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Co w zeszycie

Fale elektromagnetyczne otaczają nas zewsząd i pełnią w naszym życiu
bardzo istotne role. Jednakże nasze organizmy potrafią w sposób bezpośredni odbierać tylko niewielką część z nich. Czy fale elektromagnetyczne
są niebezpieczne? Które fale może obecnie wytwarzać człowiek? Do czego
ich używamy? Na te i inne pytania odpowiada artykuł poświęcony wpływowi
fal elektromagnetycznych na ludzki organizm.
Każdy z nas wielokrotnie w swoim życiu widział błyskawice pojawiające się
na niebie podczas burzy. Część spektakularnych wyładowań elektrycznych jest
jednak niewidoczna z Ziemi, gdyż zachodzi w bardzo wysokich partiach atmosfery. Artykuł o duszkach i elfach wprowadza nas w świat egzotycznych wyładowań elektrycznych i efektów świetlnych. Czy takie pioruny można zamknąć
w szklanej kuli i bezpiecznie je obserwować? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w artykule o kuli plazmowej, proponując kilka doświadczeń z polem
elektromagnetycznym.
A na koniec zachęcamy do rozwiązania serii zadań z trzech ostatnich edycji
Międzynarodowego Konkursu „Lwiątko” dotyczących obserwacji nieba.
DS
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Promieniowanie elektromagnetyczne
i jego wpływ na organizm człowieka

Promieniowanie elektromagnetyczne jest wszechobecne w naszym życiu. Jego
najważniejszym naturalnym źródłem pozostaje Słońce. Istnieje jednak także wiele sztucznych źródeł promieniowania, takich jak telewizory, kuchenki
mikrofalowe, telefony komórkowe, lampy, urządzenia do obrazowania rentge
nowskiego itp. Rozwój technologii doprowadził do tego, że urządzenia wytwarzające i wykorzystujące fale elektromagnetyczne stały się powszechnym
elementem naszej codzienności. W związku z tym pojawia się naturalne pytanie o ich wpływ na nasze zdrowie. Zagadnienie to stanowi ważny temat prac
naukowych, w które zaangażowani są badacze i pracownicy służby zdrowia
na całym świecie. Czasem zdarza się jednak, że brak zrozumienia podstawowych właściwości promieniowania i mechanizmów jego oddziaływania na żywe
komórki doprowadza do nieporozumień. W mediach spotyka się na przykład
stwierdzenia, że promieniowanie emitowane przez urządzenia bezprzewodowe może powodować autyzm u dzieci, a w sklepach dostępne są nakładki na
telefon chroniące przed falami radiowymi. Aby uniknąć komercyjnych pułapek
i świadomie korzystać z nowoczesnych technologii zapraszam Czytelnika na
krótki wykład dotyczący wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm.
Fale elektromagnetyczne
Falą nazywa się zjawisko rozchodzenia się w przestrzeni zaburzenia. Na przykład fala powstająca na wodzie to przemieszczanie się zaburzenia, które polega na drganiu cząsteczek wody, a fala meksykańska na stadionie to zaburzenie
polegające na wstawaniu i siadaniu kibiców. Fale elektromagnetyczne to drgania pola elektrycznego i pola magnetycznego, które mogą się przemieszczać
zarówno w ośrodkach materialnych (powietrze, woda, drewno) jak i w próżni.
Ruch falowy jest związany z transportem energii. Podczas propagacji fali nie
dochodzi natomiast do transportu materii – ani w przypadku fal elektromagnetycznych, które z natury mogą się rozchodzić nawet w próżni, ani nawet
w przypadku fal mechanicznych (fal na wodzie, na stadionie, fal dźwiękowych),
które do zaistnienia potrzebują co prawda materii, jednak jej przemieszczenie
podczas ruchu fali ma wyłącznie charakter lokalny.
Energia fal elektromagnetycznych zależy od ich częstotliwości, czyli ilości
drgań na sekundę. Im większa jest częstotliwość fali elektromagnetycznej, tym
większa jest przenoszona przez nią energia.
Widmo promieniowania elektromagnetycznego
Podział fal według częstotliwości nazywa się widmem promieniowania elektromagnetycznego (rys. 1). Tradycyjnie widmo dzieli się na obszary, między
którymi nie ma jednak wyraźnych granic. Fale o częstotliwościach rzędu kilku
tysięcy herców (kHz) należą do zakresu długich fal radiowych. Fale mające częstotliwości rzędu miliona herców (MHz) to radiowe fale średnie,
a te o częstotliwości rzędu dziesięciu milionów herców (10 MHz) to radiowe
fale krótkie. Wyższe od nich częstotliwości znajdują się w paśmie radiowym
FM (około 100 MHz) oraz w pasmach telewizyjnych (od około 100 do około
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900 MHz). Zakres fal od około jednego miliarda herców (1 GHz) do około trzystu miliardów herców (300 GHz) nosi nazwę pasma mikrofalowego. Telefony
komórkowe pracują na częstotliwościach 0,9 GHz, 1,8 GHz lub 1,9 GHz. Częstotliwość dla sieci Wi-Fi to 2,4 GHz lub 5 GHz, a kuchenki mikrofalowe pracują na częstotliwości 2,45 GHz. Około 10 GHz znajduje się pasmo nadawania
telewizji satelitarnej, a radary wykorzystują częstotliwości bliskie 100 GHz.
Następne pasmo to podczerwień, rozciągająca się od około trzystu miliardów herców (300 GHz) do czterystu trzydziestu bilionów herców (430 THz).
Zakres od 430 THz do 770 THz odpowiada promieniowaniu widzialnemu,
przy czym najniższe częstotliwości odpowiadają barwie czerwonej, a najwyższe
– barwie fioletowej. Kolejne pasmo to nadfiolet, od 770 THz do około 30 biliardów herców (30 PHz). Jeszcze większe częstotliwości mają promieniowanie
rentgenowskie (promieniowanie X) oraz promieniowanie gamma, których zakresy częściowo się pokrywają.

