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Co w zeszycie
Zima to najlepszy czas, aby porozmawiać o różnych postaciach wody –
szczególnej substancji warunkującej życie na Ziemi. Proponujemy więc przewodnik po stronach internetowych opisujących powstawanie śniegu, kształt
jego płatków i… optymalne warunki do lepienia bałwana. Przedstawiamy także
artykuł o górach lodowych oraz wyjaśniamy, dlaczego lód czasami ma barwę
niebieską.
Wciąż pozostaje aktualne fascynujące pytanie: czy woda pojawia się jeszcze
gdzieś indziej we Wszechświecie? Od kilku lat naukowcy wiedzą już, że substancja ta na pewno istnieje w naszym Układzie Słonecznym – na niektórych
planetach (Mars) i planetach karłowatych (Ceres), na Księżycu Ziemi oraz księżycach innych planet, np. na Europie (księżycu Jowisza), Enceladusie (księżycu
Saturna), a także – na kometach. Istnieje również lista egzoplanet (czyli planet
poza Układem Słonecznym), kandydatów na siedliska wody. Ostatnio dołączył
do niej cały układ planetarny, skupiający się wokół gwiazdy TRAPPIST-1, o którego odkryciu można przeczytać w ostatnim artykule niniejszego numeru.
A z postaci historycznych – przedstawiamy portret prof. Danuty Kunisz, harcerki okresu wojny oraz fizyczki kształtującej powojenny Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
DS
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Zmiany stanów skupienia
W warunkach nieodbiegających drastycznie od naszego życia codziennego
(chodzi o temperaturę i ciśnienie) obserwujemy trzy stany skupienia materii:
ciała stałe, ciecze i gazy. Poszczególne substancje mogą znajdować się w tych
trzech stanach, a przejścia pomiędzy nimi to procesy związane z dopływem
lub odpływem energii (ciepła). Mają one swoje nazwy, co ilustruje poniższy
schemat.

Rys. 1. Schemat zmian stanów skupienia

W temperaturach i ciśnieniu „przyjaznych” człowiekowi niektóre substancje
występują powszechnie jako gazy (powietrze, gaz ziemny, siarkowodór), jako
ciecze (oleje, benzyna) lub jako ciała stałe (stal, skały, bryły węgla). Niektóre
z nich, jak wodę, znamy z trzech stanów skupienia: lód, woda ciekła, para
wodna. Powszechnie kupujemy skroplone gazy – paliwa do samochodów, czy
do kuchni. Wiele z was miało okazje obserwować ciekły azot czy kostki dwutlenku węgla.
Materia składa się z atomów, z których z kolei zbudowane są cząsteczki
i molekuły. Pojedyncze atomy i molekuły oddziałują ze sobą poprzez siły elektromagnetyczne. Jak to się dzieje, że skupisko atomów i molekuł tworzy czasami gaz, czasami ciecz, a jeszcze kiedy indziej
ciało stałe? Tłumaczy to fizyka kwantowa. Znana
wam mechanika Newtona nie wystarcza do zrozumienia tego zagadnienia, bowiem dotyczy ono mikroświata, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą
obiektów.
Najprostszą budowę mają gazy. To luźno poruszające i zderzające się cząsteczki. W cieczach
cząsteczki wiążą się w grupy, które mogą się
poruszać względem siebie. Ciała stałe to drgające atomy i molekuły zlokalizowane w jednym
miejscu. Jeśli punkty lokalizacji tworzą regularny kształt, to mówimy o tzw. siatce krystalicznej,
Rys. 2. Model sieci krystalicza ciała nazywamy kryształami. Obok został przednej chlorku sodu, NaCl, o budowie jonowej
stawiony modelowo kryształ soli kuchennej.
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Modelowe przedstawienie trzech stanów skupienia pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Stany skupienia

Jak już powiedziano, w świecie zbiorowiskami atomów i molekuł rządzą
siły elektryczne, które powodują przyciąganie się tych elementów materii. Aby
zerwać takie elektryczne wiązanie należy dostarczyć danej substancji energii
(ma to odbicie w cieple topnienia, parowania), a z kolei w procesie odwrotnym,
łączenia się atomów i molekuł, wydzielana jest energia.
Przypomnijmy sobie klasyczne doświadczenie polegające na topnieniu zimnego lodu. Początkowo temperatura lodu wzrasta, by przy 0°C ustalić się, aż
do chwili stopnienia całego lodu. Otrzymana w ten sposób woda przy dalszym
podgrzewaniu zwiększa swoją temperaturę, aż do 100°C, czyli aż do momentu
rozpoczęcia procesu wrzenia. Gdy cała woda wyparuje, temperatura pary wodnej zacznie wzrastać. Procesy te ilustruje wykres na rys. 4.

Rys. 4

W procesie odwrotnym, to jest przy skraplaniu i zamarzaniu, ciepło jest
wydzielane. Makroskopowy opis tych zjawisk jest bardzo prosty. Jednak dokładne zrozumienie wymaga znajomości fizyki kwantowej, co nas nie dziwi, bo
dotyczy zjawisk na poziomie mikroświata.
Już fenomenologiczny opis zjawisk zmian stanów skupienia dostarcza zagadek. Intuicyjnie, korzystając z modelu makroskopowego (jak na rys. 3) spodziewamy się, że ciała stałe będą bardziej upakowane (bedą miały większą gęstość) niż ciecze, a te będą miały większą gęstość niż mniej upakowane gazy.
Tymczasem przy wodzie czeka nas niespodzianka. Lód ma mniejszą gęstość
niż woda, dzięki czemu unosi się na powierzchni zamarzniętych zbiorników
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wodnych. Fakt ten tłumaczy struktura kryształów H2O. Dzięki temu zjawisku
mamy na Ziemi życie.
Na poniższych fotografiach widać tafle lodu utrzymujące się na powierzchni
wody.

Powtórzmy: to, co istotne dla przejść między stanami skupienia, to przepływy energii. Rozmaite substancje potrzebują do tych przejść różnych, charakterystycznych dla nich, ilości energii. Szczęśliwie dla życia na Ziemi woda
ma nie tylko duże ciepło właściwe (ilość energii potrzebnej do ogrzania 1 kg
substancji o 1°C), ale również duże ciepło topnienia (ilość energii potrzebnej
do stopnienia 1 kg lodu), jak i ciepło parowania (ilość energii potrzebnej do
wyparowania 1 kg wody).
Fizycy, którzy potrafią wnikać w strukturę materii, zamiast pojęcia stanów
skupienia mówią o fazach i przejściach fazowych. Tak więc mamy fazę
krystaliczną z wysokim uporządkowaniem (np. NaCl) oraz fazę bezpostaciową o uporządkowaniu lokalnym (np. szkło). Odkryte zostały także formy
pośrednie, tzw. ciekłe kryształy, łączące uporządkowanie dalekozasięgowe (cecha kryształu) z płynnością (cecha cieczy).
Fizycy wyróżniają też fazę plazmy. W tej fazie atomy są „porozrywane”.
Plazma to stan materii występujący na przykład we wnętrzu Słońca. Są to
„poobdzierane” z elektronów skupiska protonów i neutronów, jonów i luźnych
elektronów.

