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Co w zeszycie
Zjawiska fizyczne występujące wokół nas były badane i formułowane w postaci
praw fizycznych już od tysięcy lat, a przez kilka ostatnich stuleci – także zapisywane w postaci matematycznej. Fizycy sięgają coraz dalej i głębiej, rozszerzając
obszary swych badań na dziedziny pokrewne – wkraczają z opisem fizycznym
np. do biologii i medycyny. Niektóre prawa odkryte dawno temu zyskują nowe
zastosowania ze względu na rozwój nowoczesnych technologii lub wręcz są przyczyną takich innowacji. Fizyka jest bowiem nauką żywą, wciąż się rozwijającą,
wciąż nabierającą nowych znaczeń.
Tak też jest np. ze zjawiskiem tarcia, badanym już przez Leonarda da Vinci
w czasach renesansu, które obecnie prowadzi do postępu w dziedzinach nauk
biomedycznych i nowoczesnych materiałów. Stąd też tribologii, czyli nauce
o procesach zachodzących na styku ciał stałych, poświęciliśmy w tym numerze
bardzo dużo miejsca w artykułach o biotribologii i tryboluminescencji.
W numerze znajdziecie także szereg doświadczeń z Ogólnopolskiego Konkursu
Nauk Przyrodniczych Świetlik, umożliwiających badanie różnorodnych własności materiałów oraz zadania z Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko związane z tarciem. Natomiast w kąciku zadań olimpijskich zmierzymy się
z obliczaniem oporów zastępczych nieskończonych sieci przewodników.
Dagmara Sokołowska
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Biotribologia
Biotribologia (lub biotrybologia) to nauka o oddziaływaniu powierzchni ruchomych elementów wewnątrz organizmów żywych. Naukowcy zajmujący się tą
dziedziną wiedzy badają własności powierzchni biologicznych, ich tarcie, zużycie i smarowanie. Zebrane w tych badaniach informacje wykorzystują między
innymi do projektowania nowoczesnych endoprotez stawów.
Tarcie: Zjawisko tarcia towarzyszy przemieszczaniu się względem siebie
dwóch powierzchni i powoduje rozpraszanie energii. Badaniami nad tarciem
zajmował się już Leonardo da Vinci. Istnieją dwa podstawowe prawa dotyczące tego zjawiska:
1. Wartość siły tarcia jest wprost proporcjonalna do wartości
siły nacisku, .
Należy zauważyć, że siła nacisku jest przyłożona do podłoża,
dlatego nie rysujemy jej na diagramach sił dla ciał. Siła ta jest
jednak równa co do wartości sile reakcji podłoża, , przyłożonej
do ciała.
2. Siła tarcia jest niezależna od pola powierzchni tarcia.
Współczynnik tarcia to stosunek wartości siły tarcia (T) do
Rys. 1
wartości siły nacisku lub reakcji podłoża (N=R). Wartości współczynników tarcia silnie zależą od rodzaju powierzchni, zanieczyszczeń i wielu innych czynników. Współczynnik tarcia zależy również od
tego, czy powierzchnie poruszają się względem siebie (tarcie kinetyczne) czy
znajdują się w spoczynku (tarcie statyczne). Do wyznaczenia współczynnika
tarcia kinetycznego wykonuje się pomiar siły tarcia działającej podczas ruchu. Natomiast do określenia współczynnika tarcia statycznego należy wyznaczyć maksymalną wartość siły tarcia statycznego, równą maksymalnej
wartości siły działającej w kierunku stycznym do powierzchni, która jeszcze
nie wprawia ciała w ruch. W większości przypadków współczynnik tarcia statycznego jest większy od współczynnika tarcia kinetycznego. Przypomnijmy
sobie kiedy ostatnio przesuwaliśmy jakiś ciężki przedmiot po podłodze: siła
potrzebna do ruszenia go z miejsca musiała być większa niż ta, która potrzebna była później do utrzymania go w ruchu.
Leonardo da Vinci odkrył prawa dotyczące tarcia jako pierwszy, już
w 1493 r., ale ich nie opublikował. Dlatego powszechnie prawa te nazwane są
prawami Amontonsa, który odkrył je jako drugi i opublikował w 1699 r.
Zużywanie: Zużywaniem określa się proces zmian w warstwie powierzchniowej związany z przyleganiem trących o siebie ciał. Nawet dobrze wypolerowane powierzchnie posiadają mnóstwo mikronierówności, co oznacza, że
oglądane w dużym powiększeniu przypominają nieco pasma górskie. Podczas
przesuwania się dwóch powierzchni względem siebie, mikronierówności zaczepiają się o siebie, co prowadzi do oddzielania się cząstek z trących o siebie ciał.
Smarowanie: Smarem nazywa się substancję zmniejszającą tarcie pomiędzy powierzchniami poruszającymi się względem siebie. Smar wnika
w szczelinę pomiędzy powierzchniami i tworzy między nimi warstwę poślizgową. Smary mogą występować w stanie stałym, ciekłym i gazowym.
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Przyjrzyjmy się najpierw budowie anatomicznej stawu, a następnie zobaczymy w jaki sposób zastępuje się uszkodzony staw sztucznym implantem.
Jako przykład posłuży nam staw kolanowy, największy staw naszego ciała,
a jednocześnie jeden z najbardziej wrażliwych i najczęściej ulegających uszkodzeniom. Łączy on kość udową z piszczelową.

Rys. 2. Budowa stawu kolanowego. Źródło: wikipedia.org

Zakończenia obydwu kości pokryte są chrząstką stawową o bardzo skomplikowanej budowie. Chrząstka stawowa posiada optymalne własności mechaniczne (małe tarcie i niewielkie zużycie) nadające jej charakter idealnej warstwy granicznej pomiędzy twardą kością a wnętrzem stawu. Rzepka znajduje
się z przodu stawu i pełni funkcję ochronną. Więzadła stabilizują staw, nie
pozwalając by kolano przemieszczało się zbyt daleko na boki oraz ograniczając
maksymalny wyprost i zgięcie. Natomiast łąkotki, oddzielające kość udową od
piszczelowej, zbudowane z tkanki chrzęstnej włóknistej, ułatwiają dopasowanie
do siebie powierzchni stawowych i umożliwiają ruch obrotowy podudzia przy
ugiętym kolanie. Staw otoczony jest torebką stawową składającą się z włóknistej warstwy zewnętrznej i maziowej warstwy wewnętrznej. Warstwa maziowa
wydziela lepką substancję zwaną cieczą synowialną lub mazią stawową.
Poza funkcjami smarowniczymi, ciecz ta odgrywa również rolę w procesie odżywiania chrząstki stawowej.
Biotribologowie dzielą stawy ze względu na rodzaj ruchu, który mogą wykonywać. Może to być obracanie (dwie powierzchnie stawowe o kształcie wycinków kuli przylegają do siebie w jednym punkcie i w tym miejscu jedna kość
obraca się na drugiej) jak w przypadku stawu ramieniowo-promieniowego,
toczenie (różne części jednej powierzchni stawowej dotykają różnych części
drugiej powierzchni), jak w przypadku stawu kolanowego lub ślizganie (jedna
powierzchnia stawowa dotyka stale tą samą częścią różnych części drugiej powierzchni) jak w stawie nadgarstka.

