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Co w zeszycie
Zjawiska fizyczne występują powszechnie w otaczającej nas rzeczywistości.
Zauważamy je tym częściej, im bardziej zagłębiamy się w poznawanie praw
fizycznych i im więcej z nich odkrywamy. Prawa te i zjawiska służą m.in. do
tworzenia wynalazków, a dzięki temu wpływają na coraz szybszy rozwój ludzkości. Nikt nie potrafi przewidzieć, jak daleko zajdzie człowiek na drodze postępu, a nawet w którą dokładnie stronę ten postęp będzie zmierzał. Wynalazki
są często potrzebą chwili. 30 lat temu nie było na świecie smartfonów, a dziś
są jednym z przedmiotów najbardziej powszechnie używanych przez gatunek
ludzki na całym świecie.
Istnieją jednak ludzie, którzy kierunki rozwoju ludzkości (trafnie lub nie)
nakreślają na długo przed ich realizacją. To naukowcy – wizjonerzy, tacy, jak
Leonardo da Vinci, pisarze, tacy jak Stanisław Lem i Juliusz Verne, czy twórcy
filmów science fiction – jak George Lucas, scenarzysta i reżyser sagi Gwiezdne
Wojny. Tworzą oni dzieła, w których przekraczają znane w swych czasach granice zrozumienia fizyki i stosowania jej praw. Czy tworzone przez nich światy
mogłyby istnieć? O tym przekonacie się, czytając artykuł Gwiezdne Wojny
okiem fizyka.
Z kolei o wynalazkach, które pomagają w codziennym życiu osobom słabosłyszącym piszemy w artykule Wspomaganie słuchu. Wymienione w nim
zjawisko indukcji elektromagnetycznej szerzej opisujemy w kolejnym tekście.
A na koniec garść zadań na temat tego zjawiska i jedno doświadczenie – na
deser.
Zapraszamy do lektury!
Dagmara Sokołowska

Spis treści
Gwiezdne Wojny okiem fizyka.....................................................................1
Wspomaganie słuchu.................................................................................7
Indukcja elektromagnetyczna.................................................................... 11
Zadania z indukcji magnetycznej............................................................... 16
Doświadczenie na deser. Cytrusowe fajerwerki............................................. 18
Co czytać............................................................................................... 20

Neutrino 46

1

Gwiezdne Wojny okiem fizyka

Plakat serii Gwiezdne Wojny, 20th Century Fox

Gwiezdne Wojny to fenomen kinematograficzny, artystyczny, techniczny i socjologiczny. Popularność sagi George’a Lucasa jest zjawiskiem na skalę światową – liczba fanów filmu jest trudna do oszacowania. Wśród nich są również
fizycy, którzy patrzą na film z naukowego punktu widzenia i analizują sceny
pod kątem zgodności z Prawami Przyrody.
Dawno, dawno temu w odległej galaktyce… A może wcale nie tak dawno
temu, bo w 1977 roku, i nie w odległej galaktyce, ale na naszej planecie – Ziemi, miała miejsce premiera filmu Gwiezdne Wojny w reżyserii George’a Lucasa.
Film, którego akcja toczy się gdzieś poza granicami Drogi Mlecznej przedstawia uniwersalną historię – walkę dobra ze złem. Jest przez to zrozumiały dla
każdego widza, niezależnie od wieku i zainteresowań. Osadzenie akcji filmu
science fiction w szeroko pojętej przestrzeni kosmicznej zbiegło się z ówczesną ogromną fascynacją podbojem kosmosu (programy Apollo, Skylab, wahadłowce Space Transportation System, etc.) oraz z napiętą sytuacją polityczną
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim (nawiązaniem do
filmu jest nazwa, którą prezydent Ronald Reagan nadał systemowi obronnemu USA, „Wojny Gwiezdne”, a także określanie ZSRR w czasie zimnej wojny
mianem „imperium zła”). Koniec końców do sagi George’a Lucasa „dorwali” się
także fizycy, którzy zaczęli ją interpretować pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi Prawami Przyrody.
„Niech Moc będzie z tobą!”
Główni bohaterowie sagi to istoty wrażliwe na Moc, czyli swego rodzaju mistyczną więź, łączącą wszystkie żywe stworzenia świata (a właściwie Wszechświata). Moc, według kanonu Gwiezdnych Wojen stanowi pewien rodzaj pola
energii, które można wykorzystać na przykład do przesuwania przedmiotów
siłą umysłu. W jednej ze scen Yoda – niewielki wzrostem, ale posiadający potężną Moc Mistrz Jedi - podnosi siłą umysłu pojazd kosmiczny Luke’a Skywalkera.
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Gwiezdne Wojny: część V – Imperium kontratakuje, reż. Irvin Kershner, 1980

Oddziaływanie umysłem na materię zwane jest psychokinezą i – jako że nie
istnieją doświadczalne dowody jego istnienia – nie jest uznawane przez naukę.
Nadnaturalne zdolności Jedi należy więc uznać jedynie za sprytny efekt bujnej wyobraźni autorów. Samo współoddziaływanie materialnych przedmiotów
na odległość, bez ich fizycznego kontaktu, istnieje i oczywiście jest uznawane
przez naukę oraz nieustannie badane przez fizyków. Chodzi tu np. o grawitację,
elektromagnetyzm bądź oddziaływania elektrostatyczne. Jak wiadomo, według
prawa powszechnej grawitacji, wszystkie ciała oddziałują na siebie za pomocą
sił grawitacji, nawet jeśli znajdują się w dalekiej odległości do siebie. Podobnie
cząstki, posiadające ładunek elektryczny, również oddziałują ze sobą na odległość. Do opisu takich oddziaływań używa się pojęcia pola.
„To elegancka broń, na bardziej cywilizowane czasy”
Tradycyjną bronią Rycerzy Jedi był miecz świetlny. Jego gorące ostrze energetyczne o długości około jednego metra było w stanie przeciąć większość znanych w galaktyce materiałów. Zbudowanie własnego miecza świetlnego było
jednym z najważniejszych etapów szkolenia kandydata na Jedi. Często miecz
świetlny nazywany jest mieczem laserowym, co sugeruje, że klingę tej broni
stanowi wiązka światła laserowego. Nie jest to jednak możliwe z co najmniej
dwóch powodów. Po pierwsze, w przeciwieństwie do ostrza miecza świetlnego,
wiązka światła z lasera nigdzie się nie kończy, o ile na jej drodze nie znajdzie
się jakiś obiekt materialny. Po drugie, wiązki światła pochodzące np. z dwóch
laserów mogą się wzajemnie przenikać, a gdy krzyżują się dwa miecze świetlne, to ich ostrza blokują się tak, jak ostrza zwykłych mieczy metalowych.