Rys. 1. Widmo promieniowania elektromagnetycznego
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Wpływ promieniowania na organizm
Efekty biologiczne oddziaływania z promieniowaniem elektromagnetycznym
zależą od ilości pochłoniętej energii, czasu ekspozycji oraz od wrażliwości danej tkanki. Ważna jest także całkowita objętość, w której pochłonięta zostanie
energia. Do najważniejszych skutków oddziaływania promieniowania z materią
należą: indukowanie prądów wirowych, wzrost temperatury oraz jonizacja.
Moc źródła promieniowania to ilość emitowanej energii przypadająca na
jednostkę czasu. Jednostką mocy jest wat (W). Na przykład moc kuchenki mikrofalowej to od około 700 do 1200 W, a moc routera Wi-Fi to około 100 mW,
czyli 0,1 W.
Natężenie promieniowania to moc przypadająca na jednostkę powierzchni. Jednostką natężenia jest W/m2. Natężenie promieniowania zazwyczaj bardzo szybko maleje z odległością. Dwukrotne zwiększenie dystansu od
źródła powoduje, że natężenie zmniejsza się czterokrotnie. Dla przykładu, natężenie fal radiowych w odległości 500 m od nadajnika o mocy 100 kW wynosi
0,03 W/m2. Ponieważ człowiek odczuwa termiczne skutki promieniowania o natężeniu około 4 W/m2, to wpływ fal radiowych zaobserwujemy dopiero jeśli
zbliżymy się do takiego nadajnika na odległość mniejszą niż 45 m.
Współczynnik absorpcji swoistej, skrótowo określany SAR (ang. specific absorption rate) jest miarą szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez
ciało człowieka. Współczynnik ten mierzy się przy użyciu tzw. fantomów, czyli
przedmiotów wykonanych z materiałów o właściwościach zbliżonych do tkanek
ludzkiego ciała, w których umieszcza się czujniki pomiarowe. Wartość współczynnika SAR jest mierzona w obszarze, w którym pochłaniana jest większość sygnału. Na przykład, w przypadku mierzenia parametrów telefonów
komórkowych czujniki umieszcza się w fantomie symulującym ludzką głowę,
w obszarze położonym w pobliżu anteny telefonu. Dopuszczalne poziomy SAR
dla różnych urządzeń są określone przez przepisy prawa. W Unii Europejskiej
współczynnik SAR dla telefonów komórkowych nie może przekroczyć 2 W/kg
w obszarze o masie 10 g absorbującej większość sygnału.
Fale radiowe, telewizyjne i mikrofale
Poniżej częstotliwości 1 MHz promieniowanie elektromagnetyczne może powodować powstawanie prądów wirowych. Prądy te płyną głównie po powierzchni
ciała i mogą powodować pobudzenie komórek nerwowych i mięśniowych, co
objawia się uczuciem mrowienia. Aby jednak doszło do takich efektów natężenie pola elektromagnetycznego musi być odpowiednio duże. Dlatego w pobliżu źródeł fal o dużym natężeniu (np. stacji przekaźnikowych i transformatorowych) znajdują się odpowiednie ostrzeżenia, ograniczające wstęp na teren
tych obiektów.
W zakresie od 1 MHz do 300 GHz dominującym efektem oddziaływania fal
elektromagnetycznych z materią jest wzrost temperatury (tzw. efekt termiczny). Wynika on z tego, że podczas ekspozycji część energii promieniowania
zostaje pochłonięta i zamieniona na energię wewnętrzną (termiczną). W organizmach żywych lokalny wzrost temperatury jest częściowo kompensowany w procesie termoregulacji, w którym energia cieplna jest rozprowadzana
po całym ciele wraz z krążącą krwią. Szkodliwy wpływ wzrostu temperatury
można jedynie zaobserwować w obszarach nieukrwionych, takich jak np. rogówka oka.
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Podczerwień
Wpływ promieniowania podczerwonego na organizm również objawia się przede wszystkim wzrostem temperatury napromieniowanej tkanki. Efekty termiczne promieniowania wykorzystuje się do celów leczniczych, między innymi
do uzyskania miejscowej poprawy ukrwienia w leczeniu procesów zapalnych
i przyspieszenia procesów gojenia. Po przekroczeniu określonego poziomu
natężenia podczerwień może powodować oparzenia skóry oraz choroby oczu
(zaćma, degeneracja naczyniówki lub siatkówki). Skóra człowieka jest wyposażona w receptory, które reagują na nadmierny wzrost temperatury wywołując
uczucie bólu, co stanowi główny mechanizm obronny przed poparzeniami. Jednak gałka oczna, nieposiadająca takich receptorów, powinna być szczególnie
chroniona (np. w hutnictwie).
Promieniowanie widzialne
Fale z zakresu widzialnego rejestrowane są przez komórki fotoczułe znajdujące
się na siatkówce oka. W następstwie absorpcji światła przez te komórki, z siatkówki wysyłane są do mózgu impulsy nerwowe, które po odpowiednim przetworzeniu dają obraz obserwowanego przez nas przedmiotu. Intensywne promieniowanie widzialne może powodować efekty termiczne oraz fotochemiczne
(szczególnie światło niebieskie i fioletowe o największej energii). Przemiany
fotochemiczne to reakcje zachodzące na skutek pochłonięcia przez cząsteczki
promieniowania o odpowiednio dużej energii. Na skutek absorpcji promieniowania cząsteczka może ulec wzbudzeniu, co w konsekwencji może albo prowadzić do jej rozpadu, albo do serii reakcji chemicznych z innymi cząsteczkami. Niektóre z tych reakcji mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zmiany
aktywności biologicznej cząsteczki. Prawdopodobieństwo zajścia reakcji fotochemicznych rośnie wraz z natężeniem promieniowania i jego częstotliwością.
Fale elektromagnetyczne z niebieskiego krańca zakresu widzialnego o dużym
natężeniu emitowane są na przykład podczas spawania, w trakcie którego należy używać specjalnych okularów chroniących siatkówkę oka przed nadmierną ekspozycją. Ponieważ większość z nas spędza dużo czasu przed różnymi
rodzajami ekranów (komputery, smartfony, tablety), w celu zminimalizowania ryzyka związanego z długotrwałym oddziaływaniem światła niebieskiego
na siatkówkę oka, zaleca się także redukowanie intensywności emitowanego
światła oraz nieużywanie niebieskich tapet ekranowych.
Ultrafiolet
Fale z zakresu ultrafioletu niosą z sobą większą energię niż promieniowanie
widzialne i z tego powodu zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji fotochemicznych w tkance wystawionej na działanie tego promieniowania.
Na skutek pochłonięcia dużej dawki ultrafioletu przez komórki skóry pojawia
się tzw. rumień skórny, po którego ustąpieniu wzrasta ilość barwnika melaniny, czyli pojawia się opalenizna. Długotrwałe narażenie na wysokie natężenia
promieniowania ultrafioletowego przyspiesza proces starzenia się skóry oraz
wywołuje oparzenia słoneczne i zmiany nowotworowe. Jednak niewielkie dawki
tego promieniowania są konieczne do wytwarzania przez organizm witaminy D oraz pozwalają leczyć niektóre choroby skóry
(np. łuszczycę).