Jaskinia lodowa

Polecamy:
KhanAkademyPolski
https://www.youtube.com/watch?v=vkdP9fku59Y
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=HHN5Y0sVq7A – wrzenie zimnej wody
Z.G-M
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Śnieg
Przewodnik po artykułach zamieszczonych w Internecie
Śnieg składa się z pojedynczych płatków powstających w chmurach. Chmury to skupiska ogromnej liczby kropelek wody i kryształków lodu o różnej wielkości. Para wodna skrapla się lub resublimuje, gdy jej temperatura i ciśnienie
są odpowiednie do zmiany stanu skupienia, czyli, jak mówią fizycy, do przemiany fazowej.
Jak powstają kryształki śniegu?
Tworzą się w środowisku pary wodnej nasyconej, w której są obecne zalążki
kondensacji, np. jakieś zanieczyszczenia, pyłki, kurz. To jak szybko rosną zależy od temperatury powietrza, i od jego wilgotności. Czytaj więcej:
http://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/platki-sniegu-jak-powstaja-i-co
-decyduje-o-ich-wyjatkowym-ksztalcie,13658,3.html
Każdy z nas miał okazję zaobserwować pojedyncze płatki. Co powoduje, że
z jednej strony śnieżynki są podobne do siebie, a z drugiej różnią się między
sobą?
O podobieństwie decyduje budowa chemiczna molekuły wody, struktura H2O. Woda składa się z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru. Mechanika
kwantowa pozwala wyliczyć kształt stabilnej molekuły składającej się z tych
atomów. Schematycznie przedstawia się to jak na ilustracji.
Większa kula to tlen, a mniejsze – to atomy wodoru. To,
co ważne, to kąt pomiędzy wiązaniami atomu tlenu z atomami wodoru, wynoszący około 104,5°. Taka struktura H2O jest
istotna dla właściwości wody, lodu oraz tworzenia się płatków
śniegu.

Płatki śniegu (fot. Wilson Bentley, 1902)

Chcesz wiedzieć więcej, czytaj:
http://www.crazynauka.pl/dlaczego-platki-sniegu-maja-szesciokatny-ksztalt/
Śnieg jest biały
Zrozumienie tego faktu jest proste. Biała jest mgła, woda rozpryskiwana
nad wodospadem, białe mogą być chmury, pokruszone szkło, cukier, sól. Jeśli
mamy do czynienia z substancją przezroczystą, lecz bardzo rozdrobnioną, to
każdy jej okruch rozprasza światło białe w innym kierunku. Czysty lód jest
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przezroczysty, tak jak np. kryształ soli. Natomiast skupisko małych kropeleczek lub kryształków lodu (mgła, chmury) jest białe.
O rodzajach śniegu – ważne dla sportów zimowych
Płatki śniegu tworzą na powierzchni ziemi warstwę, pokrywę śnieżną. W zależności od temperatury ma ona rozmaite własności. Może być zbita i gęsta lub
zalegać jako puch. Może zawierać rozmaitą ilość wody. Im więcej wody, tym
większa jest gęstość śniegu.
Polecamy artykuł Tomasza Rożka (autora programu telewizyjnego Sonda 2)
zamieszczony w Internecie: http://www.wiz.pl/8,77.html
Z kolei z artykułu: http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/173662,
Wszystko-co-chcielibyscie-wiedziec-o-sniegu dowiecie się na przykład: Czy
wyniki badań płatków śniegu mogą mieć praktyczne zastosowanie? Dlaczego
śnieg skrzypi pod butami?
A jaki śnieg jest najlepszy do lepienia bałwana lub śnieżek?
Zobacz: http://www.crazynauka.pl/udost-pniajcie-niech-wszyscy-si-dowiedz/
Poniżej prezentujemy zdjęcia różnych rodzajów płatków śniegu i tak zwanej szadzi wykonane przez waszych kolegów z Wielunia na konkurs Zjawiska
fizyczne wokół nas w 2006 roku.