Gwiezdne Wojny: część V – Imperium kontratakuje, reż. Irvin Kershner, 1980
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W kanonie Gwiezdnych Wojen uznaje się, że klingi mieczy świetlnych zrobione były z plazmy. Ten stan materii jest oczywiście znany i badany przez naukowców, jednak plazmowego miecza świetlnego nie udało się jak do tej pory
skonstruować. Problem techniczny stanowi zarówno wytworzenie stabilnej plazmy, jak i utrzymanie jej kształtu znanego z filmu. Warto jednak zwrócić uwagę
na fakt, że przecięcie ciała ostrzem miecza świetlnego nie powoduje rozlewu
krwi. Jest to poprawne z naukowego punktu widzenia – w wyniku zjawiska
koagulacji, wysoka temperatura powoduje „zgrzanie” tkanki i zasklepienie
naczyń krwionośnych. Skalpele laserowe wykorzystujące podobny mechanizm
są szeroko stosowane w chirurgii i podczas zabiegów kosmetycznych.
„Nastał czas wojny domowej”
Bronią masowego rażenia skonstruowaną przez Imperium były tak zwane
Gwiazdy Śmierci, czyli stacje bojowe wyposażone w działa o mocy rażenia wystarczającej do zniszczenia całej planety lub układu planetarnego. Fizycy zadali sobie pytanie: czym strzela Gwiazda Śmierci? Jej zielone promienie przypominają wiązkę wysyłaną przez wskaźnik używany do prezentacji, co
może sugerować, że jej moc zniszczenia stanowi… światło widzialne. Otóż, ma
to swoje potwierdzenie w kanonie sagi – główne uzbrojenie Gwiazdy Śmierci
rzeczywiście stanowił super-laser, który skupiał osiem wiązek laserowych
wykorzystujących transformację energii wzmocnioną poprzez Kryształy Kyber.

Gwiezdne Wojny: część IV – Nowa nadzieja, reż. George Lucas, 1977

Pojawia się tu jednak pewna wyraźna niezgodność z prawami fizyki – promienie światła wytworzonego przez Gwiazdę Śmierci nie powinny być widoczne
z boku – wszak w kosmosie panuje próżnia, więc światło nie może ulec rozproszeniu. Nieprawidłowość tę można by wytłumaczyć na przykład ogromną
mocą wytworzonego światła, które rozprasza się na śladowych ilościach materii
obecnej w próżni kosmicznej. Z drugiej jednak strony, trudno wyobrazić sobie
możliwość zasilenia tak potężnego działa. Można oszacować, że do zniszczenia
planety podobnej do Ziemi, potrzebna jest energia odpowiadająca oszałamiającej liczbie co najmniej 200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 dżuli
(2·1032 J)! Przyjmując, że Słońce w ciągu jednej sekundy emituje promieniowanie elektromagnetyczne o energii równej „jedynie” 3,8·1026 J, baterie słoneczne ładowałyby Gwiazdę Śmierci przez ponad 6 dni i to pod warunkiem, że
otaczałyby całe Słońce! W realnie dostępnym wariancie rozmiaru paneli słonecznych ładowanie trwałoby kilkadziesiąt lat. Skąd więc broń Imperium może
czerpać swoją energię? W VII części Gwiezdnych Wojen (Przebudzenie Mocy)
Najwyższy Porządek zbudował nową Gwiazdę Śmierci zwaną Starkiller. Łado-
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wanie tej broni odbywało się przez wciąganie materii całej pobliskiej gwiazdy,
która następnie przetwarzana była na energię. Cóż, obecnie nie są dostępne
ani materiały, ani techniki pozwalające na taki proces.
„Fałszywe religie i starożytna broń nie mają szans w starciu z blasterem”
Żołnierze, cywile, a nawet droidy z Gwiezdnych Wojen używają blasterów. Broń
ta wyglądem przypomina pistolet lub karabin i w podobny sposób jest używana – poprzez naciśnięcie spustu. Niewtajemniczeni widzowie nazywają często
blastery „pistoletami laserowymi”.

Gwiezdne Wojny: część IV – Nowa nadzieja, reż. George Lucas, 1977

Wydawać by się mogło, że czerwone strzały blastera to wiązki impulsów
z lasera – są jasne i poruszają się po liniach prostych. Jednak, jeśli dokładnie
przyjrzeć się scenie z filmu, można oszacować, że pociski te poruszają się
z prędkością o wartości kilkudziesięciu lub co najwyżej kilkuset metrów na sekundę. Tymczasem prędkość światła w powietrzu wynosi około 300 000 km/s,
czyli wielokrotnie więcej. Według kanonu Gwiezdnych Wojen blaster strzela
materią w stanie plazmy. W chwili wystrzału ładuje energią porcję gazu (tak
zwaną tibannę), a następnie skupia ją za pomocą specjalnych soczewek i wystrzeliwuje z dużą prędkością. Wiązka blasterowa jest więc mieszaniną naładowanego energią gazu i światła. Działanie tej broni nie stoi w sprzeczności
z prawami fizyki, jednak nikomu nie udało się skonstruować działającego blastera – obecnie jest to niewykonalne z technicznego punktu widzenia.
„Nie martw się! Nadal lecimy drugą połową statku.”
Każdy pojazd musi posiadać jakiś napęd. Nie inaczej jest w Gwiezdnych Wojnach. Systemem napędowym niemal każdego statku kosmicznego w gwiezdnej
sadze jest silnik jonowy. Działa on na zasadzie odrzutu – podobnie jak zwykły,
znany nam silnik odrzutowy stosowany np. w samolotach. W odróżnieniu od
niego, silnik jonowy nie wyrzuca spalonych gazów, lecz przyspieszone do bardzo dużej prędkości jony, czyli atomy pozbawione jednego lub więcej elektronów. Okazuje się, że nie jest to technologia tylko z filmu science fiction.
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Gwiezdne Wojny: część IV – Nowa nadzieja, reż. George Lucas, 1977

