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Optiske kuriositeter Torben Skettrup Hent PDF "Siden 1997 har der været en fast "kolonne" kaldet "Optiske
Kuriositeter" i medlemsbladet DOPS-NYT for Dansk Optisk Selskab. I de forløbne 7 år er det blevet til i alt
28 artikler omhandlende mange forskellige som regel lidt specielle eller måske mærkværdige emner inden for
det optiske område. Disse 28 artikler er nu blevet samlet i denne bog." I artiklerne i "Optiske kuriositeter"
stiller docent i fysik Torben Skettrup nogle usædvanlige spørgsmål: "Kan Mozarts Symfoni nr. 40 løbe

hurtigere end lyset? Kan lysets polarisationstilstand teleporteres fra én foton til en anden? Kan enkelte atomer
udsende laserlys? Svarene er ikke altid entydige, men altid interessante! Den danske forfatter Torben Skettrup
er docent i fysik ved Danmarks Tekniske Universitet. Han er indehaver af Lenadans Forlag, hvor han blandt
andet har udgivet bøgerne "Lyset og mennesket", "Optiske kuriositeter" og "Børnene og dyrenes oprør".
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