
Piknik Naukowy 2018 

 

Tegoroczny Piknik Naukowy, organizowany przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik, odbył 

się pod hasłem „Ruch”. I rzeczywiście, ruch na naszym stanowisku był bardzo intensywny – 

począwszy od licznej widowni, a skończywszy na dynamicznych pokazach fizycznych. 

Instytut Fizyki PAN był reprezentowany przez następujące osoby: 

Marta Aleszkiewicz (SL3) 

Dominika Kochanowska (ON1) 

Anna Niedźwiecka (SL4) 

Michał Białobrzewski (SL4) 

Andrzej Dąbrowski (SL2) 

Grzegorz Grabecki (SL2) 

Marek Foltyn (SL2) – Koordynator Stanowiska IF PAN 

Jan Krzywda (ON5) 

Damian Kwiatkowski (ON5) 

Paweł Skupiński (ON1) 

Łukasz Mioduszewski (SL4) 

Dariusz Sztenkiel (SL2) 

Remigiusz Worch (SL4) 

 

 



Na Pikniku prezentowaliśmy pięć doświadczeń: 

 

1. Co się rusza przez przypadek? Przypadkowy mikroświat - na pokazie uczestnicy mogli poznać 
naturę przypadkowych ruchów, zobaczyć je i dowiedzieć się, jak są wykorzystywane w spektroskopii 

korelacji fluorescencji. Eksperyment ten odwzorowaliśmy w skali makro, zastępując cząsteczki 

kulkami w pojemniku z wodą. Zamiast światła lasera kamera rejestrowała bezpośrednio obraz kulek 

na niewielkim obszarze, zaś program komputerowy odtworzył na tej podstawie parametry 

odpowiadające prawdziwemu eksperymentowi, czyli parametrom funkcji korelacji. 



 
2. Efekt Einsteina – De Haasa – w doświadczeniu pokazaliśmy, że spiny to elementarne prądy. 

Żelazny walec umieszczony w polu magnetycznym zaczynał się obracać wokół własnej osi. Ruch 

obrotowy walca był spowodowany ułożeniem się spinów zgodnie z kierunkiem zewnętrznego pola 

magnetycznego a tym samym zmianą mikroskopowych momentów pędu. Zasadę zachowania 

momentu pędu każdy widz mógł zrozumieć wykonując osobiście doświadczenie zmiany płaszczyzny 

obrotu wirujących kół, co skutkowało obrotem zaskoczonego widza. 

 



 
3. Ruchy Browna – obserwowaliśmy ruchy dyfuzyjne cząstek tuszu chińskiego (wielkości ok. 1 µm) 

roztartego z wodą pod mikroskopem optycznym. W doświadczeniu tym widzowie zazwyczaj 

dochodzili do podobnego wniosku co Robert Brown traktując cząstki jako żywe organizmy! 

 



 
4. Ruch nośników prądu elektrycznego – doświadczenie to miało na celu pokazanie, że zmiany pola 

elektrycznego zachodzą z prędkością światła, zaś prędkość dryfu nośników jest bardzo mała. Bibułę 

nasyconą roztworem soli kuchennej i fenoloftaleiny owinęliśmy na szklaną rurkę, zaś końce bibuły 

przymocowaliśmy kilkoma zwojami miedzianego drutu. Przy przepływie prądu w pobliżu katody 

powstaje czerwonawo zabarwiona smuga jonów, która następnie zaczyna przemieszczać się ku 

anodzie z prędkością kilku milimetrów na minutę. 

 



 
5. Pomiar oporu elektrycznego metali za pomocą zegarka - pokazaliśmy, że czas spadania magnesu 

przez pionową rurę jest dłuższy im mniejsza jest oporność właściwa materiału rury. Zjawisko polegało 

na indukowaniu prądów wirowych przez zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez opadający 

magnes. Widzowie wyznaczali czas spadku magnesu przez rury wykonane z kilku różnych materiałów 

(metalicznych i plastikowych). 

 

A w tle pracował miniaturowy silnik Stirlinga zasilany gorącą wodą w filiżance… 


