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O НА У ЦИ У СВА КО ДНЕВ НОМ ЖИ ВО ТУ

Учимоушколи,
алинеповезујемоствари10питања

М
но ги кра дљив ци елек трич них ка-
бло ва на да ле ко во ди ма, они ко ји 
се „сан ка ју” на под ло зи ко ја за то 
ни ка ко ни је пред ви ђе на ни по год-
на, „ју на ци” ко ји ска чу с кро ва ку ће 

у ба зен или па ле пе тар де у усти ма као ци га ре... 
ни су до жи ве ли да им на уч ни ци об ја сне у че му су 
по гре ши ли и за што ни ка ко ни је тре ба ло да ура де 
то што им се учи ни ло као „баш за бав на иде ја”.

По зна ва ње и при др жа ва ње за ко на при ро де, с 
дру ге стра не, по ма же љу ди ма да раз у ме ју мно-
ге по ја ве у све ту ко ји их окру жу је и да што бр же, 
бо ље и без бед ни је оба ве раз не по сло ве, од кре-
та ња по кли за вим град ским ули ца ма, пе ца ња 
у за ле ђе ном је зе ру па до при пре ма ња руч ка. О 
то ме ка ко нам на у ка мо же олак ша ти и улеп ша ти 
сва ко днев ни жи вот за „По ли ти кин Ма га зин” го-
во ри др Иван Дој чи но вић, про фе сор на Фи зич ком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и пред сед ник 
Дру штва фи зи ча ра Ср би је.

1. Ка ко ри бе успе ва ју да пре жи ве у је зе ру, 
иа ко се ње го ва по вр ши на то ком зи ме 

пот пу но за ле ди?
Во да је спе ци фич на по то ме што је ње на гу сти на 

нај ве ћа на че ти ри сте пе на Цел зи ју са. Ка да се да-
ље хла ди ка ну ли и по том за ле ди, она се ши ри, па 
лед има ма њу гу сти ну од са ме хлад не теч не во де. 
То се ла ко мо же про ве ри ти ако у за мр зи вач ста-
ви мо пла стич ну фла шу пу ну во де ко ја ће се, кад 
се за ле ди, про ши ри ти, и пла стич на фла ша ће пу-
ћи. Да кле, лед пли ва по во ди, и на је зе ру ће би ти 
за ле ђен са мо по вр шин ски слој, док ис под ле да 
во да оста је у теч ном ста њу. Ка ко су ри бе то ком 
зи ме не ак тив не, ла ко пре жи вља ва ју и са пр вим 
про лећ ним да ни ма по но во по ста ју ак тив не. Ово 
је до бро да зна ју не са мо ри бо лов ци, већ и сви 
они ко ји по же ле да се „про ше та ју” по за ле ђе ном 
је зе ру, па за вр ше у во ди!

2. От ку да сад на град ским ули ца ма то ли ко 
ру па, за што је ас фалт на пу као?

Ру пе на ас фал ту на ста ју по сле хлад ног и вла-
жног вре ме на. По зна то је да се те ла на ви шим 
тем пе ра ту ра ма ши ре, а на ни жим ску пља ју. Ас-
фалт је амор фан, од но сно не ма струк ту ру кри ста-
ла. Ка да су тем пе ра ту ре ве о ма ни ске, ас фалт се 
ску пља, па мо гу на ста ти ма ле пу ко ти не. У те пу ко-
ти не ула зи во да. Ка ко смо већ об ја сни ли, она ће 
се при ли ком за ле ђи ва ња ши ри ти, па ће се на пр-
сли не у ас фал ту не са мо по ве ћа ва ти, већ мо жда 
пре тво ри ти у ве о ма ве ли ке ру пе на ко ло во зу.

3. За што се у вре ме по ле ди це ба ца со на 
ули це?

По зна та је чи ње ни ца да се рас тва ра њем ку-
хињ ске со ли у њој во да све те же смр за ва. На и ме, 
тач ка мр жње ња чи сте во де је ну ла, али се до да ва-
њем со ли сни жа ва. За то се лед то пи ка да до ђе у 
до дир са со љу, уко ли ко ни је пре ви ше хлад но. Ово 

Од фи зи ке  
пу ца ас фалт

Мо ра ли љу ска ја је та то ком ку ва ња увек да пук не,  
за што со то пи лед, ка ко па суљ у екс прес-лон цу бу де  

бр же ску ван не го у шер пи, због че га мат стра на  
алу-фо ли је упи је ви ше то пло те не го сјај на?  