„Woda w stanie stałym”
Katarzyna Mastalska, Gimnazjum im. JP II
w Krościenku n/D

„Pejzaż na szybie”
Michał Fita, Publiczne Gimnazjum
w Lututowie

„Szron”, Jakub Tomczak, LO nr II w Opolu

Z-G-M
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Wierzchołek góry lodowej
W życiu codziennym używane jest wyrażenie „wierzchołek góry lodowej”,
stosowane najczęściej w odniesieniu do jakiegoś wydarzenia, które stanowi
fragment szerszego, lecz jeszcze nieujawnionego, najczęściej negatywnego
zjawiska społecznego. Jest to metafora wzięta wprost z mórz okołobiegunowych, w których dryfują pokaźnych rozmiarów góry lodowe – w niewielkim
fragmencie widoczne i ukrywające znaczną część swojej masy – pod taflą wody.
Góra lodowa to zwarta bryła lodu, oderwana od lodowca, w procesie zwanym
„cieleniem się lodowca” (ang. calving). Spektakularne wydarzenia tego typu,
często zarejestrowane amatorskimi kamerami, można zobaczyć np. w [1].
Aby zasłużyć na miano góry – bryła musi wystawać przynajmniej 5 m ponad taflę wody. Twory te jednak mogą osiągać znacznie większe rozmiary –
najszersza dotychczas zaobserwowana płaska góra lodowa, o nazwie B-15,
utworzona w 2000 roku miała powierzchnię 11 000 km2 (czyli zbliżoną do powierzchni województwa świętokrzyskiego).
Podobnie jak cały lodowiec, góra lodowa składa się z zamarzniętej wody
słodkiej. Lodowiec powstaje przez tysiące lat, budowany warstwa po warstwie
ze śniegu opadającego na jego powierzchnię. Najniższe warstwy takiego śniegu są ściskane przez warstwy wierzchnie, ulegają wielokrotnemu podtopieniu
i ponownemu zamarznięciu, dzięki czemu luźne płatki śniegu przekształcane są
najpierw w „lodową kaszę”, a następnie – w biały lód. Ma on gęstość znacznie
większą niż gęstość śniegu, gdyż kolejne topnienia i zamarzania prowadzą do
usunięcia części powietrza spomiędzy ziaren „lodowej kaszy”. Pozostałe pęcherzyki powietrza stają się elementami rozpraszającymi światło, dlatego w tej
postaci góra lodowa ma ciągle jeszcze biały kolor. Natomiast najstarszy lód
lodowcowy, charakteryzujący się ziarnami lodu o średnicy kilku centymetrów,
jest niemal całkowicie pozbawiony pęcherzyków powietrza, i dlatego lód ten
staje się niebieski (patrz kolejny artykuł w tym zeszycie Neutrina).
Stopień zanurzenia góry lodowej zależy zarówno od gęstości samego lodu, jak i od gęstości
wody, w której pływa. Im większa jest ta różnica,
tym większa część góry wystaje z wody. Przy gęstości lodu około 900 kg/m3, pod wodą znajduje
się ok. 8/9 objętości góry (możesz się o tym przekonać, wrzucając kostkę lodu do posolonej wody).
To naprawdę sporo, jeśli wziąć pod uwagę, ile
można zobaczyć ponad taflą wody – w 1958 roku
w Zatoce Baffina zaobserwowano dotychczasową
rekordzistkę – górę lodową o wysokości 168 m.
Oderwana od lodowca góra „żyje” najczęściej
kilka lat, pływając (w zależności od miejsca jej
powstania) po Oceanie Arktycznym lub wokół
Antarktydy. W tym czasie nieustannie ulega różnym przemianom – zderza się z falami morskimi,
a także z innymi górami lodowymi lub podłożem,
Wizja góry lodowej
powoli
topnieje – od góry pod wpływem promieni
(fotomontaż)
słonecznych, a od spodu – pod wpływem kontaktu
(By Uwe Kils and Wiska Bodo;
z otaczającymi ją wodami. Podczas rozpadania się
źródło: Wikipedia)
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na mniejsze fragmenty, góry lodowe mogą wydawać bardzo głośnie dźwięki.
Natomiast podczas ich topnienia na spokojnych wodach da się usłyszeć szum
podobny do tego wydobywającego się ze szklanki z rozpuszczającą się tabletką musującą [2]. Związany jest on z uwalnianiem w procesie topnienia bąbelków sprężonego powietrza zamkniętych w górze lodowej pomiędzy wspomnianymi wcześniej ziarnami lodu. Bąbelki wędrują spod góry lodowej w stronę
tafli wody i z hukiem pękają w trakcie przedostawania się do powietrza.
Chociaż góry lodowe tworzą się w obszarach okołobiegunowych, mogą się
przemieszczać na odległości tysięcy kilometrów. Jedną z gór uformowanych
w Arktyce, zaobserwowano kiedyś u wybrzeży Bermudów, a więc na szerokości geograficznej bliskiej szerokości geograficznej Kairu, stolicy Egiptu! Nie
jest to możliwe w przypadku gór lodowych powstających na południu, które
nie mają szans na przedostanie się bardziej na północ, ze względu na „uwięzienie” ich w ruchu cyrkulacyjnym wokół Antarktydy, spowodowanym prądami
morskimi.
Wędrujące góry lodowe mają ogromny wpływ na zmiany środowiska w miejscach, które odwiedzają w trakcie swych podróży. Nawet w najzimniejszych wodach morskich góry lodowe zawsze topnieją, wytwarzając wokół siebie otoczkę
z zimnej, słodkiej wody. Różnica temperatur pomiędzy wodą morską a wodą
z topniejącej góry powoduje powstanie prądów termicznych w otoczeniu góry
lodowej, które, jak się okazuje, wpływają na globalne prądy morskie na całej
kuli ziemskiej, obserwowane nawet daleko poza obszarami występowania gór
lodowych. Tym samym w dużym stopniu kształtują klimat na kuli ziemskiej.
Badania przeprowadzone w roku 2011 potwierdzają, że wędrujące i topniejące
góry lodowe mają także pozytywny wpływ na wzrost populacji fitoplanktonu
absorbującego i przetwarzającego dwutlenek węgla zawarty w wodzie morskiej, co dowodzi, że twory te są ważnym elementem cyklu przemiany węgla
w przyrodzie.
Pozytywny wpływ wędrówek gór lodowych na środowisko, to tylko jedna
strona medalu. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o zagrożeniach związanych
z pojawianiem się gór lodowych na szlakach żeglugi, których najbardziej spektakularną ofiarą był brytyjski transatlantyk Titanic. Podczas swego pierwszego
rejsu z Southampton w Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych w kwietniu 1912 roku otarł się on o górę lodową i zatonął, a w wyniku
katastrofy zginęło ponad 1500 pasażerów i członków załogi.

Góra lodowa, o którą najprawdopodobniej otarł się Titanic w roku 1912
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Innym poważnym zagrożeniem są gwałtowne ruchy gór lodowych. Podczas
topnienia lub zapadania się [3] góry lodowej zmienia się jej kształt i dochodzi
do przesunięcia środka ciężkości góry, co w konsekwencji często prowadzi do
jej gwałtownej rotacji w wodzie [4–5], czego efektem może być powstawanie
fal tsunami, a nawet trzęsień ziemi (jeśli podczas obrotu uderzy w lodowiec lub
stały ląd). Naukowcy oceniają, że jednorazowo może się wtedy uwolnić energia
porównywalna nawet z energią bomby atomowej [6].
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

https://www.youtube.com/watch?v=uQiZ8-gWCd8
https://www.youtube.com/watch?v=Ny2LBXWs_P0
https://www.youtube.com/watch?v=ypNpDEsTg4g
https://www.youtube.com/watch?v=dysuQIDtdoM
https://www.youtube.com/watch?v=Sh271FAVZ0o
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/flipping-icebergs
DS

Niebieski lód
Kiedy ogląda się szczeliny w lodowcach lub głębokie dziury w śniegu, to wyraźnie widać ich niebieskawy odcień. Natomiast same płatki śniegu, powierzchnie lodowców i pokrywy śnieżne są białe. Z czego wynika ta różnica w kolorze?
Kolor dowolnego przedmiotu zależy od źródła światła, którego użyjemy do
jego oświetlenia oraz od stopnia, w jakim to światło zostaje odbite lub pochłonięte. Załóżmy, że przeprowadzamy obserwacje w ciągu dnia, w świetle
słonecznym. Światło słoneczne określa się jako światło białe, co oznacza, że
w jego skład wchodzą wszystkie barwy z zakresu widzialnego, od czerwieni do fioletu. Jeśli przedmiot, na który patrzymy, odbija wszystkie składowe
światła widzialnego, to będziemy go postrzegać jako biały. Jeśli pochłania on
wszystkie kolory, to będzie nam się wydawał czarny. Pomiędzy tymi dwoma
skrajnościami znajdują się przedmioty, które wybiórczo pochłaniają promieniowanie jedynie z pewnego zakresu barw. Światło odbite od takiego przedmiotu pozbawione jest pewnych składowych, a jego kolor odpowiada barwie
dopełniającej. Na przykład przedmiot pochłaniający światło zielone ma kolor
czerwonopurpurowy.
Płatki śniegu zbudowane są z drobnych kryształków lodu. Powierzchnie
kryształków odbijają padające na nie światło jak małe lusterka. Powierzchnie
pokryte śniegiem lub lodem są białe, ponieważ całe światło z zakresu widzialnego ulega od nich odbiciu. Zwykle światło, które obserwujemy, dociera do
nas po wielu takich odbiciach z warstwy powierzchniowej śniegu o grubości
około 1 cm. Światło, któremu uda się przedostać głębiej, może zostać pochłonięte przez cząsteczki wody tworzące kryształki lodu. Cząsteczki te wybiórczo
pochłaniają światło czerwone, pomarańczowe i żółte. Szansa na pochłonięcie
światła wzrasta wraz z odległością przebytą w śniegu. Oznacza to, że im głębiej
światło dociera, tym mniej zawiera ono składowych z czerwonego krańca widma. Natomiast światło niebieskie i zielone może w dalszym ciągu przemieszczać się w śniegu i ulegać odbiciom. To właśnie dlatego światło docierające do
nas z dziury w śniegu ma wyraźnie niebieskie zabarwienie. Żeby zaobserwować
ten efekt, zagłębienie w śniegu musi być jednak dość głębokie (około 1 metra).
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Rys. 1. Koło barw. Kolory dopełniające znajdują się po przeciwnych stronach okręgu. Liczby na
liniach odpowiadają długościom fali światła w nanometrach (źródło: http://kck.wikidot.com/
zajecia:08:modelebarw)