Rys. 3. Typy ruchów występujących w stawach. Źródło: DocPlayer.pl
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Oczywiście możliwe jest równoczesne występowanie różnych typów ruchów
w obrębie tego samego stawu.
W stawach może dochodzić do trzech podstawowych rodzajów tarcia: tarcia
płynnego, granicznego i mieszanego.

Rys. 4. Rodzaje tarcia: a) tarcie płynne, b) tarcie graniczne, c) tarcie mieszane

Tarcie płynne to takie, w którym powierzchnie tarcia oddzielone są warstwą
ośrodka smarowego o takiej grubości, że w czasie ruchu nie występuje stykanie się występów mikronierówności obu powierzchni. Z kolei w tarciu granicznym ilość ośrodka smarowego jest niewystarczająca, aby oddzielić od siebie
całkowicie nierówności powierzchni. Występuje wtedy stały styk pomiędzy nierównościami trących o siebie powierzchni. Tarcie graniczne charakteryzuje się
większym współczynnikiem tarcia i większym zużyciem powierzchni tarcia niż
tarcie płynne. Tarcie mieszane jest formą pośrednią między tarciem płynnym
i granicznym, gdy część obszarów tarcia rozdzielona jest warstwą graniczną,
a część warstwą cieczy smarującej.
Współczynnik tarcia w stawie kolanowym mieści się w przedziale od 0,005
do 0,02. Dla porównania, współczynnik tarcia miedzy stalą a lodem (na przykład miedzy łyżwą a taflą lodowiska) wynosi około 0,03.
W naturalnym procesie starzenia się organizmu stawy ulegają stopniowemu
zużyciu. Proces ten uzależniony jest od własności chrząstek stawowych oraz
cieczy synowialnej, kształtu ślizgających się powierzchni, stopnia aktywności
ruchowej organizmu oraz obciążeń (m. in. ciężaru ciała). Przyczynami rozpoczynającymi niszczenie stawu mogą być: niedobór mazi stawowej, deformacja
kości stawu lub jej pęknięcie albo zniszczenie chrząstki stawowej.
W przypadku choroby zwanej osteoartrozą (lub chorobą zwyrodnieniową
stawów) ból stawów i ograniczenie ich ruchu jest tak znaczne, że jeśli inne metody leczenia zawiodą, lekarz może zalecić pacjentowi operację wymiany stanu
kolanowego. Implanty zastępujące uszkodzony staw wykonane są z materiałów, którym stawia się bardzo duże wymagania. Muszą one być biokompatybilne, co oznacza, że po ich umieszczeniu w organizmie nie dochodzi do reakcji
odrzucenia. Muszą być również w stanie wiernie odwzorowywać struktury kolana, które mają zastąpić. Na przykład muszą być wystarczająco silne, by wytrzymywać obciążenie równe ciężarowi ciała, wystarczająco elastyczne, żeby
znosić obciążenia bez łamania się, oraz muszą umożliwiać gładkie poruszanie
się elementów względem siebie. Dodatkowo, muszą również zachowywać swój
kształt i wytrzymałość przez długi czas.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wymagania, w endoprotezach wykorzystuje się materiały ceramiczne takie jak tlenek glinu lub tlenek cyrkonu,
stopy metali, takie jak stopy kobaltowo-chromowe lub stopy tytanu, tworzywa
sztuczne, takie jak polietylen, a przytwierdza się je do kości za pomocą cementów kostnych (cementy akrylanowe).
Istnieje wiele rodzajów protez w zależności od stopnia zniszczenia poszczególnych części stawu. W niektórych przypadkach wymienia się tylko jeden
z elementów stawu kolanowego, zachowując pozostałe części, będące w do-
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brym stanie. W przypadku całkowitej wymiany stawu kolanowego endoproteza
składa się z dwóch części: udowej i piszczelowej.

Rys. 5. Budowa endoprotezy kolana. Źródło: wikipedia.org

Część udowa zakrzywia się wokół końca kości udowej, a część piszczelowa
pokryta jest warstwą trwałego i wytrzymałego polietylenu. Ich kształt jest tak
zaprojektowany, by powierzchnie dokładnie przylegały do tworzywa sztucznego, w celu zapewnienia swobody ruchów i zmniejszenia zużycia materiału.
Inżynierowie wciąż pracują nad udoskonaleniem endoprotez, szukając coraz
trwalszych materiałów oraz projektując implanty imitujące coraz lepiej naturalne kształty powierzchni stawowych. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak
każdy naturalny staw w organizmie, edoproteza również ulega stopniowemu
zużyciu. Obecnie szacuje się czas prawidłowego funkcjonowania protezy kolana na około 20 lat.
Katarzyna Cieślar
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Tryboluminescencja
Ciekawe zjawisko fizyczne można zaobserwować nawet otwierając zwykły list
(ale taki tradycyjny, w kopercie, nie e-mail). Zdarza się, że odklejany pasek
papieru z tylnej części koperty emituje niebieskie błyski. Podobne świecenie
można zaobserwować również odklejając z rolki niektóre rodzaje taśmy klejącej. Obserwowane zjawisko nazywane jest tryboluminescencją.
Tryboluminescencja jest jednym z rodzajów luminescencji – zjawiska polegającego na świeceniu substancji wskutek wzbudzania jej atomów czynnikami
zewnętrznymi, np. promieniowaniem ultrafioletowym lub strumieniem rozpędzonych elektronów. Wyróżnia się kilka rodzajów luminescencji, w zależności
od tego, co pobudza substancję do świecenia. Jeśli świecenie zachodzi w wyniku reakcji chemicznych, mówimy o chemiluminescencji. Przykładem może
tu być reakcja utleniania fosforu białego. W przypadku elektroluminescencji
czynnikiem wzbudzającym są rozpędzone elektrony, przyspieszone w polu
elektrycznym. Sonoluminescencja jest z kolei wywołana dźwiękami. Czasami
wyróżnia się jeszcze bioluminescencję, czyli emitowanie światła przez organizmy żywe, jednak w rzeczywistości zazwyczaj jest to chemiluminescencja.
W życiu codziennym najczęściej spotykamy się z fotoluminescencją, czyli luminescencją wzbudzoną światłem. Gdy foton pochodzący z zewnętrznego źródła światła pada na substancję, jest przez nią pochłaniany i powoduje
przejście elektronu w atomie tej substancji do stanu o większej energii. Gdy
elektron wraca do stanu podstawowego, atom emituje światło lub promieniowanie elektromagnetyczne z innego zakresu, ale zawsze o mniejszej energii
niż energia pochłoniętego fotonu, czyli o większej długości fali niż długość fali
promieniowania padającego.
W wyniku tego zjawiska świecą na przykład znaki zabezpieczające banknoty i dokumenty, a także napisy wykonane pisakami „zakreślaczami” (fot. 1.),
oświetlone promieniowaniem ultrafioletowym (UV) np. z testera banknotów.
Podobnie, biały luminofor, czyli substancja, którą od wewnątrz są pokryte
świetlówki, świeci pod wpływem promieniowania UV emitowanego przez gaz
znajdujący się w rurze tej lampy (fot. 2.).