Да зна ју не ке одав но до ка за не за ко ни то сти и ска ка чи 
у ба зен или низ то бо ган би ли би оба зри ви ји...
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успе ва до тем пе ра ту ре од ми нус 10 сте пе ни. На 
ни жим тем пе ра ту ра ма со не мо же мно го да по-
мог не. Он да је је ди но ре ше ње по си па ти ко ло воз 
пе ском, ка ко би се по ве ћа ло тре ње из ме ђу гу ма 
и пу та, од но сно, у нај го рем слу ча ју, по ста ви ти лан-
це на точ ко ве.

4. На ко је све на чи не фи зи ка ути че на при
пре ма ње хра не?

Је дан од нај бо љих при ме ра при ме не фи зи ке 
у ку хи њи је екс прес-ло нац, чи је су глав не пред-
но сти бр же при пре ма ње хра не, уште да енер ги је 
и очу ва ње хра њи вих са сто ја ка. Екс прес-ло нац је 
хер ме тич ки за тво рен, та ко да за гре ва њем во де 
она по чи ње да ис па ра ва, али не мо же да на пу сти 
по су ду. При ти сак па ре у лон цу ра сте. Ме ђу тим, 
до ис па ра ва ња во де до ла зи ка да се на пон па ре 
из јед на чи са спо ља шњим при ти ском. Ка ко спо-
ља шњи при ти сак у лон цу ра сте, то во да све те же 
ис па ра ва, од но сно оста је у теч ном ста њу и ка да 
је ње на тем пе ра ту ра ви ша од 100 сте пе ни. Обич-
но тем пе ра ту ра у екс прес-лон цу на ра ста до 125 
сте пе ни. На рав но, и при ти сак је та да ве ли ки, те 
је, да не би до шло до екс пло зи је, угра ђен си гур но-
сни вен тил ко ји ре гу ли ше мак си мал ни при ти сак 
ис пу шта њем ви шка па ре из лон ца. На тај на чин 
хра на се при пре ма бр же на по ви ше ној тем пе ра-
ту ри и во де и во де не па ре, уз ко ри шће ње знат но 
ма ње енер ги је.

5. За што уви ја мо на мир ни це у алу ми ни јум
ску фо ли ју?

И алу ми ни јум ска фо ли ја се ко ри сти у до ма ћин-
ству у ци љу бо љег ко ри шће ња енер ги је, ре ци мо 
при пе че њу ме са. Али, мо ра да се обра ти па жња 
на ко ју ће стра ну би ти окре ну та сјај на, од но сно 
мат стра на фо ли је: по то ња ефи ка сни је ап сор бу-
је то пло ту. Да кле, при пе че њу ме са мат стра на 
се увек окре ће спо ља, да би се ме со бр же ис пе-
кло.

6. Ка ко да нај бо ље ис ко ри сти мо ми кро
та ла сну пећ ни цу и за што се у њу не сме 

ста вља ти ме тал?
Ми кро та ла сна пећ ни ца, ка ко и сам на зив ка же, 

ра ди на прин ци пу ко ри шће ња ми кро та ла са. Они 
су по струк ту ри елек тро маг нет ни та ла си, слич ни 
све тло сти, са мо што је њи хо ва та ла сна ду жи на 
ре да цен ти ме тра. У ми кро та ла сним пећ ни ца ма 
хра на се ку ва, од но сно ми кро та ла се ап сор бу ју 
мо ле ку ли во де. Нај ва жни ји део ових уре ђа ја је 
маг не трон, ко ји фор ми ра ми кро та ла се. Маг не-
тро ни има ју ве ли ку сна гу, те се мо ра ју по вре ме но 
ис кљу чи ва ти. Хра на се ро ти ра ка ко би што рав-
но мер ни је би ла из ло же на ми кро та ла си ма, од но-
сно ка ко не би до шло до пре гре ва ња у по је ди ним 
де ло ви ма. 

Ми кро та ла сне пећ ни це има ју до бре и ло ше осо-
би не, а по тен ци јал но мо гу би ти и опа сне. На и ме, 
њи хо ва до бра стра на је уште да енер ги је и то што 
је ку ва ње мно го бр же. Мо гу се ко ри сти ти раз ли-
чи те по су де, али не и ме тал не. Ло ша осо би на је 
не рав но мер но за гре ва ње, па се мо же де си ти да 
у ис тој шо љи по сто је сло је ви во де ко ји су вре ли 
и хлад ни. За то је пре упо тре бе нео п ход но про-
ме ша ти ту теч ност (мле ко, чај и слич но). Ово је 
на ро чи то опа сно код за гре ва ња мле ка за бе бе, 
па ро ди те љи мо ра ју да обра те па жњу и оба ве зно 
про ме ша ју мле ко и он да про ве ре да ли је тем пе-
ра ту ра од го ва ра ју ћа. 