Silniki tego typu są w użyciu już od kilkudziesięciu lat. Niestety wytwarzana przez nie siła ciągu ma za małą wartość, więc nie mogą być użyte do
wyniesienia rakiety z powierzchni Ziemi. Z powodzeniem radzą sobie jednak
w kosmosie, np. na orbicie wokółziemskiej. Silniki jonowe wykorzystano także
jako napęd wystrzelonej w 1998 roku sondy Deep Space 1 lecącej w kierunku komety Borrely’ego, w sondzie SMART-1 Europejskiej Agencji Kosmicznej,
w japońskiej sondzie Hayabusa oraz amerykańskiej Dawn.
Zastanawiające jest jednak, dlaczego silniki niszczyciela widocznego na powyższym kadrze z filmu są włączone, gdy statek porusza się ze stałą prędkością. W próżni kosmicznej nie występują opory ruchu, więc zgodnie z pierwszą
zasadą dynamiki Newtona, podczas ruchu silniki mogą być wyłączone. Może po
prostu twórcy filmu chcieli, aby statek ładnie wyglądał…
Kolejną zagadką jest dźwięk lecącego statku kosmicznego. Jak wiadomo,
w próżni fale dźwiękowe nie rozchodzą się, więc statek kosmiczny nie powinien
być słyszalny z zewnątrz.
„Lot w nadprzestrzeni to nie opryskiwanie pól, chłopaku!”
Odległości, jakie w Gwiezdnych Wojnach pokonują statki kosmiczne, są bardzo
duże, więc podróż z prędkością mniejszą od prędkości światła trwałaby bardzo długo. Na szczęście bohaterowie sagi dysponują statkami wyposażonymi
w hipernapęd. Jest to rodzaj napędu jednostek kosmicznych, który pozwala
„skakać” w inny wymiar (tzw. nadprzestrzeń), a w konsekwencji poruszać się
z prędkością większą od prędkości światła w próżni.

Gwiezdne Wojny: część IV – Nowa nadzieja, reż. George Lucas, 1977
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Czy takie podróże są możliwe? Otóż obecnie przyjmuje się, że Wszechświat
ma cztery wymiary: trzy przestrzenne i jeden czasowy. Istnieją jednak teorie (np. teoria strun), które zakładają istnienie większej liczby wymiarów. Nie
ma jednak żadnego naukowego wyjaśnienia (ani tym bardziej doświadczalnego potwierdzenia) przeskok do innych wymiarów i skrócenie czasu podróży
tym wymiarem. Według obecnego stanu wiedzy, żadna cząstka materialna nie
może poruszać się ani z prędkością światła, ani z prędkością większą niż prędkość światła. Dotyczy to również obiektów tak złożonych, jak statek kosmiczny.
Fizycy dopuszczają jednak, na razie tylko hipotetycznie, wyjątek. Otóż fizycy teoretycy rozważają istnienie nowych cząstek elementarnych – tachionów.
Cząstki te mogłyby się poruszać szybciej niż światło. Na zbudowanie statku
kosmicznego z tachionów nie ma jednak co liczyć z dwóch powodów. Po pierwsze – cząstki te mogą poruszać się wyłącznie szybciej niż światło, więc nie da
się wsiąść do takiego tachionowego statku. Po drugie, tachiony poruszają się
w czasie wstecz.
Ale co nie jest możliwe w rzeczywistości, jest możliwe w filmie. Oczywistym
problem jest jednak gwałtowne przyspieszenie statku do prędkości większych
od prędkości światła. Powoduje to gigantyczne przeciążenia, niebezpieczne zarówno dla osób, sprzętu i ładunku znajdującego się w statku, jak i całej jego
konstrukcji. Twórcy Gwiezdnych Wojen rozwiązali ten problem poprzez użycie
specjalnych urządzeń, jak kompensatory przyspieszenia oraz specjalne regulatory i pole cząsteczkowe. Oczywiście obecnie takie urządzenia nie istnieją,
a nawet nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałyby działać.
To tylko kilka kwestii uniwersum Gwiezdnych Wojen, których zgodność
z prawami fizyki poddaliśmy analizie. Zachęcamy do spojrzenia na fabułę tej
gwiezdnej sagi lub innych filmów naukowym okiem – może to być całkiem
dobra zabawa! Należy jednak pamiętać o tym, że choć dzisiaj coś wydaje się
niemożliwe, to wcale nie oznacza, że jest niemożliwe. Wszak ludzkość jest tak
naprawdę dopiero na początku swojej drogi odkrywania Praw Przyrody.
Witold Zawadzki
Skrócona wersja artykułu została opublikowana na www.nauka.uj.edu.pl.
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Wspomaganie słuchu
Ubytek słuchu to problem dotykający wielu osób w różnym wieku na całym
świecie. Może on być spowodowany nadmiernym hałasem, predyspozycjami
genetycznymi, przebytymi infekcjami górnych dróg oddechowych, urazem
mechanicznym lub zaawansowanym wiekiem. W zależności od rodzaju wady
i stopnia uszkodzenia słuchu lekarze audiolodzy dobierają odpowiedni sposób
leczenia, sugerują przeprowadzenie operacji lub proponują pacjentom protezy
słuchowe.
Protezy słuchowe to urządzenia, które mają na celu kompensację ubytku
słuchu. Należą do nich aparaty słuchowe, implanty ślimakowe oraz stanowiące
połączenie tych dwóch rozwiązań implanty hybrydowe.
Współczesne cyfrowe aparaty słuchowe składają się z mikrofonów, mikrokomputera, głośnika (słuchawki) i układu zasilania (baterii). Mikrofony rejestrują dźwięki z otoczenia i przekształcają je w sygnał elektryczny. Sygnał ten
przekazywany jest do mikrokomputera, w którym następuje jego wzmocnienie
i filtrowanie w celu wyodrębnienia dźwięków mowy i zredukowania niepożądanych hałasów. Tak przetworzony sygnał przekazywany jest następnie do słuchawki, w której następuje zamiana sygnału elektrycznego z powrotem na falę
akustyczną.