Fot. 1. Jaskinia lodowa wydrążona
w lodowcu Mer de Glace (Francja)
(fot. A. Cieślar)

O wiele łatwiej jest zobaczyć niebieską
barwę w szczelinie lodowca.
Lodowce powstają przez powolne
przekształcanie pokładów nagromadzonego śniegu. Na skutek następujących
po sobie procesów topienia i zamarzania
oraz pod wpływem nacisku kolejnych
warstw śniegu, płatki śniegu stopniowo zbrylają się w większe ziarna lodu.
Ziarna te nie mają już tak wielu odbijających powierzchni jak płatki śniegu.
W związku z tym padające na lód światło może przedostać się na dużo większą
głębokość zanim ulegnie ono odbiciu
i dotrze do naszych oczu. Tak samo jak
w przypadku śniegu, im głębiej dociera
światło, tym mniej zawiera ono składowych czerwonych, pomarańczowych
i żółtych. Dlatego światło docierające
do nas ze szczeliny w lodowcu lub odbite od bardzo wiekowych pokładów lodu
jest intensywnie niebieskie.
KC
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Siedem planet o rozmiarze Ziemi!

Czy jesteśmy we Wszechświecie jedyną formą życia, czy też życie istnieje
gdzieś jeszcze tam, w Kosmosie?
23 lutego bieżącego roku świat obiegła zaskakująca wiadomość o tym,
że naukowcom z NASA udało się odkryć układ siedmiu planet, wszystkich
o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami Ziemi, krążących wokół wspólnej
gwiazdy o nazwie TRAPPIST-1 (z typu bardzo chłodnych czerwonych karłów).
Gwiazda znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika, w odległości 39 lat świetlnych
od naszego Układu Słonecznego. TRAPPIST-1 ma masę równą około 8% masy
Słońca (jest zatem tylko nieco większy od Jowisza), a jego średnica wynosi
zaledwie 12% średnicy naszej gwiazdy, temperatura fotosfery zaś sięga około
2560 K (dla porównania temperatura fotosfery Słońca to 5778 K).
Sześć wewnętrznych planet tego układu (oznaczonych b-g) tworzy grupę
ciasno upakowaną wokół własnej gwiazdy. Orbity mają tak małe średnice, że
okresy obiegu planet wokół gwiazdy TRAPPIST-1 są równe kolejno zaledwie
1,51; 2,42; 4,04; 6,06; 9,1 oraz 12,35 dób ziemskich!

Porównanie układu księżyców Jowisza, układu TRAPPIST-1 i Układu Słonecznego; orbita każdej
z siedmiu planet zmieściłaby się we wnętrzu orbity Merkurego (Credit: NASA/JPL-Caltech)