Fot. 1. Napis wykonany pisakiem fluoryzującym oświetlony promieniowaniem UV
z testera banknotów

6

Neutrino 44

Fot. 2. Lampa jarzeniowa świeci na biało w wyniku luminescencji

Warto jeszcze wspomnieć, czym różnią się od siebie fluorescencja i fosforescencja. Są to dwa przypadki fotoluminescencji. Pierwszy z nich, fluorescencja, zachodzi tylko podczas działania czynnika oświetlającego. Na przykład, po
wyłączeniu lampki testera banknotów, znaki na banknotach natychmiast przestają świecić. Natomiast drugi przypadek, fosforescencja, trwa jeszcze przez
jakiś czas po ustaniu czynnika wzbudzającego. Przykładem mogą tu być fosforyzujące gwiazdki montowane na suficie w sypialni dziecięcej oraz znaki ewakuacyjne w budynkach. „Ładują się” one światłem dziennym, a w nocy świecą
(fot. 3). Uściślenia wymaga tylko, co znaczy „natychmiast przestają świecić”
w odniesieniu do zjawiska fluorescencji. Otóż, jeśli świecenie zanika w czasie
krótszym niż około 10–8 s, czyli 10 ns od ustania czynnika pobudzającego, to
mówimy o fluorescencji. Jeśli czas zaniku świecenia jest dłuższy, to przyjmuje
się, że zachodzi fosforescencja.

Fot. 3. Fosforyzujące gwiazdki w dzień (po lewej) i w nocy (po prawej)

Wróćmy do przewodniego tematu tego artykułu, czyli do tryboluminescencji. W tym przypadku świecenie substancji wywołane jest czynnikiem mechanicznym – może to być na przykład tarcie lub uderzenie, stąd też pochodzi
nazwa zjawiska – od greckiego tribein – trzeć i łacińskiego lumen – światło.
Nazwę tę zaproponowali Wiedemann i Schmidt w 1888 r.
Przykładem występowania zjawiska tryboluminescencji jest wspomniane na
początku niebieskie świecenie odklejanego paska papieru lub taśmy klejącej.
Gdy gwałtownym ruchem odrywamy sklejone paski papieru lub sklejone kawałki taśmy klejącej, cząsteczki kleju są bardzo silnie rozciągane. Niektóre
z nich odrywają się od jednej ze sklejonych powierzchni, a inne są rozrywane. Mogą również zostać zerwane wiązania chemiczne w cząsteczkach kleju.
W wyniku tych procesów dochodzi do separacji (czyli rozdzielenia) ładunków
elektrycznych, a jeśli proces zachodzi szybko i dużo ładunków zostaje rozdzielonych, to powstałe silne pole elektryczne może spowodować wyrwanie
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elektronów z materiału i ich rozpędzenie w stronę ładunków dodatnich. Takie
elektrony zderzają się na przykład z atomami azotu w powietrzu znajdującym
się w powstałych w wyniku rozrywania szczelinach. Jeśli elektrony mają dostatecznie dużą energię, to powodują wzbudzanie azotu. Atomy azotu, wracając
do niższych poziomów energetycznych, emitują błyski – głównie promieniowanie w zakresie ultrafioletowym (czyli niewidzialne), ale również w niebieskiej
i fioletowej części zakresu widzialnego. Mechanizm ten, zaproponowany przez
H. Longchambona w latach 20. XX wieku, został potwierdzony doświadczalnie
poprzez obserwację widma emitowanego światła – zawierało ono silne linie
emisyjne azotu.
Zauważono również, że niektóre rodzaje taśmy klejącej rozwijane w próżni,
emitują błyski promieniowania rentgenowskiego o czasie trwania rzędu nanosekund (rys. 4.). Odkrycie to było na tyle ciekawe, że zostało opublikowane
w renomowanym czasopiśmie naukowym Nature.

Fot. 4. Zdjęcie promieniowania X emitowanego przez odklejaną taśmę klejącą wykonane specjalną kamerą przez Juana
Escobara i współpracowników (University of California, Los
Angeles) [1]

