Przykładowe eksponaty
(stacje badawcze)
przygotowane przez Centrum
Nauki Kopernik dla SÓW.

1. Rowerowe przekręty

Aktywność przy eksponacie:
Użytkownik rozkręca jedno z kół na stojaku. Trzymając
oburącz rozkręcone koło, siada na obrotowym stołku.
Podczas próby ustawienia osi obracającego się koła do
pionu eksperymentujący odczuwa, że koło oddziałuje na
niego siłą, która powoduje obrót układu człowiek – stolik.
Zagadnienia:
Eksponat prezentuje działanie zasady zachowania momentu
pędu w praktyce. Gdy użytkownik próbuje poruszyć trzymanym w rękach wirującym kołem – czuje siłę reakcji, która stanowi odpowiedź obracającego się obiektu na próbę zmiany
jego osi obrotu (w ogólności chodzi o zmianę momentu
pędu). Siła reakcji koła powoduje, że użytkownik i stolik zaczynają się obracać.
Użytkownik, koło i stolik tworzą jeden układ, który początkowo ma zerowy moment pędu wokół osi pionowej. Kiedy
oś obrotu koła zostaje ustawiona w pionie, użytkownik razem
ze stolikiem zaczynają obracać się w przeciwnym kierunku
niż koło. Ruchy obrotowy koła oraz ruch obrotowy użytkownika wokół osi pionowej wzajemnie się kasują. W ten sposób
całkowity moment pędu układu wokół osi pionowej jest
zachowany i wynosi zero, tak jak na początku.

2. Wiszące piłki
Aktywność przy eksponacie:
Eksperymentujący uruchamia pokrętłem nawiew i umieszcza
jedną z piłek w strumieniu powietrza przy wylocie tuby. Piłka
cały czas drga, oddalając się i przybliżając do środka strumienia, ale nie wypada z niego. Dzieje się tak nawet wtedy,
gdy tuba jest mocno odchylona od pionu.
Zagadnienia:
Każdemu wychyleniu piłki na boki z położenia równowagi
towarzyszy odchylenie strumienia powietrza znajdującego
się nad piłką w tym samym kierunku. Piłka zagina więc
strumień, a w związku z tym działa na niego pewną siłą.
Zgodnie z III zasadą dynamiki powietrze działa na piłkę z taką
samą siłą, ale przeciwnie skierowaną. Piłka jest wpychana do
środka strumienia jako „odpowiedź” powietrza na zaginanie
strumienia. W ten sposób piłka pozostaje uwięziona wewnątrz strumienia, mimo zaburzeń wybijających ją z położenia równowagi.

3. Leniwe koła

Aktywność przy eksponacie:

Zagadnienia:

Użytkownik umieszcza dwa walce w tym samym miejscu
na torze i równocześnie je puszcza. Mimo że na pierwszy
rzut oka walce są identyczne i oba toczą się bez poślizgu, to
w różnym tempie nabierają prędkości obrotowej, co przekłada się na różne prędkości ruchu postępowego.
Z eksponatu jednorazowo korzystać może jedna osoba.

Walec o większym momencie bezwładności stacza się wolniej od walca obdarzonego mniejszym momentem bezwładności. Wynika to z faktu, że większy moment bezwładności
oznacza, że obiektowi trudniej nadać prędkość obrotową.
W procesie staczania się walców energia potencjalna zamieniana jest na energię kinetyczną, która jest sumą energii
kinetycznej ruchu obrotowego i energii kinetycznej ruchu
postępowego. Energia kinetyczna obu walców na końcu
drogi jest taka sama i wynika z dostępnej energii potencjalnej,
a ta w przypadku obu walców jest sobie równa (punkt początkowy i końcowy są takie same). To co różni oba walce na
końcu trasy, to podział całkowitej energii kinetycznej pomiędzy część postępową i obrotową. Ten, który ma więcej energii
kinetycznej ruchu postępowego, jest obdarzony mniejszą
energią kinetyczną ruchu obrotowego. Wniosek: walec, który
szybciej się stacza, ma mniej energii zmagazynowanej w ruchu obrotowym (mimo że szybciej się kręci!).