Dlaczego odkrycie NASA jest tak ważne? Ludzkość od lat poszukuje we
Wszechświecie planet, na których mogłoby powstać życie. Muszą one spełniać
bardzo specyficzne kryteria – najlepiej, gdyby po prostu były jak najbardziej
podobne do Ziemi.
Przede wszystkim, życie, jakie znamy, może rozwijać się tylko wówczas,
gdy na planecie znajduje się woda (ewentualnie lód). Planety muszą się zatem
znajdować w odpowiedniej odległości od swej gwiazdy – niezbyt małej, gdyż
wtedy na planecie jest za ciepło i cała woda wyparowuje. Tak też jest w przypadku odkrytego układu planetarnego. Gdyby gwiazdą centralną było w nim
nasze Słońce, planety te „upiekłyby się”. Jednakże TRAPPIST-1 jest wystarcza-
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jąco mały, a do tego spala swój wewnętrzny wodór wystarczająco powoli (niska temperatura fotosfery), aby krążące wokół niej planety otrzymywały ilość
promieniowania równą pomiędzy 13% (planeta h) a 400% (planeta b) tego, co
dociera ze Słońca do powierzchni Ziemi. Pod tym względem planety c, d i f są
analogiczne do planet: Wenus, Ziemia i Mars w naszym Układzie Słonecznym
i na każdej z nich, potencjalnie, może istnieć woda, a planety e, f i g mogą
(zgodnie z modelami klimatycznymi) nawet posiadać oceany.
Drugim kryterium jest rozmiar i gęstość samej planety, które wpływają na
wartość siły grawitacji na jej powierzchni. Planety badanego układu są w swych
rozmiarach bardzo podobne do Ziemi – ich promienie są równe od 75% do
113% promienia naszej planety. Warto zauważyć, iż pomiarów tych dokonano w specyficzny sposób – wnioskując na podstawie ilości światła z gwiazdy
centralnej blokowanego podczas przemieszczania się konkretnej planety na tle
gwiazdy TRAPPIST (zob. rys.).
Kolejnym kryterium rozstrzygającym o kandydaturze planet
na siedliska życia jest geologia.
Nie tylko, że niektóre z odkrytych
planet są wystarczająco duże,
aby zachodziły na nich ruchy tektoniczne, ale także ich bliska odległość w układzie planetarnym
może powodować powstawanie
sił pływowych. Powodują one zarówno pojawianie się przypływów
i odpływów potencjalnych wód
oceanicznych, jak i (co ważniejsze) powstanie tarcia pływowego
substancji ciekłych wewnątrz planety, co z kolei generuje ciepło.
Zatem istnieje szansa, że planety
Spadki jasności TRAPPIST-1 spowodowane przez
układu TRAPPIST-1 są ogrzewane
siedem planet; większe planety powodują większe
również od wewnątrz, co może
spadki jasności, natomiast planety krążące w dużej
odległości powodują, iż spadki jasności trwają dłużej
pozytywnie wpływać na skład at(Kosmiczny Teleskop Spitzera). Źródło: Wikipedia
mosfery tych planet. Badania w
kierunku określenia tego składu znalazły się teraz w centrum uwagi uczonych.
Nawet jeśli na odkrytych planetach nie ma jeszcze życia, gdyż jest ono wciąż
zagrożone przez potencjalne promieniowanie X i ultrafioletowe, charakterystyczne dla czerwonych karłów, a zabójcze dla znanego nam życia, TRAPPIST-1
jest gwiazdą, która ma przed sobą jeszcze wiele lat istnienia (ocenia się, że jest
to około 700 razy dłużej niż istnieje dotychczasowy Wszechświat), w trakcie
którego życie w owym układzie planetarnym może się w końcu pojawić.
Publikując informację o tym wielkim odkryciu, przedstawiciel NASA powiedział: „Odkrycie to umacnia nas w przekonaniu, że nie jest już kwestią czy
znajdziemy drugą Ziemię, ale raczej kiedy to nastąpi”.
Więcej informacji:
• https://www.theguardian.com/science/2017/feb/22/thrilling-discovery-of-sevenearth-sized-planets-discovered-orbiting-trappist-1-star
• https://arstechnica.com/science/2017/02/nearby-system-has-7-earth-sized-planets
-several-in-the-habitable-zone/
Polecamy także artykuł o egzoplanetach w Neutrinie 32 (Wiosna 2016).
DS
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Maria Danuta Kunisz (1924–1979)
Polskie fizyczki XX wieku
W XX wieku liczba kobiet uprawiających fizykę
znacznie wzrosła, jednak ciągle jeszcze dziedzina ta
była zdominowana przez mężczyzn. Te z kobiet, które
przebijały się przez rozmaite społeczne i obyczajowe
bariery, wykazywały ponadprzeciętne zdolności i pasję
do pracy naukowej. To, co było charakterystyczne dla
nich, to postępowe, patriotyczne i społeczne postawy.
Nie inaczej było z fizyczką, późniejszą panią profesor
UJ, Marią Danutą Kunisz. Należała ona do pokolenia,
na którym II wojna światowa i czasy powojenne odcisnęły swoje piętno.
Maria Danuta Kunisz urodziła się w inteligenckiej
rodzinie w 1924 roku w Przemyślu. Do gimnazjum
uczęszczała w Chełmie, dokąd w 1934 roku przeprowadziła się jej rodzina. Już
wtedy zainteresowała się matematyką i fizyką. Tak zwaną małą maturę1 Danuta Kuniszówna zdawała w Wilnie, gdzie ojciec, major Wojska Polskiego, został
przeniesiony służbowo w 1938 roku. Ojciec poległ w kampanii wrześniowej
1939 roku.
Naukę kontynuowała na tajnych kompletach w Liceum im. Ks. Adama Czartoryskiego i w 1942 roku
zdała maturę. Natychmiast podjęła studia fizyki na
tajnym Uniwersytecie Stefana Batorego. Zetknęła
się z wybitnymi fizykami, jak profesor Henryk Niewodniczański, kolega student Andrzej Hrynkiewicz,
Aleksander Garnysz i inni. Jak wspomina młodsza
siostra Danuty, Ewa Ściesińska (również fizyczka),
Danuta studiowała z ogromnym zapałem w bardzo
trudnych warunkach (było chłodno i głodno). Bywało też niebezpiecznie. W czasie całonocnego tak
zwanego kotła (zasadzki gestapo) w trakcie tajnych
uniwersyteckich kompletów Danuta zjadła nielegalne papiery schowane w mufce.
Z Wilna ewakuowała się jesienią 1945 roku tzw.
pociągiem walizkowym i natychmiast zameldowała się jako studentka fizyki
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Wilna do Krakowa nastąpił desant fizyków.
Profesor Henryk Niewodniczański przybył z zespołem. Profesor, wybitny uczony
był doskonałym organizatorem i miał wizję rozwoju fizyki krakowskiej. Rozpoczęło się odbudowywanie tej dziedziny nauki w Instytucie Fizyki przy ulicy
Gołębiej. Profesor Niewodniczański oraz teoretyk Jan Weyssenhoff, zamieszkali
wtedy w Instytucie. Danuta Kuniszówna już w trakcie studiów pracowała jako
zastępca asystenta, a w 1950 roku uzyskała magisterium. Zajmowała się pomiarami względnych natężeń w multipletach widm atomowych. Fizyka była pa1
  W Polsce, po reformie jędrzejowiczowskiej, od roku 1932 obowiązywał następujący
system szkolny: 7-letnia szkoła powszechna, a dla młodzieży kontynuującej naukę –
6 lat szkoły powszechnej oraz gimnazjum zakończone tzw. małą maturą i 2 lata liceum
zakończone maturą.
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sją Danuty. Zaraziła nią też swoją młodszą siostrę Ewę, która wyszła za mąż za
fizyka. Do grona fizyków w rodzinie dołączył bratanek Kazimierz Kunisz i jego
żona Małgorzata, pracujący w Kielcach.
To były pionierskie czasy krakowskiej fizyki. W budynku, wybudowanym
na początku XX wieku przez Augusta Witkowskiego, znajdowały się tylko dwie
sale wykładowe. Było to o wiele za mało na potrzeby dynamicznie rozwijającej
się dziedziny. Obecnie jedna z tych sal nosi imię Ks. Profesora Józefa Tischnera
(i jest w posiadaniu Wydziału Historycznego). Z braku dostatecznej liczby sal
na Gołębiej studenci musieli uczęszczać na zajęcia do budynków rozproszonych
po całym mieście.