Niestety nie każdy rodzaj kleju i taśmy klejącej umożliwia zajście możliwego do zaobserwowania zjawiska tryboluminescencji. Aby się to udało, klej musi
zawierać długie i elastyczne cząsteczki polimerów.
Zjawisko tryboluminescencji, mimo, że trudne do zaobserwowania, zostało
odkryte już kilka wieków temu. Jako pierwszy opisał je w 1605 roku filozof
Francis Bacon. Zauważył on świecenie kruszonego cukru trzcinowego. Swoje
obserwacje opisał w dziele The Advancement of Learning. Warto spróbować samodzielnie wykonać taki eksperyment. Jeśli bardzo mocno uderzymy młotkiem
kostkę zwykłego cukru spożywczego (chemicznie rzecz ujmując: sacharozy
C12H22O11), można zaobserwować krótkie błyski światła niebieskiego lub zielonego [3]. Aby się to udało, w pomieszczeniu musi panować całkowita ciemność,
wzrok musi przyzwyczaić się do ciemności, a cukier musi być całkowicie suchy.
Świecenie zgniatanego cukru częściowo tłumaczy się podobnie, jak opisane wcześniej świecenie odklejanej taśmy klejącej, czyli świeceniem gazu pod
wpływem mikrowyładowań elektrycznych. Drugi mechanizm polega na świeceniu wzbudzonego tryboluminoforu, czyli kruszonego lub pocieranego kryształu. Mechanizm ten, nazywany tryboluminescencją emisyjną, nie został jeszcze
do końca poznany i wyjaśniony. Jednym z rozważanych objaśnień jest fotoluminescencja odkształcanego materiału spowodowana wzbudzeniem promieniowania ultrafioletowego powstałego w wyniku opisanego już wyładowania
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elektrycznego w powietrzu. Drugi rozważany mechanizm to bezpośrednie świecenie deformowanego materiału pod wpływem przemieszczanych elektronów.
Okazuje się, że tryboluminescencję wykazuje wiele różnych substancji krystalicznych, między innymi diament, kwarc, fluoryt CaF2 czy blenda cynkowa
ZnS. Barwy emitowanego światła są zróżnicowane, na przykład diament świeci
na niebiesko i czerwono, a kwarc na żółtopomarańczowo.
Jak już wspomniano, zjawisko tryboluminescencji jest dość trudne do zaobserwowania, między innymi z tego powodu, że w wyniku tryboluminescencji
oprócz światła widzialnego powstaje promieniowanie ultrafioletowe. Znaleziono jednak sposób na wzmocnienie świecenia. Do tego celu używane są pewne substancje, tak zwane sensybilizatory. Sensybilizatorem jest na przykład
salicylan metylu o wzorze C8H8O3. Ester ten jest bezbarwną cieczą o silnym,
miłym zapachu. Jeśli kostkę cukru przed rozbiciem nasączymy niewielką ilością
tej substancji, to podczas rozbijania zaobserwujemy bardziej wyraźne niebieskie świecenie. Wzmocnienie światła jest wynikiem fluorescencji – salicylan
metylu pochłania emitowane przez sacharozę promieniowanie ultrafioletowe,
a następnie sam emituje promieniowanie o większej długości fali, przypadające
w zakresie promieniowania widzialnego. Efekt wzmocnienia świecenia cukru
jest za pewne znany wielbicielom cukierków Wint-O-Green Life Saver dostępnych w amerykańskich sklepach. Dzięki zawartemu w cukierkach salicylanowi
metylu amerykańskie dzieci mogą zobaczyć silne niebieskie świecenie rozgryzanych cukierków.
Zjawisko tryboluminescencji przez długi czas było traktowane jedynie jako
naukowa ciekawostka, nie do końca z resztą poznana. Ostatnio prowadzone są
badania nad praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska. Obiecujące wydaje
się na przykład zastosowanie do wykrywania wad w materiałach kompozytowych. Elementy takie można pokryć odpowiednią powłoką wykonaną z materiału wykazującego tryboluminescencję. W przypadku nawet niewielkiego
i niezauważalnego „gołym okiem” mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia)
elementu, powłoka zaświeci się w miejscu uszkodzenia, co pozwoli odpowiednio wcześnie zauważyć usterkę i być może uniknąć całkowitego uszkodzenia
urządzenia lub nawet uniknięcia katastrofy.

Literatura:

[1] https://www.scienceabc.com/pure-sciences/what-is-triboluminescence.html
[2] http://www.bbc.co.uk/bang/handson/sugar_glow.shtml
[3] http://weirdscience.eu/Świecący%20cukier%2C%20czyli%20o%20
tryboluminescencji%20sacharozy.html

Witold Zawadzki
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Kącik zadań olimpijskich. Sieć oporników
Kontynuujemy cykl artykułów, w których przedstawiamy wybrane zadania
z Olimpiady Fizycznej i innych konkursów. Na pierwszy rzut oka niektóre z tych
zadań wydają się być nierozwiązywalne, jednak prawie zawsze można znaleźć
na nie jakąś metodę. Tym razem znowu zmierzymy się z sieciami oporników.
Na początek stare zadanie z Olimpiady Fizycznej w 1976 r.
Uwaga. Choć wiemy iż prąd to uporządkowany ruch elektronów, to ze
względów historycznych rozważa się, że prądy płynie od dodatniego do ujemnego bieguna baterii, czyli tak, jakby był uporządkowanym ruchem ładunków
dodatnich.

Zadanie 1

Dana jest nieskończona, płaska sieć druciana o oczkach kwadratowych (rys. 1). Opór każdego prostoliniowego odcinka drutu łączącego dwa najbliższe węzły wynosi R. Oblicz opór zastępczy sieci
w przypadku, gdybyśmy ją włączyli do obwodu w punktach A i B.

Rys. 1

Mamy tutaj do czynienia z nieskończenie długimi, prostoliniowymi przewodami. Przewody pionowe i poziome stykają się ze sobą w punktach przecięcia.
Oczywiście powyższy rysunek przedstawia tylko fragment nieskończonej, kwadratowej siatki. W zadaniach szkolnych zazwyczaj przyjmuje się, że przewody nie posiadają oporu elektrycznego. Tutaj jednak rozważane są przewody
rzeczywiste, posiadające opór. Przyjmujemy natomiast, że przewody doprowadzające zasilanie do punktów A i B (przewody z zaciskami na końcach) są
bezoporowe. Widocznej na powyższym rysunku części rozważanego układu
odpowiada poniższy schemat. Wszystkie oporniki mają jednakowy opór R.