Rys. 1. Schemat budowy ucha i zdjęcie aparatu słuchowego
(źródło: commons.wikimedia.org)

Słuchawkę umieszcza się w przewodzie słuchowym, w pobliżu błony bębenkowej. Stamtąd dźwięk dostaje się do ucha środkowego, a następnie do tzw.
ślimaka, w którym sygnał mechaniczny zamieniany jest na sygnał elektryczny, przekazywany kolejno do mózgu przez nerwy: przedsionkowy i ślimakowy
(więcej szczegółów na ten temat w artykule Zmysł słuchu, Neutrino 24).
Implant ślimakowy jest protezą słuchową, która zastępuje uszkodzony
narząd ślimakowy. Składa się on z części wewnętrznej, wszczepianej pod skórę podczas zabiegu chirurgicznego oraz części zewnętrznej, umieszczonej na
skórze w okolicy ucha.
Część zewnętrzna zawiera mikrofony, cyfrowy procesor mowy, antenę
nadawczą i baterię. Dźwięki z otoczenia przetwarzane są na sygnał cyfrowy
i przesyłane falami radiowymi do odbiornika implantu umieszczonego pod skó-
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rą. Następnie sygnał jest przekazywany z odbiornika do stymulatora elektrycznego, skąd wiązką elektrod dociera do wnętrza ślimaka. Sygnały z elektrod
pobudzają bezpośrednio nerw słuchowy, którym wrażenia słuchowe przekazywane są do mózgu. Implant zastępuje w ten sposób całkowicie normalną
akustyczną ścieżkę przesyłania dźwięków. Taki rodzaj słyszenia nazywany jest
słuchem elektrycznym.

Rys. 2. Schemat implantu ślimakowego
(źródło: commons.wikimedia.org)

Większość aparatów słuchowych i wszystkie implanty słuchowe mają możliwość odbioru dźwięku nie tylko za pomocą mikrofonu, ale także dzięki wbudowanej cewce indukcyjnej, tzw. cewce telefonicznej (ang. telecoil). Dzięki
specjalnemu przełącznikowi użytkownik protezy słuchowej może wybrać, czy
dźwięk ma być rejestrowany przez mikrofon (pozycja M) czy cewkę telefoniczną
(pozycja T). Pierwotnie zadaniem tej cewki było ułatwienie prowadzenia rozmów przez telefon. Obecnie technologia indukcyjna umożliwia również znaczną
poprawę jakości słyszanego dźwięku w niesprzyjających warunkach akustycznych panujących w muzeum, kościele, kinie lub teatrze. Osoby słabo słyszące
często skarżą się w takich miejscach, że słyszą dźwięki, ale nie rozumieją co
się do nich mówi. Wynika to z tego, że u osób z ubytkiem słuchu dochodzi do
zaburzenia pracy całego układu słuchowego. Informacje docierające do mózgu
są ograniczone i nie wystarczają do odfiltrowania interesującego sygnału. Aby
poprawić zrozumiałość mowy, konieczne jest nie tylko wzmocnienie sygnału,
ale przede wszystkim wyeliminowanie zakłóceń. Mimo zastosowania zaawansowanych technologii w mikrokomputerach nowoczesnych protez słuchowych
jest to trudne do zrealizowania w pomieszczeniach, w których panuje hałas lub
słychać pogłos. Użycie cewki indukcyjnej w takich warunkach umożliwia natomiast usłyszenie wyraźnego dźwięku nawet z większej odległości. Aby było to
możliwe, pomieszczenie musi być wyposażone w tzw. pętlę indukcyjną. Jej
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obecność sygnalizuje międzynarodowy symbol ucha i przekątnej linii z literą
„T” w prawym dolnym rogu.

Rys 3. Znak sygnalizujący obecność cewki indukcyjnej
(źródło: pixabay.com)

Spróbujmy zrozumieć, na czym polega takie „słuchanie indukcyjne”. System
pętli indukcyjnej składa się z trzech podstawowych elementów: mikrofonu,
wzmacniacza i przewodu tworzącego zamkniętą pętlę. Przewód ten instaluje
się po obwodzie pomieszczenia (w muzeach, salach kinowych lub teatralnych,
kościołach) lub pod blatem stanowiska pracy (w punktach informacyjnych, recepcjach, kasach).
Jak działa mikrofon i głośnik
Mikrofon to urządzenie przekształcające falę dźwiękową w zmienny
prąd elektryczny. W mikrofonie dynamicznym (magnetoelektrycznym) fala
dźwiękowa porusza elastyczną membraną i połączoną z nią cewką. Cewka
umieszczona jest w polu magnetycznym magnesu stałego. Na skutek zjawiska indukcji elektromagnetycznej, ruch cewki w polu magnetycznym wywołuje w niej przepływ prądu, o częstotliwości identycznej z częstotliwością
dochodzącej do mikrofonu fali dźwiękowej.
Głośnik to urządzenie przekształcające zmienny prąd elektryczny w falę
dźwiękową. W głośniku dynamicznym (magnetoelektrycznym) cewkę, w której płynie prąd elektryczny, umieszcza się w polu magnetycznym magnesu
stałego. Przepływ zmiennego prądu w cewce powoduje pojawienie się zmiennego pola magnetycznego wokół niej. Pole to oddziałuje z polem magnesu,
na skutek czego cewka jest odpychana lub przyciągana przez magnes. Do
cewki przymocowana jest membrana, która drga zgodnie z ruchem cewki,
powodując powstanie fali dźwiękowej.