Collegium Phisicum im. Augusta Witkowskiego przy ulicy Gołębiej 13

Praca naukowa Danuty Kunisz
Profesor Niewodniczański, który „rządził” fizyką w Instytucie Fizyki, przydzielił Danucie Kunisz optykę atomową. Przydział polegał nie tylko na zasugerowaniu kierunku badań naukowych (praca magisterska i doktorska), lecz
również na powierzeniu jej misji stworzenia zespołu, który podejmie badania
w kierunkach, jakie oferowała optyka atomowa. Jak pokazała historia, optyka
to nauka o niezwykle szerokim zakresie badań zarówno teoretycznych, doświadczalnych, jak i jej zastosowań. Danuta Kunisz sprostała zadaniu. Rozwijała własne prace naukowe, a co najważniejsze wychowała następców. Optyka
atomowa i fotonika, to dzisiaj chluba Instytutu Fizyki (na końcu artykułu wymieniamy obecnie działające grupy badawcze Zakładu Optyki Atomowej).
Ze względu na bogate spektrum badań, fizycy o rozmaitych zdolnościach
i preferencjach znajdują w tych zakładach zajęcie. Trzeba dodać, że jest to
dziedzina, w której Nagrody Nobla przyznawane są wyjątkowo często.
Uczona i organizatorka
Profesor Danuta Kunisz była nie tylko wybitną uczoną, lecz także bardzo
dobrą organizatorką, zaangażowaną społecznie, której środowisko fizyków
krakowskich wiele zawdzięcza. Organizacyjne talenty pokazała jako harcerka
drużynowa jeszcze w Wilnie, a następnie w Krakowie jako zastępczyni komendantki hufców krakowskich ZHP w wyzwolonej Polsce. Jako szefowa fizyki atomowej pani Profesor kontynuowała tradycję patriarchalną (w tym przypadku
matriarchalną) profesora Niewodniczańskiego. W tej tradycji grupa uczonych
posiada wybitnego lidera, w grupie pracuje się solidarnie zespołowo, a członkowie grupy wspierają się nie tylko w pracy naukowej, lecz i w życiu prywatnym.
Praca naukowa to nielimitowany czas pracy, a rozmyślania i dyskusje nauko-
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we są kontynuowane również w czasie wolnym. Pani Profesor uczestniczyła
w prywatnych wydarzeniach członków zespołu i po matczynemu troszczyła się
o nich.
Pani Profesor wychowana w etosie patriotycznym oraz pracy społecznej,
w duchu harcerskim, oddawała na rzecz fizyki nawet swój czas prywatny.
Oprócz rozlicznych funkcji prodziekańskich, dziekańskich, dyrektorskich była
opiekunką reaktywowanego po odwilży Naukowego Koła Fizyków. W instytucie na Gołębiej na użytek Koła Fizyków przydzieliła fragment klatki schodowej
na ich miejsce spotkań, a w nowym wówczas budynku przy ul. Reymonta 4
– duże dwupokojowe pomieszczenie na antresoli. Żywo interesowała się sprawami studenckimi. Wiem to z własnego doświadczenia, gdyż byłam w tamtych
czasach przewodniczącą Koła. Zawsze, o dowolnej godzinie, znajdowała dla
nas czas.
Fizyka już dawno wyszła z okresu, w którym uczony sam sobie organizował warsztat pracy i w nim samotnie, ewentualnie z kilkoma uczniami–czeladnikami, rozwijał swoje badania. Fizyka do rozwoju potrzebuje organizacji
i sprawnego zarządzania. Na uniwersytetach kształci się liczne rzesze studentów, a instytuty dysponują dużymi budżetami. Nie wszystkie funkcje związane
z zarządzaniem można powierzyć firmom zewnętrznym. Zatem oprócz pracy
stricte naukowej fizycy muszą poświęcić część swojego czasu na rzecz społeczności fizyków. Prekursorką takiego podejścia była właśnie pani Profesor.
Danuta Kunisz nie szczędziła wysiłku, by w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego „walczyć” zarówno z władzami UJ jak i z władzami partyjnymi
o sprawy socjalne pracowników. Była w tym bezkompromisowa. Danuta Kunisz
działała też w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Złotymi zgłoskami zapisała się jako seniorka budowy Instytutu Fizyki UJ
przy ul. Reymonta 4 – jednego z obiektów wybudowanych z okazji 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. To były dla niej lata morderczej pracy, ale efekty były widoczne. Powstał funkcjonalny, dobrze rozplanowany i starannie wykończony budynek. Inne wydziały mogły tylko pozazdrościć jakości wykonania
naszego instytutu.

Dawny budynek Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4

Pani Profesor zmarła w 1979 roku. W ciągu krótkiego życia zdołała jednak
wiele dokonać. Zostawiła trwały ślad w fizyce krakowskiej.
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Obecne Grupy badawcze Zakładu Optyki Atomowej:
Grupa Teoretyczna (Kwantowe układy wielu ciał, Chaos kwantowy, Informacja kwantowa, Symulatory kwantowe, Kwantowy transport).
• Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni (w centrum zainteresowań naukowych grupy fizyków są właściwości i zastosowania fali zanikającej oraz zimne gazy atomowe).
• Grupa Optycznej Polaryzacji Gazów Szlachetnych (zaproponowano nową
metodę obrazowania płuc, która wykorzystuje spolaryzowane gazy szlachetne: hel 3He oraz ksenon 129Xe. Tą metodą możemy otrzymać zdjęcia
anatomiczne o wysokiej rozdzielczości) (zob. Neutrino 18 i 19, 2012)
Grupa, która zajmuje się tzw. zimnymi atomami od 1997 roku, dysponuje
kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. W Zakładzie Fotoniki, który
odłączył się już od Zakładu Fizyki Atomowej, fizycy zajmują się tzw. zimnymi
atomami, nowymi materiałami, magnetometrią, plazmą indukowaną laserem,
spektroskopią cząsteczek i informacją kwantową.
•

Z.G-M

Oxford – w pogoni za marzeniami

Proces aplikacji na Oxford jest dosyć długi i skomplikowany. Wszystko
zaczyna się od przesłania dokumentów przez internetowy system – Personal Statement – pewnego rodzaju
CV oraz referencji od nauczyciela.
Następnie odbywają się egzaminy
z konkretnych przedmiotów. W przypadku mojego kierunku, fizyki, był
to Physics Aptitude Test. Pod względem trudności można go porównać
do matury, jednak rozwiązuje się go
bez użycia kalkulatora i karty wzoFrontowa ściana Keble wygląda imponująco
rów, a na dodatek w dosyć krótkim
czasie.
Kolejną częścią procesu jest interview. Każdy college zaprasza wybranych
aplikantów na rozmowę, w czasie której sprawdza się jego wiedzę i prawdziwość tego, co wcześniej o sobie napisał w Personal Statement. Interview to
już praktycznie ostatni krok do dostania się na Oxford i uczestniczą w nim tylko nieliczni, dlatego ogromnie się ucieszyłem, kiedy dostałem zaproszenie do
wybranego przez siebie Keble College. Uczelnia zapewnia nocleg i wyżywienie,
więc jedynym kosztem aplikanta jest podróż. Mimo że dostanie się z mojej
rodzinnej Nysy do Oxfordu zajęło prawie dziewięć godzin, z pewnością wyjazd
był tego wszystkiego warty.
Wybierając Keble zwróciłem uwagę na przepiękną architekturę i świetną
lokalizację college’u. Jednak to, co zastałem na miejscu, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Keble tworzy ogrodzony murem kompleks, bardziej przypominający zamek niż akademik. Główną część stanowi dziedziniec otoczony
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ze wszystkich stron ceglanymi budynkami. Wyglądają one na co najmniej średniowieczne, jednak w rzeczywistości Keble zostało utworzone dopiero w drugiej
połowie dziewiętnastego wieku. Oprócz pokojów studentów, w budynkach znajduje się kaplica (przewyższająca rozmiarami niejeden kościół), jadalnia, która
sprawia wrażenie, jakby była pierwowzorem tej znajdującej się w Hogwarcie
(jedynie portrety się nie poruszają) oraz biblioteka, niestety niedostępna dla
aplikantów. Poza tymi głównymi zabudowaniami, na terenie college’u jest też
kilka innych, równie imponujących obiektów, pełniących funkcję mieszkań albo
sal konferencyjnych