У ми кро та ла сне пећ ни це не сме ју се ста вља ти 
пред ме ти од ме та ла, јер на њи хо вој по вр ши ни ми-
кро та ла си иза зи ва ју вар ни че ње, од но сно до ла зи 
до фор ми ра ња јо ни зо ва ног га са. Ми кро та ла си 
се ко ри сте за фор ми ра ње пла зме у ми кро та ла-

сним из во ри ма, али је то не по жељ но у слу ча ју 
ми кро та ла сне пећ ни це. Нај о па сни ји део при че 
о ми кро та ла сним пећ ни ца ма ве зан је за мо гућ-
ност цу ре ња зра че ња ван пећ ни це. На и ме, да би 
љу ди би ли без бед ни са ма пећ ни ца је об ло же на 
ме та лом, а на пред њим вра ти ма је по ста вље на 
ме тал на мре жи ца, та ко да пећ ни ца пред ста вља 
Фа ра де јев ка вез ко ји не про пу шта ми кро та ла се 
ва ни. Гре шком, вра та пећ ни це мо гу се отво ри ти 
у то ку ра да, али ће се уре ђај ау то мат ски уга си ти, 
упра во ра ди без бед но сти љу ди.

И на уч ни ци су љу ди...

Док је фран цу ски на уч ник и фи ло зоф Ре не Де карт (1596–1650) ру чао за сто лом 
пре пу ним ле пе и ра зно вр сне хра не, по се тио га је при ја тељ, ко ји ни је мо гао да са-
кри је чу ђе ње: „Ни сам знао да на уч ни ци мо гу би ти та кви гур ма ни!” На то је Де карт 
од го во рио: „Дра ги при ја те љу, ни си ваљ да ми слио да је при ро да сво ја бо гат ства 
на ме ни ла са мо глу па ци ма?” 
Пољ ско-фран цу ска на уч ни ца Ма ри ја Ки ри (1867–1934) екс пе ри мен ти са ла је у свом 
ка би не ту кад је из не на да до тр ча ла ње на пре пла ше на аси стент ки ња: „Ма дам Ки ри, 
де си ло се не што стра шно! Упра во сам про гу та ла иглу! Шта сад да ра дим?” На уч ни ца 
јој ра се ја но од го во ри: „Мо лим вас, не па ни чи те. Да ћу вам дру гу.”
Фи зи чар Ал берт Ајн штајн (1879–1955) твр дио је да „не ку ствар не раз у меш до бро 
док ни си у ста њу да је об ја сниш сво јој ба би” и: „Те о ри ја је не што у шта ни ко не ве-
ру је, осим осо бе ко ја ју је сми сли ла. Екс пе ри мент је не што у шта сви ве ру ју, осим 
осо бе ко ја га је из ве ла.”
(Из књи ге „Ур не бе сна фи зи ка” проф. Све ти сла ва Па у но ви ћа, Бран ка Сте ва но ви ћа 
и Иго ра Ко ла ро ва)
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7. За што ка фа че сто ис ки пи ако се во да за
гре ва у ми кро та ла сној пећ ни ци?

По зна то је да во да кљу ча на 100 сте пе ни, ме ђу-
тим, да би до кљу ча ња до шло, по треб но је да у во-
ди по сто је ма ле че сти це, цен три око ко јих по чи њу 
да се ску пља ју ме ху ри ћи во де ко ји кре ћу на ви ше и 
по чи ње кљу ча ње. Уко ли ко тих че сти ца не ма, во да 
ће се за гре ја ти још не ко ли ко сте пе ни ви ше. Ова 
по ја ва по зна та је као пре гре ја на теч ност. Уко ли ко 
се у ову во ду спу сти ка ши ка, во да ће од мах по че ти 
да кљу ча. За ми сли те шта се де ша ва ка да у ова кву 
во ду си па те ка фу. На и ме, во да за гре ја на у ми кро-
та ла сној пећ ни ци мо же би ти пре гре ја на, од но сно 
да не поч не да кљу ча иа ко је већ пре ма ши ла 100 
сте пе ни Цел зи ју са. Уко ли ко ни сте све сни то га, до-
да ва њем ка фе она ће ис ки пе ти у де ли ћу се кун де. 
При зор је за све љу би те ље при ро де фе но ме на лан, 
али за до ма ћи це – ка та стро фа лан.

8. Ка ко да ја је не пук не док се ку ва?
Љу ска ја је та пу ца за то што је ши ре ње жу-

ман це та, бе лан ца и са ме љу ске раз ли чи то. Жу ман-
це и бе лан це знат но се бр же ши ре с по ве ћа њем 
тем пе ра ту ре. За то је нео п ход но да про цес тра је 

ду же. Нај пре, ја ја тре ба из ва ди ти из фри жи де ра 
ра ни је. Тре ба их ста ви ти у хлад ну во ду и ла га но за-
гре ва ти. Мо же се до да ти и со. Ипак, ни шта од ово га 
ни је ап со лут на га ран ци ја да љу ска не ће пу ћи. На 
њој мо гу по сто ја ти ма ле на пр сли не, па ће то ком 
ку ва ње та кво ја је си гур но пу ћи.