Rys. 4. Schemat budowy mikrofonu dynamicznego (a) i głośnika dynamicznego (b)
(źródło: commons.wikimedia.org)
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Weźmy jako przykład sytuację, w której słabo słyszący klient kupuje bilet.
Głos kasjera lub kasjerki jest wyłapywany przez zainstalowany przy okienku
mikrofon i przetwarzany na sygnał elektryczny, a następnie wysyłany do pętli
umieszczonej pod blatem kasy. Płynący w pętli prąd elektryczny generuje w jej
otoczeniu pole magnetyczne. Ponieważ sygnał dźwiękowy zmienia się w czasie,
to prąd płynący w pętli również ulega zmianom i wytwarza pole magnetyczne.
A zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej zmiany pola magnetycznego
doprowadzają do wytworzenia zmiennego sygnału elektrycznego w umieszczonej w tym polu cewce odbiorczej znajdującej się w protezie słuchowej klienta.
Sygnał ten jest następnie przetwarzany z powrotem na falę dźwiękową i przesyłany do słuchawki aparatu słuchowego lub przekazywany radiowo z procesora do odbiornika implantu ślimakowego. Nawet jeśli w pomieszczeniu panuje hałas, głos osoby obsługującej kasę będzie wyraźnie słyszalny, ponieważ
w przeciwieństwie do zakłóceń zostanie wzmocniony przez mikrofon.
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Zmienne pole magnetyczne wywołuje przepływ prądu w zamkniętym
obwodzie elektrycznym. Wzbudzony w obwodzie prąd nazywa się prądem
indukcyjnym, a zjawisko wzbudzania
tego prądu nazywa się indukcją elektromagnetyczną (patrz także artykuł
Indukcja elektromagnetyczna w tym
numerze Neutrina).
Zjawisko to można zaobserwować,
przesuwając zamknięty obwód elektryczny (pętlę z przewodnika lub cewkę)
w otoczeniu magnesu stałego.
Można również umieścić obok siebie
dwie pętle z przewodnika. Jeśli w jednej
z pętli (czerwonej) popłynie prąd zmienny, to wokół niej pojawi się zmienne
pole magnetyczne (czarne linie). W drugiej pętli (zielonej) zostanie wówczas Rys. 5. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej (źródło: commons.wikimedia.org)
wzbudzony prąd indukcyjny.
Niektóre osoby niedosłyszące używają również cewek telefonicznych w trakcie rozmów przez telefony komórkowe wyposażone w odpowiednie głośniki.
W większości telefonów cewki w głośnikach nie wytwarzają wystarczająco silnego pola magnetycznego, co nie pozwala na wydajne słuchanie indukcyjne.
W takim wypadku można zastosować małe pętle indukcyjne na szyję, które
podłącza się kablem do telefonu. To rozwiązanie pozwala również zastąpić słuchawki. Osoba niedosłysząca może podpiąć taką pętlę indukcyjną do dowolnego urządzenia: odbiornika telewizyjnego lub radiowego, odtwarzacza MP3 lub
komputera. Podobnie jak w przypadku pętli indukcyjnych w miejscach publicznych, sygnał przesyłany jest do przewodu zawieszonego wokół szyi i wyłapywany przez cewkę telefoniczną w protezie słuchowej. Pozwala to na odizolowanie się od zakłóceń w otoczeniu i zapobiega zbytniemu podgłaśnianiu nadajnika
przez osobę niedosłyszącą.
Katarzyna Cieślar
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Indukcja elektromagnetyczna
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest jednym z fundamentów pokaźnego działu zjawisk fizycznych dotyczących elektromagnetyzmu, czyli powiązań
pomiędzy elektrycznością a magnetyzmem. Prawo indukcji, sformułowane
w postaci równania, należy do czterech podstawowych równań elektrodynamiki klasycznej zebranych i rozwiniętych przez Jamesa C. Maxwella, opisujących
zależności pomiędzy polem elektrycznym a magnetycznym.
Pole elektryczne i magnetyczne
Pole elektryczne to stan przestrzeni w otoczeniu każdego ładunku elektrycznego Q, charakteryzujący się tym, że jeśli do przestrzeni pola wprowadzimy ładunek elektryczny (q), to zacznie na niego działać siła elektryczna.
Wielkością opisującą pole elektryczne jest natężenie pola elektrycznego, .
Pole elektryczne pełni rolę pośrednika oddziaływania ładunku Q
z ładunkiem q. Siłę tego odziaływania można powiązać z natężeniem pola
elektrycznego:
a wartość tej siły można zapisać:

,

F

q E,

lub powiązać bezpośrednio z ładunkiem elektrycznym (Q), który wytwarza
takie pole:

F

k

2

,

gdzie r to odległość pomiędzy ładunkami q i Q, a stałą k, związaną z przenikalnością elektryczną próżni (e0) oraz względną przenikalnością elektryczną
ośrodka (er), w którym ładunki się znajdują, definiuje się jako

4

.

Pole elektryczne wytwarzane jest przez ładunki elektryczne, zarówno dodatnie, jak i ujemne (czyli Q może być zarówno dodatnie, jak i ujemne)
i może ono oddziaływać z ładunkami obu rodzajów (czyli q może być zarówno dodatnie, jak i ujemne). A ponieważ wartość siły jest zawsze nieujemna,
w powyższych dwóch wzorach wstawiono wartości bezwzględne ładunków,
tj. |Q| i |q|.
Pole elektryczne reprezentują linie pola (zwane również liniami sił pola)
z przypisanym do nich zwrotem pola elektrycznego. Natężenie pola elektrycznego jest zawsze styczne do linii pola w danym miejscu w przestrzeni.

Rys. 1. Linie pola elektrycznego wytwarzanego
przez pojedyncze ładunki elektryczne: dodatni
(a), ujemny (b)
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Jeśli pole jest „silne”, to natężenie pola elektrycznego jest duże, a linie
pola gęsto ułożone obok siebie. Jeśli pole elektryczne jest „słabe”, to natężenie pola elektrycznego jest małe, a linie pola ułożone daleko od siebie.
Należy pamiętać, że linie te są tylko matematyczno-graficzną reprezentacją
pola elektrycznego i, oczywiście, nie widać ich nigdzie w przestrzeni, w której
znajduje się pole elektryczne. Istotne jest, że siła elektryczna działająca na
ładunek w danym miejscu przestrzeni jest styczna do linii pola w tym miejscu.
Pole magnetyczne to stan przestrzeni charakteryzujący się tym, że jeśli do
przestrzeni pola wprowadzimy dowolny dipol1 magnetyczny (czyli na przykład magnes), to zacznie na niego działać siła magnetyczna.
Pole magnetyczne opisywane jest przez wielkość zwaną indukcją pola
magnetycznego, .
Pole magnetyczne pełni rolę pośrednika oddziaływania pomiędzy
dipolami magnetycznymi lub innymi źródłami pola magnetycznego.
Pole magnetyczne reprezentowane jest przez linie pola magnetycznego,
z przypisanym do nich zwrotem. Linie pola magnetycznego to krzywe, do
których jest styczne.