Kaplica to najbardziej wyróżniający się element kompleksu

Pomimo surowego, monumentalnego wyglądu budynków, ich wnętrza są
całkiem przytulne. Do mojej dyspozycji był jednoosobowy, bardzo przestronny pokój z własną łazienką. Oprócz dużego biurka, łóżka, komody i ogromnej
szafy, znalazł się w nim również wygodny fotel do czytania. Mimo tych udogodnień nie spędzałem tam zbyt wiele czasu – centrum życia college’u był Junior
Common Room, coś w rodzaju pokoju zabaw. Znajdował się tam stół do ping
ponga, telewizor, konsola do gier oraz stół bilardowy. Znaczna część aplikantów
przebywała tam praktycznie od rana do wieczora, próbując się zrelaksować
między kolejną rozmową kwalifikującą.
Kim byli kandydaci? W zdecydowanej większości Brytyjczykami. Na moim
kierunku, fizyce, stanowili oni około 70%. Oprócz nich pojawiło się kilku aplikantów z Dalekiego Wschodu, inne państwa były reprezentowane przez pojedyncze osoby. W ciągu całego pobytu nie udało mi się spotkać innego Polaka.
Rozmowy i posiłki były jedynymi aktywnościami zaplanowanymi dla aplikantów, przez resztę czasu można było zwiedzać, relaksować się, albo przygotowywać do kolejnej rozmowy z komisją rekrutacyjną. Kandydaci na fizykę
musieli uczestniczyć w trzech rozmowach: dwóch w Keble i jednej w innym
college’u, różnym dla każdego aplikanta. Wszystkie miały podobny przebieg.
Na początku padało kilka ogólnych pytań, następnie przechodzono do jakiegoś problemu, niewykraczającego poza
program w liceum, ale na tyle skomplikowanego, żeby aplikant nie był w stanie od razu go rozwiązać. Zadaniem
rozmówcy było nawigowanie kandydata, naprowadzanie go na poprawny tok
Muzeum Historii Naturalnej w Keble
rozumowania, sprawdzając jednocześznajdujące się naprzeciwko głównego wejścia
do college’u
nie jego myślenie.
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Jedno z moich zadań polegało na wyznaczeniu natężenia światła wypromieniowanego przez Księżyc w punkcie na Ziemi, znając moc promieniowania
Słońca i odległości między poszczególnymi ciałami. W innym musiałem narysować wykres zależności przyspieszenia od położenia dla ciała spadającego
x)
na sprężynę. Kolejnym razem miałem narysować wykres funkcji f ( x ) = sin(
x .
Zagadnienia były bardzo zróżnicowane.
W moim przypadku rozmowy rekrutacyjne przebiegały bardzo różnie. Na
pierwszym stres i fakt, że nie do końca rozumiałem rozmówcę sprawiły, że
poszło mi raczej słabo. Na szczęście kolejne wyglądało już zupełnie inaczej,
udało mi się sprawnie rozwiązać problemy, a na trzecim, w college’u St. Anne’s,
wszystko było jeszcze lepiej.
I choć w tym roku nie udało się dostać na uczelnię, nowe doświadczenia,
znajomości i zwiedzanie Oxfordu sprawiły, że wyjazd zdecydowanie był świetną
przygodą.
Przydatne linki:
www.ucas.com
www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/
www.keble.ox.ac.uk
Tomasz Szawełło, czeń III klasy
Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

Doświadczenia z wodą i lodem
Na podstawie doświadczeń w Konkursach Świetlik 2014 i 2016 (za zgodą organizatora Konkursu)

Szron w łazience
Aby zobaczyć wodę jednocześnie w różnych postaciach, wystarczy łazienka,
zamrażalnik i słoik!
Na ok. 12 godzin przed planowanymi obserwacjami wstaw do zamrażalnika
litrowy, otwarty słoik do połowy wypełniony wodą. Samo doświadczenie należy
wykonać pół dnia później w łazience, tuż po dłuższej kąpieli któregoś z domowników, gdyż wtedy powietrze w pomieszczeniu jest najbardziej wilgotne
– znajduje się w nim dużo pary wodnej, a często nawet mgiełka – czyli bardzo
drobne kropelki wody.
Zanim wyjmiesz słoik z zamrażalnika, zakręć go. Następnie szybko zanieś
słoik do łazienki i w ciągu następnych 10–15 minut obserwuj, co się dzieje na
zewnętrznych ściankach naczynia.
Obserwacje:
1. Czym pokryła się zewnętrzna część słoika do wysokości lodu?
2. Czym pokryła się zewnętrzna część słoika w miejscu, w którym nie ma lodu?
3. Co dzieje się na ściance słoika na granicy lodu i powietrza?
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Komentarz:
Woda jest substancją, która może występować w trzech postaciach, nazywanych stanami skupienia. Do picia, gotowania czy podlewania kwiatów używamy wody w stanie ciekłym. Po wlaniu wody do jakiegoś pojemnika i włożeniu go do zamrażarki, otrzymujemy wodę w postaci ciała stałego – czyli lód.
Natomiast w powietrzu woda występuje w postaci pary wodnej, czyli niewidocznego dla nas gazu.
W doświadczeniu można było zaobserwować kilka stanów skupienia wody.
Widoczne były także przemiany między nimi, czyli zamiana jednej postaci na
drugą.
Woda, która została wlana do słoika, zamieniła się w zamrażarce w lód
o temperaturze ok. –18°C, dlatego na ściankach takiego słoika, nawet wyjętego z zamrażalnika i wstawionego do ciepłej łazienki, przez dłuższy czas utrzymuje się temperatura poniżej zera. Z kolei po kąpieli w łazience zawsze jest
bardzo dużo wilgoci, tzn. w powietrzu znajduje się dużo pary wodnej. Dodatkowo w łazience jest bardzo ciepło. Duża ilość pary wodnej osiada na ściankach
słoika o temperaturze poniżej 0°C i zmienia swój stan skupienia z gazowego
na stały (na słoiku powstaje szron). Zachodzi tutaj zjawisko resublimacji.
W trakcie obserwacji przez cały czas ciepło dostarczane jest do słoika. Po
kilku minutach powietrze w słoiku ogrzeje się na tyle, że temperatura stykającej się z nim części ścianki słoika przekroczy 0°C. Wówczas na tej części
ścianki szron zaczyna topnieć i powstają z niego kropelki wody. Gdy kropli na
słoiku jest dużo, zaczynają spływać w dół po ściance słoika, a gdy docierają do
granicy szronu, zaczynają z powrotem zamarzać i tworzy się z nich niewielka
warstewka lodu. Tym razem ciecz zamieniła się w ciało stałe. Takie zjawisko
nazywamy krzepnięciem.
Wszystkie te przemiany są możliwe do zaobserwowania w przyrodzie. Zimą
często można obserwować szron np. na drzewach, który powstaje – podobnie
jak w naszym doświadczeniu – poprzez resublimację. Zjawisko krzepnięcia
jest wykorzystywane np. w kuchni, kiedy przygotowujemy kostki lodu. A dzięki
parowaniu wody z jezior i późniejszemu skraplaniu oraz resublimacji pary wodnej wysoko w górze – powstają chmury.