9. На ве ди те нај че шће при ме ре де ло ва ња 
фи зич ких за ко на с ко ји ма се су сре ће мо 

у сва ко днев ном жи во ту.
У сва ко днев ном жи во ту че сто се сре ће мо с при-

ме ри ма де ло ва ња фи зич ких за ко на, а да то га ни смо 
ни све сни. Ре ци мо, мај стор ска кле шта или крц ка ли-
ца за ора хе су при ме ри по лу ге, јед не од нај ста ри јих 
ма ши на ко је су љу ди из у ме ли, а мо бил ни те ле фо ни, 
ком пју те ри и са вре ме ни те ле ви зо ри до каз да квант-
на ме ха ни ка до бро ра ди и да успе ва мо да про ник-
не мо у свет ато ма, да га раз у ме мо и ис ко ри сти мо. 
Пла вет ни ло не ба, ле по та ду ге, моћ Сун ца, бо гат ство 
све ми ра, мир Ме се ца, сна га оке а на, ра зор ност 
ор ка на, са мо су не ки при ме ри по ја ва ко је фи зи ка 
успе шно опи су је. Ни ка да пот пу но и ни ка да до кра ја, 
али са свим до вољ но да ка же мо да не што раз у ме-
мо, да то зна ње пре то чи мо у но ву тех но ло ги ју или 
но ви изум. Али нас при ро да увек из но ва из не на ди 
и увек за да но ве иза зо ве, та ко да је по тра га за са-
зна њем веч на и то јој да је пра ву драж.

10. По сто је ли по да ци о то ме ко ли ко су 
на ши гра ђа ни на уч но обра зо ва ни и 

шта учи ни ти да се то по бољ ша?
За до бро по зна ва ње и раз у ме ва ње све та око 

нас ни је до вољ но са мо ква ли тет но шко ло ва ње, 
већ и це ло жи вот но упо зна ва ње с при ро дом, ње-
ним за ко ни ма и но ви на ма око нас. Уло га ме ди ја 
ве о ма је ва жна кад је реч о то ме, она мо же би ти 
ко ри сна, али по не кад и штет на. Ре ци мо, да ути цај 
те ле ви зи је мо же би ти ве о ма лош, по твр ђу је при-
мер из на ше зе мље, по во дом по мра че ња Сун ца 
1999. го ди не. Уме сто да љу ди ужи ва ју у јед ној од 
нај ве ли чан стве ни јих по ја ва на не бу, они су се, 
за пла ше ни оним што су чу ли на ма лим екра ни ма, 
по са кри ва ли по ку ћа ма, спу сти ли ро лет не, по за-
тва ра ли про зо ре. Ви ше су ве ро ва ли глу по сти ма 
ко је су чу ли на те ле ви зи ји, но се би са ми ма. 

Про блем по ста је још ве ћи ка да се на у ком ба ве 
не у ки и не у пу ће ни. Уло га свих про фе со ра уни ве-
р зи те та и ис тра жи ва ча је сте да стал но на но во 
обра зу ју љу де, по на вља ју по зна те ства ри на нов 
на чин, али их уче и но вим са зна њи ма. Уло га ме-
ди ја, по го то ву те ле ви зи је, је сте да се отво ри пре-
ма на уч ни ци ма и увек про ве ра ва ин фор ма ци је 
ко је пре но си. По тен ци јал да на ши гра ђа ни бу ду 
до бро на уч но обра зо ва ни је сте ве ли ки, али је 
тре нут но ста ње ап со лут но не за до во ља ва ју ће.

Алек сан дра Ми јал ко вић

Фуд ба ле ри и не ми ло срд на фи зи ка
Не зго де због не по зна ва ња при род них за ко на или нео че ки ва них по сле ди ца њи хо-
вог де ло ва ња де ша ва ле су се и по зна тим фуд ба ле ри ма. Шкот ски ре пре зен та ти вац 
Кирк Брод фут, спре ма ју ћи до ру чак, за гре вао је ја је у ми кро та ла сној пећ ни ци и 
оно му је – екс пло ди ра ло у ли це! Ју жно а фрич ки ре пре зен та ти вац Лу кас Ра де бе 
окли знуо се на лед док је ва дио гра шак из фри жи де ра а нор ве шки ре пре зен та ти-
вац Свен Грон дејл су да рио се, во ђен за ко ном инер ци је, с ир ва сом док је тр чао по 
шу ми и озбиљ но се по вре дио.
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Пецароши знају: рибе се зими скривају под ледом 
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Јаја спустити у хладну, слану воду, па тек онда кувати

Многи 
забораве да 

крцкалица за 
орахе ради 

на принципу 
полуге