4. Slinky

Aktywność przy eksponacie:
Zadaniem eksperymentującego jest takie puszczenie sprężyny, aby zaczęła maszerować po ruchomej bieżni. Przy
użyciu gałki można tak dostroić prędkość przesuwu pasa,
że sprężyna będzie szła w miejscu, podobnie jak biegacz
trenujący na bieżni na siłowni.
Z eksponatu jednorazowo korzystać może jedna osoba.
Zagadnienia:
Gdy pierwsza „stopa” sprężyny opada na bieżnię, zwoje
rozciągają się. Następnie sprężystość materiału sprawia,
że zwoje kurczą się i pociągają za sobą kolejne. W ten sposób sprężyna falowym ruchem „przelewa się” i nabiera pędu.
W konsekwencji druga „stopa” ląduje dalej, robi kolejny krok
na bieżni i proces się powtarza. Mamy tutaj do czynienia
z dwoma ruchami o przeciwnym zwrocie scharakteryzowanymi dwiema prędkościami: prędkością sprężyny w jej
ruchu w dół i prędkością ruchu bieżni do góry. Prędkość
wypadkowa sprężyny jest sumą tych dwóch prędkości. Przy
odpowiednim ustawieniu prędkości pasa transmisyjnego
prędkość wypadkowa sprężyny wynosi zero, tzn. sprężyna
kroczy w miejscu.

5. Rysowanie w lustrze

Zagadnienia:

Aktywność przy eksponacie:
Użytkownik siada przy stole i próbuje obrysować figurę na
pulpicie. Zadanie utrudnia fakt, że eksperymentator widzi
swoje dłonie i rysunek w lustrze, jako odbicie. Okazuje się,
że w takich warunkach obrysowanie nawet prostego
kształtu wymaga ogromnego skupienia i czasu.

Kiedy odrysowanie w lustrze jakiegoś kształtu wymaga jedynie ruszania ręką w prawo lub w lewo, wówczas z zadaniem
nie mamy większych problemów. Trudniej jest, kiedy trzeba
wykonać ruch ku górnej lub ku dolnej krawędzi kartki. Tutaj
nic się nie zgadza. Użytkownik wykonuje ruch do przodu,
a ręka w lustrze – do tyłu. I odwrotnie, użytkownik cofa rękę,
a ręka w lustrze rusza naprzód. Dzieje się tak dlatego, że lustro powoduje przerzucenie (odwrócenie) kierunku do lustra
na kierunek od lustra.
Kiedy rysujemy kształt, obserwując odbicie w lustrze, umysł
wprawiany jest w konfuzję, ponieważ uzyskuje sprzeczne
dane przychodzące z mięśni ręki i zmysłu wzroku i dotyku.
Stąd dezorientacja i trudność w wykonaniu zadania, które
w innych warunkach jest banalnie proste. Nasz mózg ma
jednak zdolność przystosowywania się i po jakimś czasie
treningu rysowanie „w lustrze” staje się coraz prostsze.
Łatwo się o tym przekonać, wycinając strzałkę z kartonu
i obserwując jej obraz w lustrze. Jeśli ustawimy strzałkę
pionowo ku górze, obraz strzałki też będzie celował w górę.
Jeśli skierujemy strzałkę pionowo w dół, obraz strzałki też
wyceluje w dół. Jeśli skierujemy strzałkę w lewo, obraz też
będzie celował w lewo. Jeśli skierujemy strzałkę w prawo,
obraz też będzie celował w prawo. Ale uwaga: jeśli skierujemy grot strzałki w stronę lustra, obraz grotu strzałki będzie
skierowany w stronę przeciwną (będzie celował w użytkownika). Podobnie, jeśli skierujemy strzałkę w kierunku od lustra,
jej obraz będzie celował do wewnątrz lustra!

6. Film animowany

Aktywność przy eksponacie:
Użytkownik wybiera przedmioty, których użyje do wykonania
filmu animowanego. Następnie umieszcza je w polu roboczym i naciskając przycisk, utrwala ich położenie na zdjęciu.
Przed zrobieniem kolejnego użytkownik przesuwa obiekty,
aby powstało wrażenie ruchu. Nowe zdjęcia (kolejne klatki
filmu) pojawiają się jedno pod drugim z boku monitora. Im
więcej ujęć powstanie, tym dłuższy będzie film. W każdej
chwili możliwe jest odtworzenie wykonanej animacji.
Z eksponatu jednorazowo korzystać może jedna osoba.
Zagadnienia:
Eksponat to prosty zestaw do wykonania poklatkowego filmu
animowanego, w którym nieruchome przedmioty „ożywają”.
Wykorzystujemy tu sposób działania zmysłu wzroku człowieka. Receptory w oku reagują na światło, dzięki zachodzącej w nich odwracalnej reakcji chemicznej. Mija chwila,
zanim receptor wróci do stanu wyjściowego i jest gotowy
do ponownego działania. W rezultacie to, co widzimy, także
obiekty, które się poruszają, przekazywane jest do mózgu
jako następujące po sobie obrazy. Dopiero nasz umysł łączy
je w obraz ciągły. Ta cecha umożliwiła powstanie filmu, który
jest rodzajem iluzji, serią pojedynczych obrazów. Jeżeli częstotliwość ich pojawiania się jest większa niż 16 na sekundę,
widzimy płynny ruch (w filmach, które dziś oglądamy, są
to 24 klatki na sekundę). Pierwszy film animowany powstał
w 1906 roku w USA. W ruch wprawiono postacie narysowane
kredą na tablicy.