Wodny taniec
Przygotuj: dwie jednakowe szklanki, sztywną nieprzemakalną okładkę
z plastiku (tzw. ofertówkę), brytfankę, małą deseczkę i łyżeczkę mleka.
Do jednej szklanki wlej do połowy wrzątek, dolej do niej łyżeczkę mleka i uzupełnij szklankę wodą z kranu aż po
brzegi. Do drugiej szklanki wlej do pełna
bardzo zimną wodę z kranu. Ze sztywnej
okładki wytnij kwadrat o boku ok. 2 cm
większym niż średnica szklanki.
Część 1:
1. Szklankę z zimną wodą postaw w brytfance.
2. Przyłóż wycięty kwadrat na wierzch
szklanki z ciepłą wodą. Pod kwadratem
nie może być pęcherzyków powietrza.
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Uwaga: Jeśli pod okładką pojawi się pęcherzyk powietrza, zdejmij ją ze
szklanki i ostrożnie dolej wody z czajnika, tak aby tafla wody znajdowała się
nieco ponad brzegiem szklanki.
3. Przyciśnij ręką okładkę do szklanki i dociśnij ją deseczką,
a następnie przenieś całość nad brytfankę.
4. Ostrożnie obróć szklankę do góry dnem, tak aby nie wylała się z niej woda. Musisz cały czas przyciskać deseczkę
do szklanki.
5. Zsuń szklankę z kwadratem na wierzch szklanki stojącej
w brytfance, tak by woda z żadnej szklanki się nie wylała.
Uwaga: Ta część zadania wymaga precyzji. Jeśli woda
z górnej szklanki się wyleje, należy powtórzyć poprzednie
etapy eksperymentu.
6. Ostrożnie wyciągnij okładkę spomiędzy szklanek tak, by
szklanki stały samodzielnie przylegając do siebie brzegami.
Część 1 – obserwacje:
Co się dzieje z wodą zabieloną mlekiem po usunięciu okładki?
Czy woda zabielona i woda czysta mieszają się?
Część 2:
Chwyć szklanki obiema rękami i dociśnij je do siebie.
Obróć szklanki energicznie, zamieniając je miejscami i postaw je ponownie w brytfance.
Część 2 – obserwacje:
Co się dzieje z zabarwioną wodą?
Czy woda zabarwiona i woda czysta mieszają się?
Jak sądzisz, gdzie znajduje się woda zimniejsza, a gdzie
cieplejsza?
Komentarz:
Ciecze mogą mieć różną gęstość. Jeśli ciecze się z sobą nie mieszają, to ta
o większej gęstości opada niżej, a ta o mniejszej gęstości wypływa na wierzch.
Co ciekawe, gęstość cieczy zmienia się wraz z temperaturą. Im cieplejsza
ciecz, tym ma mniejszą gęstość – to stwierdzenie jest prawdziwe dla wszystkich cieczy w dowolnej temperaturze, oprócz wody. Woda jest specyficzną cieczą, której gęstość w temperaturach powyżej 4°C maleje wraz ze wzrostem
temperatury, ale poniżej 4°C zachowuje się niezgodnie z tą prawidłowością
i maleje wraz z obniżaniem temperatury. Oznacza to, że woda ma największą
gęstość w temperaturze ok. 4°C. Dlatego na dnie głębokich zbiorników wodnych woda przez cały rok ma stałą temperaturę ok. 4°C. Pozwala to rybom
i innym zwierzętom żyjącym w tych zbiornikach przetrwać mroźną zimę bez
zagrożenia, że zamarzną.
W naszym doświadczeniu woda w obu szklankach ma temperaturę wyższą
niż 4°C, więc jej gęstość jest tym mniejsza, im woda cieplejsza. Jak widać
w doświadczeniu, warstwy wody o różnych temperaturach słabo się z sobą
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mieszają. Zawsze w szklance na górze znajduje się woda cieplejsza (mniej
gęsta, zabielona mlekiem), a na dole woda zimniejsza (bardziej gęsta, bez
zabarwienia).
Czy wiesz, czym się różni szron od szadzi? Sprawdź na:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szron oraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szad%C5%BA

Do czego służy solarka?
Przygotuj: cztery pokrywki od słoików lub spodeczki, wodę, pół łyżeczki
soli, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki mąki, pół łyżeczki piasku.
Do czterech pokrywek od słoików lub spodeczków nalej po jednej łyżce
wody, tak aby zajmowała ona jak największą powierzchnię. Wstaw wszystkie
pokrywki do zamrażalnika na 30 minut.
Po pół godzinie wyciągnij wszystkie pokrywki i ułóż je na stole. Szybko wsyp
sól na lód na jednej pokrywce, cukier – na lód na drugiej pokrywce, mąkę –
na lód na trzeciej, a piasek – na czwartej. Zaobserwuj, w której pokrywce lód
roztopił się najszybciej.
Komentarz:
Czysta woda zamarza w temperaturze 0°C. Dlatego, aby otrzymać lód,
wodę należy umieścić w zamrażalce, gdzie temperatura jest ujemna. Woda
z rozpuszczonymi w niej innymi substancjami, np. solą, zamarza w znacznie
niższej temperaturze niż 0°C.
Gdy na lód wysypiemy sól zaczyna się ona łączyć z lodem i pojawia się
ciecz (musielibyśmy ją umieścić w bardzo niskiej temperaturze, żeby zamarzła
ponownie). Podobnie się dzieje, jeśli na lód wysypiemy cukier, ale w tym przypadku trwa to znacznie dłużej. Ciecz nie tworzy się na powierzchni lodu, gdy
wysypiemy na nią mąkę lub piasek.
Gdy przy mokrej jezdni temperatura spadnie nieco poniżej zera, na drodze
tworzy się cienka warstwa lodu, na której pojazdy łatwo mogą wpaść w poślizg.
Wówczas na trasę wyjeżdżają solarki, które
posypują jezdnię solą,
dzięki czemu zmniejsza się ryzyko poślizgu, bo lód topnieje.
Czasem w zimie na
lód powstały na chodnikach zamiast soli
wysypuje się piasek.
Nie powoduje on jednak roztopienia lodu,
a tylko pokrycie go
chropowatą warstwą,
dzięki czemu trudniej
jest się na nim poślizgnąć.
DS
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Zadania z Lwiątka
Zadanie 1 (2013)
Zależność temperatury 1 kg siarki od czasu przedstawiono na wykresie. Siarkę
ogrzewano w stałym tempie. Ciepło właściwe siarki w stanie stałym wynosi
cwł = 707 J/(kg∙°C). Ciepło topnienia siarki jest równe około
A. 124 kJ/kg,
B. 95 kJ/kg,
C. 71 kJ/kg,
D. 53 kJ/kg,
E. 41 kJ/kg.
Rozwiązanie:
Skoro ciepło jest dostarczane w stałym tempie, to iloraz ciepła dostarczonego
przy topnieniu i ciepła dostarczonego przy podgrzewaniu

jest równy ilorazowi czasu potrzebnego na stopienie i czasu potrzebnego na
podgrzanie siarki, a zatem

Stąd otrzymujemy ctopn ≈ 53 kJ/kg.
Odpowiedź D

Zadanie 2 (2014)
Czterem porcjom oleju dostarczano ciepło w jednakowym
tempie, powodując wzrost temperatury pokazany na wykresach A, B, C, D. Która porcja ma największą masę?
E. Na podstawie wykresu nie można określić, która porcja ma największą masę.
Rozwiązanie:
W przypadku tej samej substancji najwolniej rośnie temperatura porcji o największej masie.
Odpowiedź B