Neutrino 38

5

Promieniowanie jonizujące
Fale o częstotliwości wyższej od 3 PHz (część ultrafioletu, promieniowanie
rentgenowskie i gamma) obejmuje się wspólną nazwą promieniowania jonizującego. Nazwa pochodzi stąd, że energia fali o częstotliwości wyższej niż
3 PHz jest wystarczająca do tego, żeby wybić elektron z powłoki atomowej,
przekształcając tym samym atom w jon. Przy czym, im większe natężenie promieniowania i czas jego oddziaływania, tym większe prawdopodobieństwo, że
nastąpi jonizacja. W konsekwencji może dojść do zerwania wiązań pomiędzy
atomami i doprowadzenia tym samym do zmian w strukturze cząsteczek. Ponieważ struktura molekuł biologicznych bardzo silnie wpływa na ich funkcje,
pochłonięcie przez cząsteczkę promieniowania o odpowiednio dużej energii
może doprowadzić do istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu komórek. Zmiany spowodowane napromieniowaniem są częściowo usuwane dzięki naturalnie
zachodzącym w organizmie procesom naprawczym. Jeśli jednak uszkodzona
cząsteczka nie zostanie prawidłowo zrekonstruowana to jej wadliwe funkcjonowanie może prowadzić do zwyrodnienia lub obumarcia komórki. Najgorsze
konsekwencje mają uszkodzenia cząsteczek DNA, ponieważ zmiany w kodzie
genetycznym mogą spowodować przekształcenie się komórki w komórkę nowotworową. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na komórki ma charakter statystyczny: ten sam rodzaj promieniowania i taka sama dawka za
każdym razem może wywołać inną reakcję lub też brak jakiejkolwiek reakcji.
Również czułość tkanek na promieniowanie jonizujące zmienia się w szerokim zakresie. Najbardziej podatne na promieniowanie są te komórki, które
szybko się rozmnażają. To dlatego najbardziej wrażliwe są organy krwiotwórcze i tkanki rozrodcze, a najmniej – mózg i mięśnie. Te same procesy, które
doprowadzają do śmierci zdrowych komórek pod wpływem napromieniowania
są wykorzystywane do zabijania komórek nowotworowych, co stanowi podstawę radioterapii nowotworów. Promieniowanie rentgenowskie jest powszechnie
stosowane w diagnostyce medycznej, jednak ze względu na potencjalne ryzyko
uszkodzeń ogranicza się ekspozycję do minimum, a w przypadku dzieci lub
kobiet w ciąży preferuje się alternatywne metody obrazowania (np. metodę
rezonansu magnetycznego wykorzystującą fale z zakresu radiowego).
W ramach podsumowania proponuję Czytelnikowi krótki test.
Pytanie 1: Jaki rodzaj promieniowania może spowodować nieodwracalne
zmiany w komórce, potencjalnie prowadzące do pojawienia się komórek
nowotworowych?
Pytanie 2: Jaki jest główny efekt napromieniowania mikrofalami?
Pytanie 3: Przed którym promieniowaniem należy szczególnie chronić oko?
KC

Odpowiedź 1. Promieniowanie jonizujące.
Odpowiedź 2. Wzrost temperatury.
Odpowiedź 3. Promieniowanie o wysokim natężeniu z zakresu mikrofal,
podczerwieni i promieniowania widzialnego oraz promieniowanie jonizujące
(ultrafiolet, X, gamma).
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Duszki, elfy i niebieskie strumienie,
czyli o egzotycznych wyładowaniach elektrycznych

Wyładowania elektryczne w atmosferze fascynowały człowieka od bardzo dawna. Świadczy o tym chociażby fakt, że w każdej mitologii można znaleźć jakieś
gromowładne bóstwo.
O piorunach i mechanizmie ich powstawania pisaliśmy już w piątym numerze Neutrina (Lato 2009). Tym razem chciałabym opowiedzieć o bardziej egzotycznych formach wyładowań elektrycznych w wyższych warstwach atmosfery.

Rys. 1. Wyładowania elektryczne w wyższych warstwach atmosfery

Duszki
Duszki (ang. sprite, duch powietrzny) to słabe i bardzo krótkotrwałe wyładowania elektryczne pojawiające się ponad chmurami burzowymi. Kształtem
przypominają olbrzymią meduzę rozciągającą się na wysokości od około 50 km
do około 90 km nad powierzchnią Ziemi. Centralny obszar duszków ma zwykle czerwoną barwę, stopniowo nabierającą niebieskawych odcieni w obszarze
znajdującym się poniżej kosmyków. Duszki są zjawiskiem efemerycznym –
trwają zaledwie kilka milisekund (kilka tysięcznych części sekundy) – co utrud-
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nia ich obserwację. O ich istnieniu wspominali już piloci samolotów w czasie
II wojny światowej, a później również podróżujący samolotami pasażerskimi,
jednak środowisko naukowe nie traktowało tych relacji zbyt poważnie. Po raz
pierwszy udało się zarejestrować to zjawisko dopiero w 1989 roku i od tego
czasu prowadzone są badania mające na celu wyjaśnienie mechanizmów ich
powstawania.

Rys. 2. Duszki

Duszki zwykle towarzyszą bardzo rzadkiej formie wyładowania, tzw. dodatniemu piorunowemu wyładowaniu doziemnemu. Aby wyjaśnić, jak do niego
dochodzi przypomnijmy pokrótce, jakie zjawiska poprzedzają pojawienie się
pioruna.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w trakcie powstawania chmury burzowej jej dolna część elektryzuje się ujemnie, a górna dodatnio (Neutrino 5). Ujemne ładunki zgromadzone w dolnej części chmury odpychają poprzez
indukcję elektrony na powierzchni Ziemi, wskutek czego drzewa, budynki oraz
wszystkie znajdujące się na niej przedmioty bezpośrednio pod chmurą ładują
się dodatnio. Powolne gromadzenie się ładunków o przeciwnych znakach na
spodzie chmury i na powierzchni Ziemi doprowadza ostatecznie do powstania
bardzo silnego pola elektrycznego. Powyżej pewnej (tzw. granicznej) wartości
tego pola, cząsteczki powietrza mogą ulec jonizacji. Oznacza to, że elektrony
zostają oderwane od atomów, co w konsekwencji powoduje pojawienie się wolnych elektronów i dodatnich jonów. W miejscach, w których pojawią się naładowane cząsteczki, powietrze zaczyna przewodzić prąd elektryczny. Elektrony,
dużo lżejsze od jonów dodatnich, mogą przemieszczać się dużo szybciej, a poruszając się w kierunku sąsiednich miejsc o przeciwnym ładunku i zderzając się
z cząsteczkami powietrza, jonizują po drodze kolejne atomy. Powstają w ten
sposób kanały zjonizowanego powietrza, zwane wyładowaniami pilotowymi.
Mają one kształt zygzakowanych, rozgałęziających się linii. Kiedy jednemu
z wyładowań pilotowych uda się dotrzeć do powierzchni Ziemi, powstaje ciągła
ścieżka zjonizowanego powietrza, którą masowo zaczynają płynąć ku Ziemi
elektrony. Płynący prąd rozładowuje zgromadzony wzdłuż kanałów wyładowań
pilotowych ładunek elektryczny, a towarzyszące temu wydzielanie się ciepła
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pobudza atomy do świecenia, dzięki czemu obserwujemy błysk trwający zwykle około kilkudziesięciu milisekund. Wyładowanie takie nosi nazwę ujemnego
piorunowego wyładowania doziemnego.