Rys. 2
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Ale jak obliczyć opór zastępczy układu pomiędzy punktami A i B (rys. 2)?
Mamy tutaj do czynienia ze skomplikowanym układem, a nie prostymi połączeniami szeregowymi czy równoległymi. Przyjmijmy, że dodatni biegun baterii
podłączono do zacisku połączonego z punktem A, a ujemny do B. Gdyby prąd
płynął „najkrótszą drogą”, to przepłynąłby tylko przez opornik znajdujący się
bezpośrednio pomiędzy punktami A i B. Wtedy opór zastępczy pomiędzy tymi
punktami byłby równy po prostu R. Ale prąd wpływający z baterii do węzła
A obwodu rozdziela się. Część tego prądu płynie przez wspomniany opornik
bezpośrednio do punktu B, część prądu płynie przez opornik znajdujący się
na schemacie nad punktem A, część przez ten pod punktem A, a jeszcze inna
część płynie przez opornik na lewo, po czym znowu rozdziela się w górę, w dół
i na lewo i przez inne oporniki dopływa do punktu B, a dalej do baterii.
Można spróbować rozwiązać to zadanie rozważając skończoną sieć oporników, zwiększając stopniowo ich liczbę. Czyli najpierw rozważyć układ zawierający jeden opornik (ten bezpośrednio pomiędzy A i B), następnie np. 7 oporników (tworzących siatkę o kształcie cyfry 8) położonych najbliżej podanych
punktów itd. Po obliczeniu oporu zastępczego każdego takiego układu trzeba
będzie przeanalizować otrzymane wyniki i sprawdzić, do jakiej liczby one zmierzają. Matematycy nazywają to granicą. Wymaga to jednak wykonania wielu
żmudnych obliczeń, a i wynik końcowy może być niedokładny.
Okazuje się, że jest inna metoda. Otóż, wyobraźmy sobie, że dodatni biegun baterii podłączamy do punktu A, a biegun ujemny podłączamy do rozważanej sieci, bardzo daleko od punktu A (w nieskończoności), na całym obwodzie
nieskończonej siatki. Oczywiście, może trudno sobie to wyobrazić tak od razu,
więc można rozważać bardzo dużą, ale skończoną sieć, i stopniowo ją powiększać, aż do nieskończoności. Zastanówmy się najpierw, jak rozpływa się prąd
wpływający do węzła A. Układ ma symetrię obrotową o 90°, co oznacza, że
jeśli obrócimy układ wokół punktu A o taki kąt, to otrzymamy ten sam układ.
Wynika z tego, że przez każdy opornik połączony do punktu A płynie prąd o takim samy natężeniu, czyli I/4, gdzie I oznacza natężenie prądu wpływającego
do węzła A z baterii (rys. 3.).

Rys. 3

Rozważmy teraz inną sytuację: ujemny biegun baterii podłączamy do punktu B, a biegun dodatni do rozważanej sieci, bardzo daleko od punktu B (w nieskończoności), na całym jej obwodzie. Powołując się na wspomnianą już symetrię układu, można stwierdzić, że przez każdy opornik połączony do punktu
B płynie prąd o takim samym natężeniu, czyli I/4, gdzie I oznacza natężenie
prądu wypływającego z węzła B w stronę baterii (rys. 4.).
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Rys. 4

Teraz najważniejsze: wyobraźmy sobie złożenie tych dwóch sytuacji, czyli
podłączamy dodatni biegun baterii do punktu A, a ujemny do punktu B. Do węzła
A dopływa z baterii prąd o natężeniu I, i taki sam prąd „wraca” z punktu B do baterii. Z teorii obwodów elektrycznych zawierających tak zwane elementy liniowe,
czyli np. oporniki, wynika, że w takim złożeniu sytuacji, natężenia prądów się
dodają. W takim razie przez opornik znajdujący się pomiędzy punktami A i B płynie prąd o natężeniu I/4 + I/4 = I/2. Z prawa Ohma dla tego opornika wynika,
że napięcie pomiędzy A i B wynosi U = R·I/2 = ½ RI. Z kolei opór zastępczy to

Rz 

U

2

RI



1

R

Czyli opór zastępczy obwodu mierzony pomiędzy punktami A i B stanowi
połowę oporu pojedynczego odcinka przewodu. Mamy wynik!
Wyjaśnienia wymaga jeszcze założenie, że zwarcie wszystkich węzłów na obwodzie nieskończonej siatki nie ma wpływu na poprawność rozwiązania zadania.
Po pierwsze, węzłów na obwodzie siatki jest nieskończenie wiele i dlatego przez
każdy z nich prąd już właściwie nie płynie (zarówno prąd z węzła A w pierwszej
sytuacji, jak i prąd z węzła B w drugiej sytuacji, rozdzielają się na nieskończenie
wiele węzłów/oporników). Po drugie, w obu sytuacjach przez sąsiednie oporniki
znajdujące się na obwodzie (i węzły również) bardzo odległe od węzłów A i B
płyną prądy o tych samych (znikomo małych) natężeniach, a więc w złożeniu
obu rozważanych sytuacji prądy się znoszą. Tak więc natężenie prądu płynącego
przez każdy opornik bardzo odległy od punktów A i B szybko spada do zera, gdy
odległość od punktów A i B rośnie do nieskończoności.
Zastosujmy poznaną metodę do rozwiązania prostszego problemu – jednowymiarowej wersji powyższego zadania.

Zadanie 2

Dany jest układ nieskończenie wielu połączonych szeregowo jednakowych oporników o oporze R każdy. Oblicz opór zastępczy
układu pomiędzy punktami A i B.

12

Neutrino 44

Zadanie jest bardzo proste, a odpowiedź oczywista: Rz = R. O ile w wersji dwuwymiarowej prąd płynący z węzła A w lewo mógł „skręcić” i dopłynąć do węzła B dookoła przez
kilka oporników, to w tej sytuacji prąd z węzła A (załóżmy, że plus baterii podłączamy do A,
a minus do B) płynie tylko w prawo przez jeden opornik do punktu B, a w lewo nie płynie.
Chcemy jednak zastosować metodę z poprzedniego zadania. Rozważmy więc
najpierw oddzielnie dwie sytuacje: 1) biegun dodatni baterii podłączamy do
punktu A, a biegun ujemny po obu stronach układu, nieskończenie daleko od
punktu A; 2) biegun ujemny baterii podłączamy do punktu B, a biegun dodatki
po obu stronach układu, nieskończenie daleko od punktu B. Z uwagi na symetrię
układu lewo-prawo, prąd dopływający z baterii do węzła A w pierwszej sytuacji
rozpływa się po połowie, analogicznie prąd w węźle B w drugiej sytuacji.

Następnie rozważmy złożenie tych dwóch sytuacji, czyli normalne podłączenie baterii do węzłów A i B. Wtedy przez opornik pomiędzy punktami A i B
płynie prąd o natężeniu
I/2 + I/2 = I.
Z prawa Ohma dla tego opornika wynika, że napięcie pomiędzy A i B wynosi
U = R·I. Z kolei opór zastępczy to

Rz 



 R.

Czyli opór zastępczy obwodu mierzony pomiędzy punktami A i B jest równy,
jak oczekiwaliśmy, oporowi pojedynczego opornika. Warto również zauważyć,
że przez pozostałe oporniki prąd nie płynie, bo w obu rozważanych sytuacjach
płynące przez te oporniki prądy mają tę samą wartość, ale przeciwny zwrot.

