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Zan imivosti - Razvedrilo

I

BALONI IN VODNE BOMBE?
NE, ZRCALA IN LEČE!
Ali ste vedeli, da so balon i t udi zrcala in vodne bom be poleg tega še le č e ?
Ne verjam et e? Po glejte!
P obliže si oglejte s sonce m obsijan balon. V njem op azit e d ve svet li
piki, ki sta prib ližno enako veliki. Če balon vrtimo okrog navpične osi,
ostaneta enako oddalje ni od stene balona. Svet li piki st a sliki sonca, ki
nastaneta z od bojem svetlobe na zunanj i t er na notranji steni balona
(slika 1).

Slika 1. Pres likava sonca z balonom. Svetlob a , ki vpade na balon , se delno odbije, delno
vstopi vanj . Ko nar išemo p od a ljške odbitih ža rkov, do b imo v nj ihovem presečišč u
n avid ezn o sliko so nca (1) . Sv etloba, ki vstopi v balon , se od zad nje stene delno
od bije, d elno p a gre skozi. P resečišče od za dnje stene od b iti h žarkov p a da realno
sliko so nca (2).

P rednj a stena balon a je razp ršilno, zadnja pa zbiralno zrcalo.
Vzem it e še z vodo nap oljnjen balon- vodno bombo in z njo poiš či te
sliko sonca . Poleg dve h svet lih pik, ki jih dobimo na enak nač in kot pri
z zrakom napihnjenem balonu, dobimo še eno svetlo piko na zaslonu za
bombo (slika 2) . Ta slika sonca , ki ja na sliki 2 označena s številko 3,
nast ane zaradi loma svet lob e pri pr ehodu iz balona v zrak. Tako nas t an e
slika pri zbiralni leč i . Torej je vodna bomba poleg zrcala t ud i leča.

Slika 2. Preslikava so nca z vod no bo mb o . Žarki se lo mijo tako pri vstopu v bal o n kot
t ud i pri izst op u iz njega .