Rys. 3. Dodatnie i ujemne piorunowe wyładowanie doziemne

W czasie bardzo silnych burz może również dość do interakcji naładowanej
dodatnio górnej części chmury i powierzchnią Ziemi. Wyładowanie pilotowe
niesie wówczas ładunki dodatnie i przemieszcza się poziomo na duże odległości
zanim dotrze do ujemnie naładowanego obszaru na powierzchni. Wyładowania
tego typu mają najczęściej kształt pojedynczej, nierozgałęzionej linii i mogą
uderzyć nawet w odległości 50 km od miejsca, w którym znajduje się chmura
burzowa (zjawisko „grom z jasnego nieba”). Są one bardzo rzadkie, ale charakteryzuje je wyjątkowa intensywność. To właśnie w przypadku dodatniego
wyładowania doziemnego można zaobserwować duszki w wyższych partiach
atmosfery.
Pojawienie się duszków jest związane z gwałtownym ruchem elektronów
w warstwach atmosfery znajdujących się ponad obszarem burzowym. Aby
wyjaśnić, jak do tego dochodzi, przyjrzyjmy się temu, co dzieje się z powietrzem ponad powstającą chmurą burzową. Zewnętrzne obszary atmosfery
ziemskiej są nieustannie bombardowane przez promieniowanie kosmiczne,
w postaci cząsteczek i fal elektromagnetycznych o bardzo dużej energii.
W rezultacie, najbardziej zewnętrzna warstwa, zwana jonosferą, składa się
prawie wyłącznie z jonów dodatnich, a znajdująca się poniżej mezosfera
zawiera znaczną ilość jonów ujemnych. Stopniowe gromadzenie się ładunków dodatnich w górnej części chmury burzowej powoduje przyciąganie
w dół elektronów z wyższych partii atmosfery. Jony dodatnie podążają ich
śladem, ale ze względu na swój większy rozmiar przemieszczają się dużo
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wolniej. W konsekwencji dochodzi do rozdzielenia ładunków elektrycznych
w obszarze ponad chmurą i do powstania pola elektrycznego o kierunku
przeciwnym do tego, które powstaje między podstawą chmury a powierzchnią Ziemi. Kiedy dochodzi wreszcie do dodatniego wyładowania doziemnego,
w ciągu kilku milisekund dodatni ładunek w górnej części chmury zostaje
zneutralizowany. Oznacza to, że nagle znika pole elektryczne, które napędzało ruch elektronów w dół. Dodatnie jony, pozostające w tyle, przyciągają
z powrotem elektrony w górę, które zderzając się w drodze powrotnej z cząsteczkami powietrza pobudzają je do świecenia. Kolor duszków jest związany głównie z emisją światła przez cząsteczki azotu, który stanowi główny
składnik ziemskiej atmosfery. Powyżej 50 km dominująca barwa emitowana
przez cząsteczki azotu odpowiada długości fali z zakresu 570–830 nm (żółty, pomarańczowy i czerwony), a poniżej 50 km – z zakresu 290–450 nm
(ultrafiolet, fiolet i niebieski). To dlatego najbardziej intensywna część duszka ma barwę pomarańczowo-czerwoną, a znajdujące się poniżej kosmyki
purpurowo-niebieską.
Elfy
Elfy (ang. elves) to zjawisko emisji światła w najwyższych warstwach atmosfery, towarzyszące silnym wyładowaniom elektrycznym pomiędzy chmurami
a powierzchnią Ziemi. Mają one postać szybko rozszerzających się dysków
światła i trwają zaledwie około jednej milisekundy (jednej tysięcznej sekundy).
Mechanizm ich powstawania jest związany z emisją fali elektromagnetycznej
podczas uderzenia pioruna. Otóż ruch ładunków elektrycznych podczas dodatniego lub ujemnego piorunowego wyładowania doziemnego powoduje powstanie fali elektromagnetycznej rozprzestrzeniającej się we wszystkich kierunkach.
Jeśli promieniowanie to napotka na swej drodze ośrodek przewodzący, indukuje ono prąd elektryczny w tym obszarze. Promieniowanie przemieszczające
się ku górze natrafia na wysokości około 60–90 km na przewodzące warstwy
atmosfery. Odległość od obszaru wyładowania poniżej chmury burzowej do
przewodzących warstw atmosfery zależy jednak od kierunku rozprzestrzeniania się fali. Najkrótszy dystans dzieli miejsce wyładowania od punktu znajdującego się pionowo ponad chmurą i rośnie im bardziej kierunek przemieszczania
fali odchyla się od pionu.

Rys. 4. Rozprzestrzenianie się fali elektromagnetycznej po wyładowaniu elektrycznym,
powodujące pojawienie się elfa w przewodzących warstwach atmosfery
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Fala elektromagnetyczna rozprzestrzeniająca się od miejsca wyładowania
we wszystkich kierunkach dociera więc najpierw do punktu bezpośrednio położonego nad miejscem wyładowania (punkt C na rys. 4), a następnie promieniście rozchodzi się do miejsc coraz bardziej oddalonych od tego punktu
(w kierunku wskazanym przez strzałki na rys. 4). W miejscach, do których
dociera fala elektromagnetyczna, dochodzi do przyspieszenia znajdujących się
tam elektronów. Rozpędzone elektrony zderzają się z sąsiadującymi jonami
i cząsteczkami, pobudzając je do świecenia. W efekcie powstaje szybko rozszerzający się pierścień światła. Jak się pewnie domyślacie, nazwa tego zjawiska
nie bierze się absolutnie z jego podobieństwa do baśniowych elfów. Pierwsze
litery angielskiego słowa ELVES (elfy) odpowiadają po prostu pełnej nazwie
obserwowanego efektu: Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources (emisja światła i zaburzeń o niskiej
częstotliwości wywołanych przez źródła impulsów elektromagnetycznych).
Niebieskie strumienie
Niebieskie strumienie mają postać jasnych stożków światła wystrzelających
w górę ponad chmurami burzowymi i trwają około kilku dziesiątych sekundy. W przeciwieństwie do duszków i elfów, nie są one następstwem wyładowań piorunowych doziemnych. Uważa się, że przyczyną ich powstawania jest
utworzenie się silnego pola elektrycznego w górnej części chmury burzowej.
Otóż naładowana dodatnio górna część chmury ściąga ku sobie znajdujące się
w pobliżu wolne elektrony, które stopniowo tworzą ujemnie naładowaną warstwę na szczycie chmury, tzw. warstwę ekranującą. Jeśli pole elektryczne przekroczy odpowiednią wartość, to tak jak w przypadku zwykłego pioruna może
dojść do wyładowania pomiędzy górną warstwą chmury i warstwą ekranującą.
Wyładowanie to rozchodzi się następnie ku górze docierając nawet do granic
mezosfery.