Rys. 2. Schematyczny rysunek dipola magnetycznego (jak np. magnes), z zaznaczonymi biegunami N i S. Linie pola magnetycznego oznaczono wraz z ich zwrotami. Linie te zawsze „wychodzą” z bieguna N i „wchodzą” do bieguna S (rysunek - źródło: Wikipedia, ©2010 GEEK3)

Ważna uwaga: w większości podręczników dipole magnetyczne są przedstawiane tak, jak na powyższym rysunku, tzn. z wyraźnie zaznaczoną granicą pomiędzy biegunami, co jest bardzo mylące. W rzeczywistości bowiem
nie da się ustalić granicy pomiędzy tymi biegunami, gdyż współistnieją one
zawsze razem. W szczególności, jeśli taki dipol przetniemy na przykład na
pół, nie rozdzielimy bieguna N od S! Po rozdzieleniu powstaną dwa mniejsze
dipole magnetyczne.
Badania M. Faradaya1
Okazuje się, że pole elektryczne może zostać wytworzone nie tylko przez ładunki elektryczne. Powstaje ono również, jeżeli w przestrzeni pojawi się zmieniające się pole magnetyczne. Ta zaskakująca zależność jest opisywana
właśnie prawem indukcji elektromagnetycznej.
Prawo indukcji elektromagnetycznej było tematem badań Michaela Faradaya, angielskiego fizyka i chemika, który na początku XIX w. prowadził eks1
Dipol to układ dwóch różnoimiennych elementów; w tym przypadku różnoimiennych biegunów magnetycznych
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perymenty nad zjawiskami elektrycznymi. W 1831 r. wykazał on, że można
wytworzyć prąd w pętli niepodłączonej do żadnego źródła prądu (baterii, akumulatora itp.) pod warunkiem, że dysponuje się odpowiednim układem, w którym kluczowym elementem jest zmienność przepływu pola magnetycznego
przez pętlę. Na tej podstawie zaprojektował i zbudował pierwszą prądnicę. Wyniki swoich badań M. Faraday ujął w sposób matematyczny, formułując prawo
indukcji, zwane od tego czasu prawem indukcji Faradaya.
Strumień pola magnetycznego
Zacznijmy jednak od początku. Przygotujmy przewodnik w kształcie okręgu
(pętli) i zwykły magnes. W celu kontroli przepływu prądu, podłączmy do metalowej pętli amperomierz. Ustawmy pętlę i magnes naprzeciwko siebie.

Rys. 3. Doświadczenie Faradaya: magnes i pętla z przewodnika z podłączonym
do niej amperomierzem

Możemy stwierdzić, że przez obszar obejmowany przez pętlę przechodzi
wiele linii pola magnetycznego. Możemy sobie wyobrazić to jako strumień
pola magnetycznego przepływający przez pętlę (zupełnie analogicznie do
strumienia wody, jaki przez taką pętlę mógłby także przepływać, gdybyśmy
ją wstawili w nurt rzeki). Miara tego strumienia związana jest z wartością pola
magnetycznego (B), polem powierzchni koła we wnętrzu pętli (S) oraz kątem
ustawienia pętli (a) względem linii pola magnetycznego (a dokładniej – kątem
a pomiędzy liniami pola lub wektorem a wektorem prostopadłym do powierzchni ograniczonej przez pętlę). Strumień pola magnetycznego,
jest tym większy, im większa
jest wartość indukcji magnetycznej, B lub pole koła ograniczonego pętlą, S oraz im bardziej prostopadle ustawione są
względem powierzchni koła linie pola magnetycznego przechodzące przez pętlę. Strumień pola magnetycznego można
zapisać jako2:

os

Gdy magnes i pętla pozostają w spoczynku, strumień pola magnetycznego
przechodzącego przez pętlę nie zmienia się, gdyż wszystkie trzy wielkości występujące w powyższym wzorze (B, S, a) pozostają stałe. W takim przypadku
nie wydarzy się nic szczególnego – w pętli nie popłynie prąd elektryczny, co
stwierdzimy odczytując wskazanie 0 A na amperomierzu.
2
Podany powyżej wzór jest nieco uproszczony i działa dobrze, gdy w każdym miejscu
pętli mamy takie samo pole magnetyczne; wzór bardziej dokładny zapisywany jest za
pomocą całki z iloczynu skalarnego wektorów oraz (czyli wektora prostopadłego do
powierzchni ograniczonej przez pętlę, mającego wartość dokładnie równą wartości pola

powierzchni tej powierzchni): 
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Sytuacja zmieni się jednak, gdy sprawimy, że przynajmniej jedna z wielkości (B, S, a) zacznie się zmieniać, co spowoduje zmianę całego strumienia
pola magnetycznego w czasie. M. Faraday zaobserwował, że gdy strumień pola
magnetycznego przechodzący przez pętlę zmienia się, w pętli płynie prąd elektryczny, pomimo iż pętla nie jest podłączona do źródła prądu elektrycznego.
Zmieniający się strumień pola magnetycznego powoduje bowiem wytworzenie
pola elektrycznego, które wprawia w ruch swobodne ładunki elektryczne znajdujące się w przewodniku, z którego uformowana została pętla. Zjawisko to zwane
jest właśnie zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej, w którym zmieniający się strumień pola magnetycznego indukuje (powoduje) przypływ ładunków
elektrycznych.
Przysuwanie lub odsuwanie od siebie pętli i magnesu, powoduje zwiększenie lub
zmniejszenie wartości indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez pętlę.

Zmiana wartości
indukcji pola
magnetycznego,
B przechodzącego
przez pętlę.
Miarą wartości pola
magnetycznego
jest liczba linii
przechodzących
przez pętlę

Duża wartość indukcji pola
magnetycznego (dużo linii
przechodzi przez pętlę)

Mała wartość indukcji pola
magnetycznego (mało linii
przechodzi przez pętlę)

Aby prąd w pętli płynął nieprzerwanie, zmiana odległości pomiędzy pętlą
a magnesem musi być ciągła. Prąd przestaje płynąć, gdy odległość przestaje się
zmieniać.
Zmniejszenie lub zwiększenie rozmiarów pętli, powoduje zmniejszenie lub zwiększenie pola obrzaru obejmowanego przez pętlę

Zmiana wartości
pola powierzchni,
obszaru, S
obejmowanego
przez pętlę
Duża wartość pola
powierzchni obszaru
obejmowanego przez pętlę

Mała wartość pola powierzchni
obszaru obejmowanego przez
pętlę

Aby prąd płynął w pętli nieprzerwanie, zmiana pola powierzchni obszaru pętli musi
być ciągła. Prąd przestaje płynąć, gdy pole powierzchni pętli przestaje się zmieniać.
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Obrót pętli względem linii pola magnetycznego

Zmiana wartości
kąta a pomiędzy
liniami pola
a wektorem
prostopadłym
do powierzchni
obszaru
obejmowanego
przez pętlę

Kąt a zbliżony do 0° daje
dużą wartość

W miarę zwiększania kąta
a, zmniejsza się wartość
cos a (żółta strzałka wskazuje
kierunek obrotu ramki)

Aby prąd płynął w pętli nieprzerwanie, pętla musi stale obracać się w przestrzeni.
Prąd przestaje płynąć, gdy pętla przestaje się obracać.