Zadanie nr 1 dla Czytelnika

Dana jest nieskończona, przestrzenna (trójwymiarowa) sieć druciana o oczkach kwadratowych. W każdym węźle przecinają się
trzy wzajemnie prostopadłe nieskończone, prostoliniowe przewody. Opór każdego prostoliniowego odcinka drutu łączącego dwa
najbliższe węzły wynosi R. Oblicz opór zastępczy sieci w przypadku, gdybyśmy ją włączyli do obwodu w dwóch sąsiednich punktach
sieci.

Odpowiedź w tym numerze.
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Nietrywialnym problemem jest obliczenie oporu zastępczego pomiędzy węzłami znajdującymi się od siebie w większej odległości. Zainteresowanych tym
tematem odsyłamy do literatury, np. [1, 2].

Zadanie nr 2 dla Czytelnika (35. Olimpiada Fizyczna)

Oblicz opór nieskończonej sieci oporów tworzących oczka w kształcie
sześciokąta, raz gdybyśmy ją włączyli do obwodu w punktach A i B, a raz
w punktach A i C (rys. 5). Opór każdego wyizolowanego z sieci odcinka
przewodów między sąsiednimi węzłami wynosi R. Na rysunku przedstawiono tylko fragment sieci.

Rys. 5

Literatura:
[1] http://fizycznesciezki.pl/wp-content/uploads/2015/03/Przestrzenne-układyoporników.pdf
[2] https://www.mathpages.com/home/kmath668/kmath668.htm

Witold Zawadzki
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Lwiątkowe perełki
Kontynuujemy cykl artykułów, w których omawiamy wybrane, najciekawsze
lub nieoczywiste zadania z Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko.
Trudniejsze zadania były omawiane na łamach Fotonu w cyklu Odgłosy z jaskini. Zachęcamy do lektury – wszystkie artykuły są dostępne bezpłatnie na
stronie internetowej czasopisma http://www.foton.if.uj.edu.pl/ oraz na stronie
konkursu www.lwiatko.org/odglosy-z-jaskini.
Tym razem przypominamy kilka zadań związanych z tarciem.
Lwiątko 2004, klasy 1 i 2 gimnazjum
Jedna z narysowanych sił jest siłą tarcia działającą na stopę chłopca. Która?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.

Rozwiązanie:
Siła tarcia statycznego (bo taka tutaj działa) ma zwrot przeciwny do siły,
która chce wprawić ciało w ruch względem podłoża. Składowa siły ciężkości
równoległa do równi jest zwrócona tak, jak siła 3 na rysunku, i „chce” wprawić stopę chłopca w ruch w dół równi. Siła tarcia zapobiega temu poślizgowi.
Odpowiedź A.
Lwiątko 2012, klasy 1 i 2 gimnazjum
Jaką wartość ma średnia siła oporów działająca na krążek hokejowy, jeśli
pchnięty z prędkością 20 m/s zatrzymuje się 50 m dalej? Masa krążka to 160 g.
Siła średnia to siła stała, która na tej drodze wykonałaby taką samą pracę.
A. 1,6 N.
B. 1,28 N.
C. 0,64 N.
D. 0,4 N.
E. 0,16 N.
Rozwiązanie:
Wskutek działania siły tarcia klocek stracił całą swą energię kinetyczną. Praca wykonana przez siłę tarcia jest więc równa początkowej energii kinetycznej
krążka, czyli 0,16 kg∙(20 m/s)2/2 = 32 J. Taką pracę na drodze 50 m wykonałaby stała siła o wartości 0,64 N. Odpowiedź C.
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Lwiątko 2013, klasy 1 i 2 gimnazjum
Na równi pochyłej spoczywa klocek. W którą stronę zwrócona jest działająca na niego siła tarcia?

E. Siła tarcia w tym przypadku jest równa zeru.
Rozwiązanie:
Na klocek spoczywający na równi działają siły: ciężkości, sprężystości (reakcji) równi oraz tarcia. Skoro klocek spoczywa, to zgodnie z I zasadą dynamiki, działające na niego siły równoważą się. Siła tarcia równoważy więc składową siły ciężkości równoległą do równi. Odpowiedź B.
Lwiątko 2014, klasy 3 gimnazjum
Sanki zsuwają się po płaskim zboczu ze stałą prędkością, przy czym wartość siły tarcia pomiędzy sankami a powierzchnią zbocza wynosi T. Z jaką siłą
należy ciągnąć sanki po tym samym zboczu w górę, aby również poruszały się
ruchem jednostajnym?
A. F = 2T.
B. F = T.
C. F = 0,5 T.
D. F = 0.
E. W tym zadaniu jest zbyt mało danych, aby obliczyć wartość siły F.
Rozwiązanie:
Sanki zsuwają się po zboczu ruchem jednostajnym, więc składowa siły grawitacji równoległa do zbocza ma wartość równą wartości siły tarcia. Aby wciągać sanki po zboczu ruchem jednostajnym, należy działać siłą, która zrównoważy siłę tarcia i tę składową siły grawitacji, czyli odpowiedź A.
Lwiątko 2015, klasy I liceum i technikum
Zjawisko tarcia związane jest z oddziaływaniem
A. grawitacyjnym,
B. silnym,
C. słabym,
D. elektromagnetycznym,
E. żadnym z powyższych.
Rozwiązanie:
Odpowiedź D. Zjawisko tarcia jest tylko pośrednio związane z oddziaływaniem grawitacyjnym – przyciąganie grawitacyjne może powodować dociskanie
ciał do siebie, co jest wymagane do działania siły tarcia. Oddziaływanie to nie
jest jednak niezbędne – ciała mogą być dociskane inną siłą, np. gdy ręką dociskamy klocek do pionowej ściany.
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Lwiątko 2016, klasa 1 i 2 gimnazjum
Olej silnikowy w samochodzie używany jest do
A. napędzania silnika,
B. zmniejszenia przewodności cieplnej,
C. zgaszenia iskry,
D. zmniejszenia siły tarcia,
E. zwiększenia siły tarcia.
Rozwiązanie:
Smarowanie zmniejsza siłę tarcia, odpowiedź D.
Lwiątko 2016, klasa 3 gimnazjum
Wznoszący prąd powietrza unosi płatek śniegu, który porusza się ze stałą
prędkością skierowaną w górę. Który diagram może poprawnie przedstawiać
siły działające na wznoszący się płatek? (P – ciężar, T – siła oporu powietrza)