Rys. 5. Mechanizm powstawania niebieskiego strumienia

KC
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Kule plazmowe używane są dość często podczas
pokazów popularnonaukowych ze względu na
spektakularne efekty. Ci, którzy nie boją się dotknąć szklanej kuli, mogą ujrzeć niebiesko-różowe
rozbłyski, podobne do małych piorunów, biegnące wprost do ich własnych dłoni. Inni, bardziej
ostrożni, zastanawiają się, czy na pewno jest to
bezpieczne. Czy kula plazmowa to tylko zabawka?
Jaka fizyka kryje się w małej, szklanej kuli?

Fot. Tomasz Zawadzki

Piorun zamknięty w szklanej kuli

Plazma to obok ciała stałego, cieczy i gazu, kolejny stan skupienia substancji. Często nazywana
jest czwartym stanem materii. Składa się ze zjonizowanej materii (czyli atomów rozbitych na jony
i elektrony) oraz promieniowania w postaci fal elektromagnetycznych (czyli np.
światła). Plazma odegrała i w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w tworzeniu Wszechświata. W początkowym stadium jego istnienia, gdy był on jeszcze
bardzo gorący, w ogóle nie istniały atomy, a nawet jądra atomowe! W tak
zwanej erze promieniowania (która nastąpiła po około 1 sekundzie po Wielkim Wybuchu) ujemnie naładowane elektrony, dodatnio naładowane protony
i elektrycznie obojętne neutrony, a także neutrina współistniały w równowadze
z promieniowaniem elektromagnetycznym. W tym też okresie zaczęły się tworzyć pierwsze jądra atomowe i dopiero pod koniec tej ery powstały pierwsze
atomy. Zatem cały Wszechświat był w pewnym momencie w stanie plazmy.
Obecnie plazma jest również bardzo powszechna we Wszechświecie (stanowi
ok. 99% jego materii), ale nie wypełnia go równomiernie, a jedynie skupiona
jest w gwiazdach w postaci tzw. plazmy gorącej, składającej się z naładowanych i obojętnych cząstek elementarnych oraz w pełni zjonizowanych jąder
atomowych. Ze względu na bardzo wysoką temperaturę tych gwiazd, w plazmie gorącej brakuje jednak atomów neutralnych. Tak więc nazywanie plazmy
czwartym stanem skupienia można uznać za krzywdzące, niewątpliwie jest to
pierwszy stan skupienia!
Kula plazmowa to sfera wykonana ze szkła, oparta na podstawie wyposażonej w kabel umożliwiający podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego. Wewnątrz sfery znajduje się gaz (np. neon, argon, ksenon, krypton) pod ciśnieniem około 10 razy mniejszym od ciśnienia atmosferycznego.
W centralnej części sfery znajduje się elektroda, która po podłączeniu podstawy do prądu uzyskuje bardzo wysokie napięcie zmienne o amplitudzie
pomiędzy 2 kV a 5 kV i dużej częstotliwości (najczęściej 35 kHz). Centralna
elektroda kuli plazmowej jest tak zwanym transformatorem Tesli, produkującym zmienne pole elektryczne, które rozchodzi się nie tylko w samej
kuli, ale także daleko poza nią. Towarzyszy mu zmienne pole magnetyczne,
a intensywność obu pól maleje wraz z odległością od elektrody. Wynikiem pojawienia się pola elektrycznego jest przyspieszanie swobodnych elektronów
wewnątrz kuli. Takie swobodne elektrony, choć w małej ilości, znajdują się
w gazie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Przyspieszane elektrony rozpędzają się tak, że uzyskana przez nie energia kinetyczna może
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wystarczyć do zjonizowania innego atomu, z którym elektron się zderzy. Taki
atom zostanie również wzbudzony, czyli przejdzie na wyższy poziom energetyczny. Wracając na niższy poziom, atom wyemituje promieniowanie, które obserwujemy jako świecenie plazmy. Ponieważ pole elektromagnetyczne
rozchodzi się promieniście, ścieżki plazmy także powstają w układzie mniej
więcej promienistym. Ze względu na swój zjonizowany charakter, plazma
wypełniająca wnętrze kuli umożliwia łatwy przepływ prądu, co objawia się
powstawaniem świetlnych strumieni. Z natury są one nieco nieregularne, ponieważ kula plazmowa ma tylko jedną elektrodę centralną, zatem prądy nie
mają określonego kierunku, a raczej „błądzą”, szukając drogi rozładowania,
podobnie jak błyskawice na niebie podczas burzy. Mechanizm rozświetlania
gazu jest tutaj podobny do powstawania wyładowań w lampach fluorescencyjnych, czy neonowych, z tą jednak różnicą, że w lampach tych obecne są
dwie elektrody i dlatego prądy (a także rozświetlone ścieżki) płyną pomiędzy
nimi w liniach prostych i są regularne. Propagacja pola elektromagnetycznego poza obszar kuli powoduje wiele zaskakujących efektów, które można
obserwować w domowych warunkach.

Badanie pola elektromagnetycznego1
Zasady bezpieczeństwa
Kula plazmowa jest urządzeniem produkującym wysokie napięcie, dlatego należy obchodzić się z nią z należytą ostrożnością. W szczególności:
•
•
•
•

Nie wolno przykrywać kuli, gdy jest ona włączona do prądu, gdyż łatwo ją
przegrzać i spowodować np. pęknięcie.
Należy unikać kontaktu metalowych obiektów z kulą plazmową. Metal może
się szybko rozgrzać, a to z kolei może doprowadzić do przepalenia lub poparzenia.
Kula plazmowa powinna pracować bez przegrzewania się przez przynajmniej 1 godzinę. Jeśli jednak zauważymy, że przegrzewa się w krótszym
czasie, należy ją wyłączać pomiędzy eksperymentami.
Do kuli plazmowej nie powinny się zbliżać osoby z rozrusznikiem serca, ponieważ pole elektromagnetyczne wytwarzane przez pracującą kulę zakłóca
działanie takiego rozrusznika.

Eksperyment
Przygotuj: kulę plazmową, standardową diodę świecącą (LED), energooszczędną świetlówkę fluorescencyjną (kompaktową) o mocy kilkunastu watów,
zwykłą żarówkę nieenergooszczędną (np. z włóknem wolframowym) o mocy
kilkunastu watów, świetlówkę liniową o mocy kilkunastu watów, kwadrat z folii
aluminiowej o wymiarach 1 cm × 1 cm, igłę do szycia.
Część 1. Dotknięcie palca
Jak wspomniano wcześniej, świetlne ścieżki rozchodzą się w kuli plazmowej
mniej więcej promieniście, choć w sposób nieco nieregularny. Dążą one ku
szklanej obudowie kuli plazmowej.