Prawo indukcji Faradaya można zapisać w postaci:

SEM
gdzie SEM oznacza siłę elektromotoryczną3, a wyrażenie po prawej stronie
równania oznacza szybkość zmiany strumienia pola magnetycznego.
Prąd wyindukowany w pętli dzięki zmianie strumienia pola magnetycznego,
może płynąć w dwie różne strony. To, w którą stronę płynie prąd, ustala się,
korzystając z reguły Lenza. Będzie ona tematem artykułu w jednym z kolejnych numerów Neutrina.
Dagmara Sokołowska

3
Mimo, iż SEM jest nazywana siłą elektromotoryczną, jej jednostką nie jest [N],
ale [V]. Określenie ma tu tylko nawiązywać do faktu, że to właśnie SEM powoduje ruch
elektronów w przewodzącej ramce.
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Zadania z indukcji magnetycznej
Ogólnopolski Konkursu Fizycznego „Lwiątko” – zadania dla klas III
i IV liceum i technikum z lat 2011–2019

1. Na dwa walce o tej samej długości, wykonane z tego samego materiału,
mające średnice d1 i d2 = 2d1 nawinięto takim samym cienkim drutem w izolacji
zwojnice o tej samej liczbie zwojów. Obie zwojnice są nawinięte zwój przy zwoju na całej długości walców. Zwojnice podłączono równolegle do źródła stałego
napięcia. Wartości indukcji pola magnetycznego w zwojnicach spełniają
A. B1 = 4 B2,
B. B1 = 2 B2,
C. B1 = B2,
D. B1 = B2/2,
E. B1 = B2/4.

2. Jak zmieni się jasność świecenia żarówki w obwodzie prądu przemiennego
po zamknięciu włącznika?

A. Wzrośnie.
B. Zmaleje.
C. Nie zmieni się.
D. Wzrośnie, gdy częstotliwość napięcia zasilającego będzie mniejsza od
pewnej częstotliwości zależnej od L i C, a zmaleje, gdy częstotliwość napięcia
zasilającego będzie większa od tej częstotliwości.
E. Wzrośnie, gdy częstotliwość napięcia zasilającego będzie większa od
pewnej częstotliwości zależnej od L i C, a zmaleje, gdy częstotliwość napięcia
zasilającego będzie mniejsza od tej częstotliwości.
3. Transformator 230 V/11,5 V jest doskonały, czyli m.in. pracuje bez strat
mocy i można pominąć opór omowy uzwojeń. Żarówki są identyczne (rys.).

Po zamknięciu wyłącznika w obwodzie wtórnym natężenie skuteczne prądu
w obwodzie pierwotnym
A. wzrośnie 2 razy,
B. wzrośnie 20 razy,
C. nie zmieni się,
D. zmaleje 2 razy,
E. zmaleje 20 razy.
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4. W chwili zero przestawiamy przełącznik z pozycji 01 na 02.

Który wykres prawidłowo pokazuje przebieg zmian napięcia na kondensatorze?

5. W obwodzie prądu przemiennego woltomierz V1 wskazuje 9 V, a woltomierz
V2 wskazuje 12 V. Woltomierze są idealne i wskazują wartości skuteczne napięcia. Woltomierz V3 wskazuje zatem

A. 0 V, B. 3 V, C. 9 V, D. 15 V, E. 21 V.
6. Kołowy pierścień, wykonany z drutu o przekroju jednakowym na całej długości, podłączono do źródła stałego napięcia za pomocą dwóch prostoliniowych
przewodów ustawionych jak na rysunku. Indukcja pola magnetycznego w środku S pierścienia

A. jest zwrócona nad płaszczyznę rysunku i rośnie ze wzrostem a,
B. jest zwrócona pod płaszczyznę rysunku i rośnie ze wzrostem a,
C. jest zwrócona nad płaszczyznę rysunku i maleje ze wzrostem a,
D. jest zwrócona pod płaszczyznę rysunku i maleje ze wzrostem a,
E. jest równa zeru niezależnie od a.
7. Jaką maksymalną wartość osiągnie natężenie prądu płynącego przez zwojnicę po przestawieniu przełącznika do pozycji 2? Podano siłę elektromotoryczną ogniwa, indukcyjność zwojnicy i pojemność kondensatora. Opór zwojnicy
jest pomijalnie mały.