Rozwiązanie:
Płatek porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, więc z I zasady
dynamiki wynika, że prawidłowa jest odpowiedź C.
Lwiątko 2005, klasy I liceum i technikum
Trzy identyczne cegły położono na poziomym stole na ścianach różnej wielkości (rysunek). Cegły poruszają się jednostajnie pod działaniem przyłożonych
sił o odpowiedniej wartości. Na którą cegłę działa największa siła tarcia, większa niż w przypadku pozostałych dwóch? Współczynnik tarcia o stół dla wszystkich ścian cegły jest jednakowy.
A. Na pierwszą.
B. Na drugą.
C. Na trzecią.
D. Siły tarcia są jednakowe.
E. Jeśli ruch jest jednostajny, siły tarcia nie występują.
Rozwiązanie:
Zgodnie z prawem tarcia wartość siły tarcia kinetycznego jest równa iloczynowi współczynnika tarcia i wartości siły nacisku. Siła nacisku jest jednakowa
we wszystkich rozważanych przypadkach i jest równa wartości ciężaru cegły.
Odpowiedź D.
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Doświadczenia

Doświadczenia pochodzą z XI i XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Nauk Przyrodniczych Świetlik
Doświadczenie 1. Włókna
Uwaga! W doświadczeniu używany jest płomień. Należy zachować ostrożność

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Przygotuj:
kawałek włóczki lub nici bawełnianej o długości około 10 cm
kawałek włóczki wełnianej o długości około 10 cm
kawałek włóczki lub nici syntetycznej o długości około 10 cm
świeczkę
zapałki lub zapalniczkę

Uwaga: Podczas doświadczenia każdy kawałek włóczki powinien być trzymany za jeden
z końców, jak najdalej od drugiego końca, zbliżanego do płomienia świecy.
Eksperyment:
1. Świeczkę ustaw pionowo w stabilnej pozycji.
2. Zapal świeczkę.
3. Zbliż pierwszy kawałek włóczki do płomienia. W chwili, gdy materiał się
zapali, należy natychmiast wyciągnąć go z płomienia i zgaśić energicznym
dmuchnięciem.
4. Powąchaj dym powstały po zgaszeniu palącego się kawałka włóczki.
5. Powtórzcie te same czynności z pozostałymi materiałami.
Uwaga! Największą ostrożność należy zachować podczas podpalania kawałka ze sztucznego włókna.
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Obserwacje:
1. Czy zapachy powstałe po spaleniu włóczek z różnych
materiałów były do siebie podobne?

Pytania:
1. Z czym kojarzy Ci się zapach po spaleniu włóczki bawełnianej?
2. Z czym kojarzy Ci się zapach po spaleniu włóczki wełnianej?
3. Z czym kojarzy Ci się zapach po spaleniu włóczki z włókna syntetycznego?

Komentarz:
Odzież, którą nosimy codziennie, jest wykonana z różnego rodzaju włókien.
Dział przemysłu zajmujący się przetwarzaniem surowców na włókna i tkaniny
nazywany jest włókienniczym lub tekstylnym.
W doświadczeniu należało sprawdzić zapach powstały w wyniku spalenia
trzech różnych materiałów. Włóczka bawełniana po podpaleniu pachnie jak palona kartka papieru lub knot świecy Dzieje się tak dlatego, że zarówno papier
jak i materiały bawełniane są pochodzenia roślinnego. Ich najważniejszym
składnikiem jest celuloza, która buduje ściany komórkowe wielu roślin. Celuloza jest wykorzystywana nie tylko w przemyśle włókienniczym czy papierniczym, ale jest także głównym składnikiem tzw. błonnika pokarmowego. Materiały bawełniane są zazwyczaj lekkie, przewiewne, dobrze chłoną wodę i nie
uczulają.
Drugim użytym w doświadczeniu włóknem była wełna. Zapach podpalonej
wełny jest taki sam jak zapach spalonego włosa. Wełna jest produktem pochodzenia zwierzęcego. Pozyskuje się ją z sierści owiec, alpak, wielbłądów, kóz
lub królików. Zwierzęta, z których włosia robi się wełnę są w specjalny sposób
strzyżone i nie odczuwają z tego powodu bólu. Zarówno włosy, jak i wełna
zbudowane są z białek. Dlatego po spaleniu czujemy nieprzyjemny zapach
związany z rozkładem cząsteczek budujących białka. Wełna jest najczęściej
wykorzystywana do produkcji czapek, rękawiczek czy swetrów. Ubrania z niej
są bardzo ciepłe i odporne na gniecenie. Niektóre osoby mogą być jednak
uczulone na materiały wełniane.
Ostatnim użytym materiałem było włókno pochodzenia syntetycznego. Po
podpaleniu nitki z takiego materiału można wyczuć zapach bardzo przypominający spalony plastik. Najczęściej używanym sztucznym włóknem jest tzw.
akryl. Jest on wykorzystywany jako zamiennik wełny lub jedwabiu. Włókna
akrylowe są bardzo miękkie i nie uczulają. Ubrania wykonane z akrylu nie są
jednak przewiewne i nie przepuszczają powietrza tak dobrze jak materiały naturalne.
Pomyśl:
Z czego są wykonane tekstylia, których używasz w domu?
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Doświadczenie 2. Makulatura

Przygotuj:
¾¾ 4 kartki z zeszytu w rozmiarze A5
¾¾ piekarnik i blachę
¾¾ arkusz folii aluminiowej wielkości
kartki A4
¾¾ gorącą wodę
¾¾ plastikowy pojemnik
¾¾ blender
¾¾ ręcznik papierowy
Eksperyment:
1. Porwij kartki papieru z zeszytu na niewielkie kawałki i wsyp je do plastikowego pojemnika.
2. Zalej kawałki papieru gorącą wodą. Woda powinna przykryć cały papier.
3. Pozostaw miskę z namoczonym papierem w odizolowanym miejscu na
minimum 8 godzin.
4. Przygotuj masę papierową przez zblendowanie mokrych papierków z wodą.
5. Połóż arkusz folii aluminiowej na chłodną
blachę z piekarnika.
6. Nagrzej pusty piekarnik do 100 °C.
7. Wylej na folię zmiksowaną masę papierową.
8. Rozprowadź ręką masę na folii, tak żeby nigdzie nie było prześwitów, ale
równocześnie żeby warstwa masy papierowej była jak najcieńsza.
9. Nadmiar wody, który zostanie odciśnięty możesz delikatnie zebrać ręcznikiem papierowym.
10. Włóż blachę z masą papierową do nagrzanego piekarnika.
11. Susz papier przez godzinę.
12. Po tym czasie wyłącz piekarnik i wyjmij z niego blachę.
13. Kiedy blacha wystygnie, zdejmij z niej ostrożnie folię z suchym papierem.
14. Delikatnie oderwij folię od otrzymanego kawałka papieru.
Obserwacje:
Czy papier otrzymany w doświadczeniu jest podobny do kartek, z których
powstał?