1
Poniższy tekst powstał w oparciu o artykuł Plasma: the fourth state, Jorge Yanez Gonzalez,
Science in School 37: Autumn 2016.
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Pytania:
A. Co się dzieje, gdy dotykamy jednym palcem obudowy kuli? Dlaczego?
B. Co się dzieje, gdy dotkniemy obudowy kuli opuszkami kilku palców?
Objaśnienia:
Świetliste ścieżki zagęszczają się wokół palców, gdyż każdy z nich ma potencjał bliski 0V (czyli potencjał Ziemi). Zatem różnica potencjałów (napięcie)
pomiędzy elektrodą centralną a każdym punktem czaszy kuli dotykanym przez
człowieka jest większa niż pomiędzy elektrodą centralną a jakimkolwiek innym punktem na czaszy. Mechanizm jest tu analogiczny do uderzenia pioruna
w Ziemię – błyskawica w swej wędrówce od chmury do Ziemi wybiera ścieżkę
do miejsca, którego potencjał względem potencjału chmury jest największy
(powstaje największe napięcie). Dotykając kuli plazmowej tworzymy zatem
ścieżkę rozładowania elektrycznego o mniejszej oporności niż oporność szkła
kuli, czy gazu wewnątrz niej.
Część 2. Dioda LED
Ten eksperyment ma na celu pokazanie, że diodę można zaświecić bez włączania jej w obwód elektryczny z baterią.
Przy włączonej kuli plazmowej przybliżamy diodę LED z dalszej odległości
do szklanej sfery. Diodę należy trzymać za jeden z drucików (elektrod) z niej
wystających. W pewnej odległości od kuli, dioda zaświeca się i świeci tym bardziej intensywnie, im bardziej przybliżamy ją do czaszy kuli.
Pytania:
C. Jak to się dzieje, że dioda LED umieszczona w pewnej odległości od kuli
plazmowej, zaczyna świecić?
D. Dlaczego dioda LED nie zaświeca się , gdy znajduje się zbyt daleko od kuli
plazmowej?
E. Dlaczego dioda trzymana za dwa wystające z niej druciki lub za obudowę
w ogóle się nie świeci?
Objaśnienia:
Gdy dioda znajduje się daleko od kuli plazmowej, pole elektromagnetyczne
wytwarzane przez kulę jest zbyt słabe, aby wpływać na diodę. Kiedy dioda zostanie zbliżona na odpowiednią odległość, pole elektromagnetyczne powoduje
powstanie niezerowego potencjału na elektrodach diody. Jeśli trzymamy diodę
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za jej obudowę, potencjał każdego z drucików jest w przybliżeniu ten sam,
a zatem nie występuje napięcie (czyli różnica potencjałów). Jeśli natomiast
trzymamy diodę za jedną z elektrod, tylko ta druga zyskuje niezerowe napięcie, spowodowane obecnością pola elektromagnetycznego. Natomiast elektroda, którą trzymamy w palcach zyskuje zupełnie inny potencjał, gdyż poprzez
ludzkie ciało zostaje połączona z Ziemią. Powstaje zatem różnica potencjałów
pomiędzy elektrodami diody, a to z kolei powoduje przepływ prądu. Gdy trzymamy w palcach obie elektrody, ponownie uzyskują one ten sam potencjał,
gdyż obie poprzez ludzie ciało są w ten sam sposób połączone z Ziemią. W takim przypadku prąd również nie płynie.
Część 3. Świetlówka kompaktowa (fluorescencyjna)

Fot. Tomasz Zawadzki

Podobnie jak w części 1. zbliżamy świetlówkę trzymając ją za gwint (jednak
bez dotykania podstawy gwintu). Jasność świecenia wzrasta wraz ze zmniejszaniem się odległości świetlówki od kuli.

Pytania:
F. Czy istnieje jakaś maksymalna odległość świetlówki od czaszy kuli, przy
której świetlówka zawsze się zaświeca?
G. Co może się dziać wewnątrz świetlówki?
Objaśnienia:
Świetlówki energooszczędne często są błędnie nazywane żarówkami. Nazwa żarówka używana w przeszłości do elementów świecących lamp pochodzi
od sposobu ich funkcjonowania, który polegał na intensywnym żarzeniu się
drucika (np. wolframowego) wewnątrz takiej żarówki pod wpływem przepływu
prądu. Sposób działania świetlówek energooszczędnych jest zgoła inny. Polega on na sekwencji wzbudzeń elektronów na wyższe poziomy energetyczne
i ich powrotów do stanu niewzbudzonego z jednoczesną emisją promieniowania. Najpierw wzbudzone zostają elektrony w atomach gazu (najczęściej rtęci) znajdującego się wewnątrz lampy, a następnie - w procesie przechodzenia
elektronów do ich podstawowych stanów energetycznych – emitowane jest
promieniowanie ultrafioletowe (UV). Wzbudzenie może nastąpić w różny sposób, mi.in poprzez rozpędzanie elektronów, jak to ma miejsce, gdy żarówkę
tego typu podłączymy do prądu. Emitowane promieniowanie UV (niewidzialne
dla naszych oczu) wzbudza z kolei luminofor, którym pokryta jest od wewnątrz
obudowa świetlówki – i dopiero promieniowanie emitowane przez luminofor
jest światłem widzianym przez nas jako światło świetlówki.
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Gdy świetlówka znajduje się w pobliżu kuli plazmowej dochodzi do wzbudzenia elektronów w atomach jej gazu na skutek przechodzenia przez świetlówkę
promieniowania elektromagnetycznego z kuli. Zatem mimo braku podłączenia
żarówki do prądu, luminofor pobudzony przez promieniowanie UV pochodzące
od atomów gazu wewnątrz świetlówki, zaczyna świecić. Wzbudzenie następuje
jednak dopiero po przekroczeniu pewnej energii minimalnej, dlatego zachodzi
dopiero wtedy, gdy świetlówka znajdzie się w określonej odległości od czaszy
kuli plazmowej.
Warto przeprowadzić tę część eksperymentu także ze starymi (już nie działającymi normalnie świetlówkami fluorescencyjnymi), gdyż w większości przypadków pole elektromagnetyczne pochodzące od kuli plazmowej jest wystarczające do ich zaświecenia. Dzieje się tak dlatego, iż świetlówki tego typu zawodzą najczęściej ze względu na popsuty mechanizm inicjujący świecenie przy
podłączeniu ich do prądu. Natomiast wykorzystują pole elektromagnetyczne
pochodzące z kuli plazmowej, omijamy ten mechanizm i inicjujemy wzbudzenia atomów rtęci niejako bezpośrednio.
Część 4. Żarówka z włóknem wolframowym
Ten sam eksperyment można powtórzyć z żarówką starego typu, posiadającą
w swoim wnętrzu włókno wykonane z trudno topliwego materiału, który silnie
świeci na skutek przepływu prądu.
Pytanie:
H. Czy istnieje jakaś maksymalna odległość świetlówki od czaszy kuli, przy
której świetlówka zawsze się zaświeca?
Objaśnienia:
Żarówka z włóknem wolframowym potrzebuje znacznie więcej energii, dlatego
nie udaje jej się zaświecić za pomocą pola elektromagnetycznego pochodzącego od kuli plazmowej.
Część 5. Świetlówka liniowa
Najbardziej zaskakujący efekt można zaobserwować po zbliżeniu świetlówki
liniowej (rury) do kuli plazmowej. Kierując jeden koniec rury w stronę kuli,
należy przesuwać dłoń wzdłuż rury.
Pytanie:

