Otá zka při zkoušce z fyziky na univerzitě v Kodani:
“Popište jak určit vý šku mrakodrapu pomocí barometru.“
Jeden student odpově dě l:
„Upevníte dlouhý kus provazu k vrchu barometru, pak spustíte barometr se střechy
mrakodrapu na zem. Délka provazu plus vý ška barometru se rovná vý šce budovy.“
Tato vysoce originá lní odpově ď tak rozzuřila zkoušejícího, že studenta vyhodil. Student se
odvolal na zá kladě toho, že jeho odpově ď byla nepochybně sprá vná , a univerzita jmenovala
nezá vislého arbitra, aby případ rozhodnul. Arbitr usoudil, že odpově ď byla opravdu sprá vná ,
ale neuká zala žá dné zjevné znalosti fyziky. K vyřešení problému bylo rozhodnuto zavolat
studenta a dá t mu šest minut, bě hem který ch by mě l ve slovních odpově dích proká zat alespoň
minimá lní obezná menost se zá kladními principy fyziky.
Student sedě l tiše pě t minut, čelo zamračené přemý šlením. Arbitr mu připomně l, že čas už
uplynul, a student na to odpově dě l, že má ně kolik velmi zá važný ch odpově dí, ale nemůže se
rozhodnout, kterou použít.
Když mu bylo doporučeno, aby si pospíšil, student odpově dě l:
“Zaprvé můžete vzít barometr na střechu mrakodrapu, hodit ho přes okraj dolů a mě řit čas,
než barometr dopadne na zem. Vý šku budovy lze spočítat podle vzorce H = 0.5g * t 2.
Pro barometr to ale bude smůla“.
“Nebo, pokud svítí slunce, můžete změ řit vý šku barometru, pak ho postavit na zem a mě řit
délku jeho stínu. Pak změ říte délku stínu mrakodrapu a potom je jednoduchou zá ležitostí
pomocí pomě rné aritmetiky spočítat vý šku mrakodrapu“.
“Pokud byste ovšem chtě li bý t vysoce vě dečtí, mohli byste upevnit krá tký kus prová zku
k barometru a zhoupnout jím jako kyvadlem, nejdřív k zemi a pak ke střeše mrakodrapu.
Vý ška se vypočítá z rozdílu v gravitační síle T=2 pi sqroot (l / g).“
“Nebo jestli má mrakodrap venku ú nikové schodiště , bylo by jednodušší vyjít nahoru a
označovat celou vý šku budovy pomocí délky barometru a pak to sečíst.“
“Kdybyste ale chtě li bý t jenom nudní a ortodoxní, pak byste mohli použít barometr k mě ření
tlaku vzduchu nejdřív na střeše mrakodrapu a pak u země , potom převést rozdíl tlaků
v milibarech na stopy, a dostali byste tak vý šku budovy.“
“Protože jsme ale trvale nabá dá ni, abychom uplatňovali nezá vislé myšlení a používali
vě decké metody, bylo by nepochybně nejlepší zaklepat na domovníkovy dveře a říct mu:
„Kdybyste chtě l pě kný nový barometr, dal bych vá m tenhle, když mi sdě líte vý šku tohoto
mrakodrapu“.“
Ten student byl Niels Bohr, jediný člově k z Dá nska, který získal Nobelovu cenu za fyziku.