Pytania:

1. Czy papier otrzymany w doświadczeniu może zostać ponownie wykorzystany?
2. Jak nazywa się proces, w którym materiały są przetwarzane i przygotowane do ponownego użycia?
Komentarz:
Podczas wykonywania doświadczenia przeprowadzony został proces domowego recyklingu papieru. Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska
naturalnego. Polega on na ponownym przetworzeniu i wykorzystaniu odpadów

20

Neutrino 44

do produkcji innych, podobnych materiałów. Obok
znajduje się rysunek symbolu, który czasem możesz znaleźć na opakowaniach. Najczęściej taki znak
umieszczany jest na materiałach wykonanych z plastiku. Opakowania z metalu, szkła i papieru prawie
zawsze nadają się do recyklingu, dlatego znak ten
pojawia się na nich rzadziej.
Jak widzisz na rysunku, znak recyklingu to trzy
strzałki ułożone w trójkąt. Często w środku trójkąta
znajduje się liczba, a pod nim skrót literowy. Liczby i skróty są kodem oznaczającym dany materiał.
W przypadku produktów wykonanych z papieru kod recyklingu składa się z liczby 22 i liter PAP. Żeby ponowne przetworzenie było możliwe, należy odpowiednio segregować odpady. W tym celu stworzone zostały specjalne pojemniki
i worki w różnych kolorach. Pojemniki na papier mają kolor niebieski, kolor żółty oznacza pojemnik na plastik i metal. Szkło natomiast powinno być wrzucane
do pojemników w kolorze zielonym. Jeśli spotykasz pojemniki lub worki w innych kolorach, zawsze zwracaj uwagę, czy nie ma na nich rysunku lub napisu
informującego, jakie odpady powinny być w nich gromadzone.
W trakcie trwania eksperymentu przeprowadzono podobny proces, jaki wykorzystywany jest w fabrykach zajmujących się przetwórstwem makulatury.
Makulatura to zniszczone lub niepotrzebne wyroby z papieru, które po zebraniu poddaje się obróbce. Papier powstały w eksperymencie nie był idealnie
biały ponieważ nie użyto żadnych środków chemicznych. W fabrykach do masy
papierowej dodaje się wielu substancji chemicznych, między innymi o działaniu
wybielającym, tak by otrzymać z niej papier gazetowy czy papier do pisania.
Doświadczenie 3. Zadrukuj mnie
Przygotuj:
¾¾ pół zapisanej kartki papieru z zeszytu lub ćwiartkę zadrukowanej kartki do
drukarki
¾¾ paragon fiskalny
¾¾ piekarnik z blachą
¾¾ zegarek
Eksperyment:
1. Do piekarnika włóż blachę w połowie jego wysokości.
2. Ustaw temperaturę w piekarniku na 100 °C i poczekaj aż
piekarnik się nagrzeje.
3. Połóż na blasze paragon fiskalny a obok niego kartkę papieru.
4. Co 5 minut przez pół godziny obserwuj co się dzieje z kartką papieru
i z paragonem.
Obserwacje:
1. Co się dzieje z kartką papieru podczas obserwacji?
2. Co się dzieje z paragonem fiskalnym podczas obserwacji?
3. Czy napis, nadruk na kartce lub paragonie zniknął?
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Komentarz:
Ludzie od tysięcy lat gromadzą informacje. Istnieje ogromna
liczba możliwości ich zapisu. Kiedyś używano glinianych tabliczek, malowideł naściennych, węgla czy pióra. Dzisiaj najpopularniejsze są długopisy i komputery z drukarką. Zazwyczaj zasada jest taka sama jak przed wiekami: na czystą powierzchnię
nanosi się atrament, tusz, grafit z ołówka, czyli pewną substancję barwiącą, która wnika w kartkę papieru i pozostaje na niej
przez dłuższy czas. W przypadku paragonów fiskalnych zapis
powstaje jednak na innej zasadzie.
W czasie eksperymentu paragon i kartka były podgrzewane
do wysokiej temperatury. W wyniku jej wzrostu z kartką papieru nie dzieje nic szczególnego. Zupełnie inaczej zachowuje
się papier paragonu fiskalnego. Najczęściej najpierw ciemnieje, a następnie zaczyna blaknąć. Nadruk przestaje być na nim
widoczny. Dzieje się tak, ponieważ papier ten jest najczęściej
papierem termicznym, czyli zmieniającym kolor pod wpływem temperatury.
Drukarki do paragonów nie zawierają tuszu, są natomiast
wyposażone w małe rozgrzane igiełki. W czasie drukowania te
rozgrzane igły dotykają papieru termicznego, powodując, że ciemnieje w odpowiednich miejscach. Dzięki temu w drukarkach do paragonów nie trzeba
uzupełniać tuszu, gdyż znajduje się on już na papierze, choć widoczny jest
dopiero po podgrzaniu.
Gdy kupujemy jakiś przedmiot, który posiada gwarancję, kasjer radzi, by
zrobić kopię paragonu. To dlatego, że papier termiczny z czasem blaknie. Proces
ten zachodzi tym szybciej, im wyższa jest temperatura otoczenia oraz im dłużej
paragon jest wystawiony na promienie słoneczne. Może się zdarzyć, że paragon
wyblaknie wcześniej niż skończy się gwarancja na dany przedmiot, dlatego warto posłuchać rady i kserować paragony fiskalne urządzeń z gwarancją.
Pomyśl:
1. Jakie są zalety drukowania na papierze termicznym w porównaniu do drukowania tuszem na zwykłym papierze?
2. Czy istnieją inne materiały, które zmieniają barwę pod wpływem ciepła?
Gdzie są wykorzystywane?
3. Gdzie powinno się przechowywać paragony, żeby jak najdłużej były czytelne?

Kącik zadań olimpijskich – odpowiedzi: 1. Rz = R/3.
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