Fot. Tomasz Zawadzki

I. Która część świetlówki zaświeca się? Dlaczego?
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Objaśnienia:
Świetlówka liniowa działa na tej samej zasadzie, co świetlówka kompaktowa.
Jak już wspomniano w części 1. Badania pola elektrycznego, potencjał dłoni
jest bliski potencjałowi Ziemi. Zatem poprzez naszą dłoń tworzymy ścieżkę
rozładowania elektrycznego wprost do Ziemi, o mniejszej oporności niż ścieżka
przez pozostałą część gazu znajdującą się wewnątrz rury świetlówki powyżej
naszej dłoni.
Część 6. Mały łuk elektryczny
Po włączeniu kuli plazmowej i odczekaniu kilku minut, umieść kwadrat z folii
aluminiowej na wierzchu czaszy kuli. Następnie bardzo powoli zbliżaj igłę do
szycia w kierunku folii (nie dotykając jej!) Mniej więcej w odległości 0,5 cm
powinien pojawić się pomiędzy folią a igłą mały łuk elektryczny.

Fot. Tomasz Zawadzki

Pamiętaj: nie trzymaj folii aluminiowej zbyt długo na kuli!

Objaśnienia:
Łuk elektryczny powstaje ponieważ folia aluminiowa jest dobrym przewodnikiem elektrycznym, a zmienne pole elektromagnetyczne wytwarzane przez kulę
powoduje stopniowe gromadzenie ładunku elektrycznego na jej powierzchni.
Tworzy się jakby kondensator, którego jedną przewodzącą okładką jest kawałek folii aluminiowej, a drugą – sama plazma, natomiast szkło obudowy kuli
stanowi wypełnienie kondensatora z materiału nieprzewodzącego. Po zbliżeniu
metalowej i nienaładowanej igły do folii (jednej z okładek kondensatora), elektrony gwałtownie przeskakują z folii na czubek igły, w celu zminimalizowania
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma materiałami – i w ten sposób kondensator gwałtownie rozładowuje się, czemu towarzyszy powstanie małego, świecącego wyładowania elektrycznego.
Czytaj więcej:
Czy można zaświecić świetlówkę naelektryzowanym balonem?
http://sciencewithkids.com/Experiments/Energy-Electricity-Experiments/Power-light-with-static-electricity.html
DS

Neutrino 38

17

Zadania z Lwiątka

Odpowiedzi szukaj w tym zeszycie, a rozwiązania znajdziesz
w broszurach dostępnych bezpłatnie na www.lwiatko.org
1. (Lwiątko 2017, klasa 1–2 gimnazjum, zad. 25)
Które z wymienionych grup gwiazd (Wielki Wóz, Pas Oriona, Gwiazda Polarna,
Krzyż Południa, Kasjopeja) są widoczne w Polsce przy bezchmurnym niebie
w ciągu roku – zawsze (Z), okresowo (O), nigdy (N)?
A. Z: Wielki Wóz, Pas Oriona, Gwiazda Polarna, O: Kasjopeja, N: Krzyż Południa.
B. Z: Gwiazda Polarna, O: Wielki Wóz, N: Pas Oriona, Krzyż Południa, Kasjopeja.
C. Z: Wielki Wóz, Gwiazda Polarna, O: Pas Oriona, Krzyż Południa, N: Kasjopeja.
D. Z: Wielki Wóz, Kasjopeja, Gwiazda Polarna, O: Pas Oriona, N: Krzyż Południa.
E. Z: Wielki Wóz, Kasjopeja, Gwiazda Polarna, O: Pas Oriona, Krzyż Południa,
N: żadna z nich.
2. (Lwiątko 2017, klasa 1 liceum, zad. 4)
Zdjęcie fragmentu nieba wykonano naświetlając kliszę (lub matrycę) przez pewien czas.
Zdjęcie zostało wykonane
A. na jednej z wysp w pobliżu bieguna północnego,
B. na obrzeżach Antarktydy,
C. w pobliżu równika po stronie północnej,
D. w pobliżu równika po jego stronie południowej,
E. na Islandii.
3. (Lwiątko 2017, klasa 1 liceum, zad. 19)
W widmie światła słonecznego obserwowanym z wysoką zdolnością spektralną
można zauważyć ciemne linie na tle widma ciągłego (tzw. linie Fraunhofera).
Ich powstawanie jest wynikiem
A.
B.
C.
D.
E.

promieniowania,
absorpcji światła,
rozproszenia światła,
polaryzacji światła,
załamania światła.
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4. (Lwiątko 2016, klasa 1-2 gimnazjum, zad. 7)
Księżyc w nowiu może być widoczny o północy tylko
A.
B.
C.
D.
E.

wiosną,
latem,
jesienią,
zimą.
Inna odpowiedź.

5. (Lwiątko 2016, klasa 3 gimnazjum, zad. 15)
Średnia odległość Księżyca od Ziemi to niecałe 400 000 km. Prędkość orbitalna
Księżyca to około
A.
B.
C.
D.
E.

200 m/s,
1 km/s,
4 km/s,
14 km/s,
30 km/s.

6. (Lwiątko 2016, klasa 1 liceum, zad. 12)
Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, cień Ziemi nasuwa się na Księżyc,
w przybliżeniu,
A.
B.
C.
D.
E.

dla wszystkich ziemskich obserwatorów z lewej strony,
dla wszystkich ziemskich obserwatorów z prawej strony,
w Polsce z lewej strony, w Nowej Zelandii z prawej,
w Polsce z prawej strony, w Nowej Zelandii z lewej.
Strona zmienia się, zależnie od pory roku.