A. 1 A. B. 2 A. C. 3 A. D. 6 A. E. 12 A.

18

Neutrino 46

Doświadczenie na deser. Cytrusowe fajerwerki
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik - 2019
Przygotuj:
¾¾ 2 różne, świeże owoce cytrusowe (pomarańcza,
mandarynka, grejpfrut, cytryna)
¾¾ nóż
¾¾ świeczkę
¾¾ zapałki
Zadanie:
Uwaga! Do wykonania eksperymentu będziesz
potrzebować przynajmniej po dwa kawałki skórki
każdego owocu.
1. Natnij skórkę każdego owocu od nasady owocu w dół wzdłuż 6–8 linii. Dzięki temu obieranie owoców stanie się łatwiejsze i nie będzie trzeba używać
noża.
2. Obierz przygotowane owoce, tak żeby uzyskać kawałki skórki w formie łódeczek.
3. Przyjrzyj się uważnie skórkom z cytrusów – od zewnątrz i od wewnątrz.
Uwaga! Drobinki cieczy ze skórki cytrusa palą się dość gwałtownie.
Eksperyment:
1. Zapal świeczkę i postaw ją w bezpiecznym miejscu. Świeczkę trzeba zabezpieczyć, aby się nie
przewróciła.
2. Zbliż jeden kawałek skórki do płomienia i gwałtownie zegnij go jak na rysunku obok. Obserwuj,
co dzieje się z płomieniem.
3. Zbliż do płomienia kawałek skórki drugiego owocu i gwałtownie zegnij go jak na rysunku obok.
Obserwuj, co dzieje się z płomieniem
4. Weź pozostałe dwa kawałki skórek i kolejno, bez
zginania umieść je nad płomieniem świeczki. Tak jakbyś chciał je przypalić
od zewnątrz. Uważaj, aby się nie poparzyć! Obejrzyj powierzchnie przypalonych skórek.
Obserwacje:
1. Co się dzieje, gdy skórki z cytrusów są zginane przed płomieniem świeczki?
2. Co się dzieje, gdy umieszczamy niezgięty kawałek skórki nad płomieniem
świeczki?
Pytania:
1. Dlaczego substancja znajdująca się w skórce cytrusa, po zgięciu tej skórki
pali się gwałtownie, a po włożeniu skórki nad płomień – nie?
2. Jaki rodzaj substancji zawiera skórka cytrusów?
3. Czy substancja zawarta w skórce cytrusów ma związek z ich zapachem?
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Komentarz:
Na skórkach owoców cytrusowych można zauważyć bardzo wiele małych
plamek. Są to komory wypełnione aromatycznym olejkiem, nazywanym olejkiem eterycznym. Podczas zginania skórki komory zostają zniszczone. Wtedy
olejek wydobywa się z nich w postaci drobniutkich kropelek. Gdy trafiają one
na płomień świeczki, bardzo łatwo się spalają.
Olejki eteryczne bardzo intensywnie pachną i łatwo unoszą się w powietrzu.
Zauważ, że w trakcie obierania owoców cytrusowych ich zapach szybko rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Dzieje się tak dlatego, że obierając owoce,
także niszczymy komory i uwalniamy kropelki olejku.
Rośliny gromadzą olejki eteryczne nie tylko w skórkach, ale także w owocach, liściach, kwiatach, a nawet korzeniach lub kłączach. Do roślin, które wytwarzają olejki eteryczne, oprócz cytrusów, należą między innymi: czosnek,
eukaliptus, goździk, anyż, imbir, jaśmin, kminek, lawenda, mięta, bazylia,
nagietek, sosna czy rumianek. Rośliny wykorzystują olejki eteryczne w różnych celach. Dzięki ich zapachowi wabią owady, które zapylają kwiaty. A olejki
nieprzyjemne w zapachu mogą odstraszać zwierzęta roślinożerne oraz larwy
owadów.
Ludzie wykorzystują olejki eteryczne przede wszystkim w medycynie naturalnej, do produkcji kosmetyków i perfum, a także jako przyprawy. Być może

podczas silnego przeziębienia rodzice nacierali cię maścią z olejkami eterycznymi, żeby było ci łatwiej oddychać w nocy.

Zadanie:
1. Sprawdź, czy u ciebie w domu znajduje się jakaś substancja zawierająca
olejki eteryczne. Przeczytaj na opakowaniu jej skład i zastanów się, co nadaje jej silny zapach.
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Co czytać

Książka autorstwa Davida A. Weintrauba to pozycja unikatowa na polskim
rynku wydawniczym, obszernie i przekrojowo przedstawiająca historię badań
Marsa i poszukiwania na nim śladów i dowodów istnienia życia. W trakcie tej
podróży przez niemal dwa stulecia poznajemy badaczy Czerwonej Planety, ich
motywacje, osiągnięcia oraz popełniane przez nich błędy. Czytelnik znajdzie tu
uzasadnienie dla pojawiających się na przestrzeni niemal dwóch wieków twierdzeń o odkryciu inteligentnego życia na Marsie, kanałów, roślinności, porostów
czy też metanu, który w przekonaniu wielu dowodzi istnienia procesów biologicznych na Marsie. Jednocześnie dowiadujemy się, jak te twierdzenia były
weryfikowane i rewidowane na przestrzeni lat, doprowadzając nas w końcu do
obecnego poziomu wiedzy.
Mars przypadnie do gustu zarówno miłośnikom astronomii na co dzień niezwiązanym ze światem nauki, jak i specjalistom pragnącym dowiedzieć się,
w jaki sposób doszliśmy do obecnego stanu wiedzy o Czerwonej Planecie. Chronologiczne przedstawienie kolejnych tez, badań i wniosków może być szczególnie wartościowe dla studentów astronomii, geologii, planetologii, chcących
dobrze zgłębić tajniki procesu badań naukowych.
Radosław Kosarzycki, Puls Kosmosu
Książka, mimo że pisana w formie narracji, bardzo rzetelnie oddaje stan
najnowszych badań astronomicznych, odwołując się do oryginalnych prac naukowych. Zawiera mnóstwo szczegółów, które składają się na pasjonującą
opowieść o badaniach astronomicznych.
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Czytając książkę, można wraz z autorem prześledzić chronologię powstawania i upadania teorii, dotyczących istnienia życia na Marsie, zwłaszcza od
momentu, gdy okazało się, że ma on prawie takie samo nachylenie swojej
osi obrotu do płaszczyzny orbity, jak Ziemia i że długość marsjańskiej doby
niewiele różni się od naszej. Rozpaliło to wyobraźnię ówczesnych astronomów,
a także ich następców. Z książki można dowiedzieć się, że astronomowie to też
ludzie ze swoimi pragnieniami i słabościami, gdzie często szansa na zapisanie
się w historii brała górę nad rzeczywistością i realnymi możliwościami badacza.
Ariel Majcher
Klub Astronomiczny Almukantarat
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zwrócenie uwagi na niebagatelną kulturotwórczą rolę Marsa, o której zapomina się często, to nieoczywista, a znacząca zaleta książki Weintrauba. Poza
tym jest ona oczywiście bardzo cenna z tradycyjnego puntu widzenia miłośników astronomii. Zaawansowanym przyniesie sporą ilość trudnych do zdobycia
w inny sposób informacji źródłowych i bibliograficznych. Dla niezaawansowanych będzie przedstawieniem tego, co o Marsie wiedzą naukowcy dziś i jak do
tego dochodzili przez wieki. Jednym i drugim książka Weintrauba, być może,
wskaże drogę i stanowić będzie inspirację dla dalszych studiów, kto wie.
Prof. Tadeusz Wibig
Zakład Astrofizyki Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej UŁ
Książka dostępna: http://bit.ly/2UkCUWw

Odpowiedzi do zadań ze str. 16-17: 1. B, 2. E, 3. A, 4. C, 5. D, 6. E, 7. C.