7. Obrotowe twarze

Aktywność przy eksponacie:

Zagadnienia:

Użytkownik staje naprzeciwko stanowiska z lustrami i patrzy na odbicie swojej twarzy. Następnie obraca układ luster
i obserwuje, jak zachowuje się jego odbicie. Zmieniając stanowiska, można zauważyć, że przy pewnych kątach między
lustrami odbicie twarzy się nie obraca, a przy innych kręci się
dwa razy szybciej, niż wynikałoby to z obrotu układu luster.
Eksponat pozwala na równoczesne eksperymentowanie kilku
osobom.
.

Odbicie twarzy powstające w łamanych lustrach to tak zwany
obraz złożony. Jest to osobny obraz lewej i prawej części
twarzy „zszyty” w miejscu łączenia dwóch luster. Obraz
złożony powstaje wówczas, gdy całkowita liczba odbić
jest liczbą nieparzystą, tzn. po lewej i prawej stronie obrazu
złożonego obserwujemy dodatkowo parzystą liczbę odbić.
Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy kąt między dwoma
lustrami jest równy 360° podzielonym przez liczbę parzystą
(180°, 90°, 60°, 45°, 36°itd.).
Rozróżniamy dwa rodzaje obrazów złożonych: nieodwrócony (kiedy unosimy prawą rękę, jej obraz pojawia się po
prawej stronie) oraz odwrócony (kiedy unosimy prawą rękę,
jej obraz pojawia się po lewej stronie).
Obraz złożony nieodwrócony powstaje, gdy stosunek kąta
półpełnego (180°) i kąta między lustrami jest liczbą nieparzystą. Obraz nieodwrócony nie obraca się wraz z obrotem
układu luster.
Obraz złożony odwrócony powstaje, gdy stosunek kąta
półpełnego i kąta między lustrami jest liczbą parzystą. Obraz
odwrócony wykonuje dwa razy szybszy obrót niż układ luster

8. Mistrzowie szybkiego zapamiętywania

Aktywność przy eksponacie:

Zagadnienia:

Użytkownik przeprowadza test swojej pamięci krótkotrwałej.
Na ekranie ukazują się rozmieszczone losowo liczby, które
następnie zakrywane są prostokątami. Zadaniem użytkownika jest odtworzyć, gdzie znajdowały się liczby, czyli
dotknąć po kolei wszystkich prostokątów, w porządku od
najniższej do najwyższej liczby, które zostały zakryte. W każdej kolejnej rundzie pokazuje się więcej liczb. Dodatkowo,
można zmieniać czas wyświetlania liczb, zanim zostaną
zasłonięte
Z eksponatu w zamyśle twórców jednorazowo korzystać
może jedna osoba. Można go jednak używać również
w grupie.

Urządzenie umożliwia sprawdzenie swojej pamięci krótkotrwałej za pomocą testu, z którym dobrze sobie radzą
szympansy. Umiejętność poradzenia sobie z zadaniem, kiedy
cyfry wyświetlane są nawet w tak krótkim czasie jak 210
milisekund, nie pozwalającym na prześledzenie wzrokiem ich
układu na ekranie, świadczy o istnieniu u nich fotograficznej
pamięci krótkotrwałej. Szczególnie dobrze test przechodzą młode szympansy. Uważa się, że taka cecha pomaga
zwierzętom przetrwać, bo zapamiętanie położenia na przykład owoców czy układu gałęzi, umożliwia im zdobywanie
pokarmu i sprawne poruszanie się w gęstwinie. Naukowcy
przypuszczają, że ludzie zatracili tę umiejętność w procesie
ewolucji, ponieważ wykształcili inne sposoby komunikacji
i zapamiętywania.

9. Usyp mapę

Aktywność przy eksponacie:

Zagadnienia:

Użytkownik formuje powierzchnię piasku, usypując górki
i wykopując dołki. W zależności od tego, czy wygładzi powierzchnię, usypie kopiec czy zrobi zagłębienie – na piasku
pojawiają się różne kolory i poziomice.
Eksponat pozwala na równoczesne eksperymentowanie kilku
osobom.

Eksponat pokazuje jeden ze sposobów odwzorowania nierówności terenu na płaskiej mapie z wykorzystaniem kolorów
i poziomic. Jest on wykorzystywany przy tworzeniu map
hipsometrycznych.

