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Atunci când soarele strălucește pe cer, în
umbra copacilor mari se formează pe pământ pete
rotunde de lumină. Cum este posibil ca ele să nu
aibă o formă neregulată ca a spațiilor libere dintre
frunzele copacilor? Razele care cad pe pământ
printre aceste spații libere proiectează acolo mici
imagini ale soarelui. Cu cât un astfel de spațiu liber
este mai strâmt, cu atât mai clară este imaginea.
Fiecare spațiu gol mic funcționează ca diafragma
unui aparat foto: reține razele de pe margine și
permite trecerea unor fascicule înguste de lumină,
care au ca rezultat o imagine clară. Funcționează
ca în timpul unei eclipse de soare, când luna
acoperă parțial soarele și se văd clar mici imagini
în formă de seceră.
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MICI IMAGINI ALE
SOARELUI

Așază un ghiveci de flori într-un loc din grădină
sau de pe balcon. Lasă-l de dimineața până seara
în bătaia soarelui. În gaura aflată pe fundul ghiveciului înfige un băț lung. Umbra bățului se va mișca
pe marginea ghiveciului în funcție de mișcarea
soarelui pe cer. La fiecare oră fixă trasează pe
marginea ghiveciului o linie acolo unde se află
umbra bățului. Cât timp soarele strălucește, vei
putea citi cât e ceasul.
Ca urmare a rotației pământului, soarele pare
că se mișcă pe o traiectorie semicirculară de la est
către vest pe deasupra noastră. Corespunzător
acestei mișcări se va deplasa și umbra bățului
de-a lungul peretelui interior al ghiveciului.
Deoarece peretele ghiveciului are o poziție oblică,
razele se reflectă destul de vertical, iar umbra care
ia naștere va fi exactă.
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Când atârnăm pe peretele camerei un tablou,
sub ramă se formează adesea linii negre. Cum iau
naștere aceste rame-fantomă, care sunt foarte
evidente, mai ales dacă tabloul este așezat pe un
perete care dă spre exterior?
Petele negre arată că acel perete nu este bine
izolat. Aerul cald care circulă prin cameră se răcește
la contactul cu peretele și o ia în jos, spre podea. În
spatele tabloului, unde e aerul cel mai rece, se
produce condensul – aerul din această zonă se
răcește atât de mult încât cedează o parte din
umiditatea lui. Praful transportat de aer se așază în
aceste zone și cauzează apariția unor „rame“
întunecate pe perete.

52

Așază capacul unei cutii de tablă pe un aragaz
electric și încălzește-l cu grijă. (Atenție, ai nevoie de
ajutorul unui adult!) Dacă torni câteva picături de
apă pe capac, vei observa un mic fenomen natural:
picăturile perfect rotunde sunt suspendate în aer
asemenea unor aeroglisoare și se mișcă încolo și
încoace.
La contactul cu metalul fierbinte, picăturile de
apă încep să se evapore imediat în partea de jos.
Cum aburul este eliberat cu o presiune mare, ridică
picăturile în aer. Apare astfel o interacțiune între
forța gravitațională și presiunea aburului. Aburul nu
este un bun conductor de căldură, de aceea picăturile plutitoare nu ating temperatura de fierbere de
100°C.
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IEPURAȘUL VRĂJIT
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Rulează o coală de scris în așa fel încât să obții
un tub și privește prin el cu ochiul drept. La stânga,
lângă tubul de hârtie, ține palma stângă deschisă.
Vei descoperi cu surprindere o gaură în mijlocul
palmei. Cum îți poți explica această iluzie optică?
Ochiul drept vede numai interiorul tubului, iar
cel stâng vede palma. La fel ca în cazul vederii
normale, imaginile percepute de fiecare ochi în
parte sunt contopite în creier într-o imagine
unitară. În acest caz, ea pare foarte reală, pentru
că imaginea din interiorul tubului se transferă pe
palmă.
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194
O GAURĂ ÎN PALMĂ

Privește desenul de la o distanță normală pentru
citit. Apoi închide ochiul stâng și privește fix cu ochiul
drept bagheta magică, astfel încât iepurașul să
rămână vizibil numai în partea laterală a câmpului
vizual. Dacă apropii încet desenul de ochi – abracadabra! – iepurașul dispare brusc.
În retina ochiului sunt o mulțime de celule
fotosensibile, numite conuri și bastonașe. Acestea
însă lipsesc dintr-un loc de pe retină, și anume exact
acolo unde nervul optic iese din globul ocular.
Această regiune nu poate percepe stimuli vizuali și
poartă denumirea de „pata oarbă“. Dacă imaginea
iepurașului cade în această „pată oarbă“ când
mișcăm desenul, nu o mai putem vedea.
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Fă un punct pe o foaie de hârtie și așază foaia în
fața ta pe masă. Acum încearcă să atingi punctul
cu un creion. Vei reuși ușor. Dar dacă închizi un
ochi nu vei nimeri niciodată ținta.
E dificil să estimezi distanța până la punct cu un
singur ochi, deoarece avem nevoie de ambii ochi
pentru a vedea o imagine completă și a putea
evalua adâncimea spațiului. Fiecare ochi fixează
punctul din alt unghi (observă cum se modifică
unghiurile atunci când te apropii de punct). Pe baza
mărimii acestui unghi, creierul poate determina
apoi cu destulă precizie distanța până la punct.
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CUM MĂSORI DISTANȚA
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Pariem că nu-ți poți scrie numele dacă concomitent faci mișcări circulare cu un picior? Nu vei
reuși să faci decât niște mâzgălituri ilizibile.
Probabil reușești să desenezi în aceeași direcție
cu mișcarea circulară a piciorului. Dar de îndată ce
îți rotești piciorul în direcția opusă, mișcările
creionului devin haotice. Astfel, mișcările piciorului
sunt transferate scrisului.
Fiecare acțiune necesită atât de multă concentrare încât nu le poți face pe amândouă în același
timp. În același fel îți este afectată capacitatea de
concentrare dacă îți faci temele în timp ce asculți
muzică.