7. (Lwiątko 2016, klasa 1 liceum, zad. 29)
Zaćmienie Księżyca, jakie nastąpiło 28 września 2015 roku, miało następujący przebieg (wg czasu polskiego): 02:12 – początek zaćmienia półcieniowego
(wejście w półcień Ziemi); 03:07 – początek zaćmienia częściowego (wejście
w cień Ziemi); 04:11 – początek zaćmienia całkowitego; 05:23 – koniec zaćmienia całkowitego; 06:27 – koniec zaćmienia częściowego (wyjście z cienia
Ziemi); 07:22 – koniec zaćmienia półcieniowego (wyjście z półcienia Ziemi).
Gdyby w centrum widocznej z Ziemi półkuli Księżyca znajdował się kosmonauta, wtedy całkowite zaćmienie Słońca trwałoby dla niego około
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

h
h
h
h
h

12
16
20
15
10

min.,
min.,
min.,
min.,
min.
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8. (Lwiątko 2016, klasa 3 liceum, zad. 4)
Tzw. miesiąc syderyczny to okres obiegu Księżyca wokół Ziemi w układzie odniesienia gwiazd. Trwa on około 27,3 doby. Miesiąc synodyczny zaś to okres
obiegu Księżyca wokół Ziemi w układzie odniesienia osi Ziemia – Słońce (a więc
także okres zmian faz Księżyca). Trwa około 29,5 doby. Okres zmian faz Ziemi
widzianej z Księżyca to
A.
B.
C.
D.
E.

27, 3 doby,
28,5 doby,
29,5 doby,
30,5 doby.
Na Księżycu faz Ziemi nie można obserwować.

9. (Lwiątko 2016, klasa 3 liceum, zad. 8)
Najbliższa nas, oprócz Słońca, gwiazda, Proxima Centauri leży w odległości
około 4,2 roku świetlnego od Słońca. Nieprawdą jest, że
A. światło słoneczne dociera do Proximy po ok. 4,2 roku od jego emisji przez
Słońce,
B. światło Proximy dociera do nas po ok. 4,2 roku od jego wysłania przez tę
gwiazdę,
C. widzimy Proximę taką, jaka była ok. 4,2 roku temu,
D. gdybyśmy umieli podróżować z prędkością bliską prędkości światła, to dotarlibyśmy w pobliże Proximy o ok. 4,2 roku starsi niż w momencie wyruszenia z Ziemi.
E. Wszystkie powyższe zdania są prawdziwe.
10. (Lwiątko 2015, klasa 3 gimnazjum, zad. 8)
Flagi niektórych państw muzułmańskich zawierają wąski sierp Księżyca i gwiazdę. Układ ten symbolizuje widok Księżyca i Wenus. W rzeczywistości, na niebie
można zobaczyć Wenus w pobliżu Księżyca jak na schematach
A.
B.
C.
D.
E.

tylko 1 lub 4,
tylko 2 lub 3,
tylko 1, 2 lub 3,
tylko 2, 3 lub 4,
wszystkich.

11. (Lwiątko 2015, klasa 1 liceum, zad. 3)
W pobliżu Księżyca w pełni zaobserwowano na niebie planetę P (rysunek). Tą
planetą na pewno nie jest
A.
B.
C.
D.
E.

Wenus,
Mars,
Jowisz,
Saturn.
Mogła to być każda z wyżej wymienionych.
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12. (Lwiątko 2015, klasa 1 liceum, zad. 7)
Prasa z 8 października 2014 r. podała: „Gołym okiem zaćmienie Księżyca zobaczą mieszkańcy obu Ameryk i Azji. Nad Europą i Afryką takiego widoku nie
będzie”. By zobaczyć to zaćmienie, wystarczy by mieszkaniec Europy czy Afryki
użył
A.
B.
C.
D.
E.

lupy,
lornetki teatralnej,
lunety dla astronoma amatora,
profesjonalnego teleskopu.
Żaden z tych przyrządów nie pozwoli mu zobaczyć tego zaćmienia.

13. (Lwiątko 2015, klasa 1 liceum, zad. 22)
Planeta krąży wokół gwiazdy G po orbicie eliptycznej (rys.).
Obecnie planeta znajduje się w punkcie P. Po upływie połowy okresu obiegu planeta znajdzie się w punkcie
E. Odpowiedź zależy od kierunku obiegu.
14. (Lwiątko 2015, klasa 1 liceum, zad. 27)
Promień Ziemi to około 6400 km, a gwiazdy neutronowe mają średnią gęstość
około 1014 razy większą niż Ziemia. Aby na powierzchni gwiazdy zbudowanej
z materii o tej gęstości przyspieszenie grawitacyjne było równe ziemskiemu,
gwiazda musiałaby mieć promień około
A.
B.
C.
D.
E.

64 nm,
64 mm,
64 m,
6,4∙1010 km,
6,4∙1017 km.

15. (Lwiątko 2015, klasa 2 liceum, zad. 7)
W pobliżu Księżyca w ostatniej kwadrze zaobserwano na niebie planetę P (rysunek). Tą planetą
pewno nie jest
A.
B.
C.
D.
E.

won a

Wenus,
Mars,
Jowisz.
Mogła to być każda z wymienionych.
Nie mogła to być żadna z wymienionych.

16. (Lwiątko 2015, klasa 2 liceum, zad. 28)
Wokół planety P umieszczono trzy sztuczne satelity. Dwa spośród nich krążą po
kołowych orbitach (na schemacie zaznaczono je liniami przerywanymi); trzeci
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krąży po elipsie stycznej do obu orbit kołowych. Wskaż właściwą orbitę trzeciego satelity.

17. (Lwiątko 2015, klasa 3 liceum, zad. 12)
Widoczna na zdjęciu antena odbiera sygnał z satelity stacjonarnego. Można
stąd wywnioskować, że jest ona zainstalowana
A. w bezpośrednim sąsiedztwie równika, np. w Andach
w Ekwadorze,
B. w okolicy zwrotnika, np. w górach prowincji Junnan
w Chinach,
C. na średniej szerokości geograficznej, np. na Kaukazie
w Gruzji,
D. na dużej szerokości geograficznej, np. w pobliżu Przylądka Północnego w Norwegii,
E. w bezpośrednim sąsiedztwie bieguna południowego,
na Antarktydzie.
18. (Lwiątko 2015, klasa 3 liceum, zad. 16)
Na schemacie przedstawiono „widok znad ekliptyki” na
kołową (w przybliżeniu) orbitę Ziemi wokół Słońca. Zaznaczono na nim osiem położeń Ziemi w jej ruchu rocznym. Północny biegun geograficzny Ziemi oznaczono
kropką. Położenie Ziemi odpowiadające równonocy
jesiennej na półkuli północnej to
E. jedno z nieoznaczonych literami.

Odpowiedzi:
1 – D, 2 – D, 3 – B, 4 – E, 5 – B, 6 – C, 7 – B, 8 – C, 9 – D, 10 – D,
11 – A, 12 – E, 13 – B, 14 – A, 15 – A, 16 – A, 17 – D, 18 – A.

