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Co w zeszycie
Fascynujące zjawiska fizyczne można spotkać nie tylko w laboratoriach naukowców, ale także w otaczającym nas świecie, również w morskich głębinach.
Przykładem mogą być fale dźwiękowe wytwarzane przez krewetki pistoletowe. Zatrzaskiwaniu się szczypiec takich krewetek towarzyszą fale uderzeniowe
i efekt sonoluminescencji.
W niniejszym numerze przedstawiamy również opisy kilku ciekawych,
a wręcz zaskakujących eksperymentów. Ciekawy kształt przyjmuje długi
łańcuszek kulkowy „wypływający” z naczynia. Mamy nadzieję, że czytelnicy
z przyjemnością samodzielnie wykonają te proste i niewymagające szczególnego wyposażenia doświadczenia.
Mamy również coś dla wielbicieli zadań. Tym razem w „Kąciku zadań olimpijskich” zmagamy się układami nieskończenie wielu oporników. Udowodnimy
też, że zadania matematyczne mają swoje fizyczne odpowiedniki w otaczającym nas świecie.
WZ
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Jak krewetka pistoletowa zamienia dźwięk w światło
Niepozorne krewetki z rodziny Alpheidae to jedne z najgłośniejszych zwierząt morskich. Dźwięki towarzyszące zaciskaniu ich szczypiec są tak intensywne, że zakłócają komunikację podwodną i pomiary sonarowe. Ruch szczypiec
wywołuje w otaczającej wodzie serie impulsów ciśnienia, które krewetki wykorzystują do porozumiewania się, obrony przed drapieżnikami oraz do polowania. Impulsy te są tak silne, że są w stanie ogłuszyć, a nawet zabić małe ryby.
Z tego powodu krewetki te obdarzono przydomkiem „pistoletowe”, ponieważ
wygląda to tak, jakby strzelały one do swoich ofiar. W przypadku gwałtownych
zmian ciśnienia w wodzie dochodzi do bardzo ciekawego zjawiska sonoluminescencji polegającego na emisji światła pod wpływem fali dźwiękowej. Ale jak
to możliwe, że tak malutkie zwierzę jest w stanie wytwarzać tak silne impulsy
ciśnienia? I jak przebiega proces zamiany dźwięku na światło?
Zacznijmy od przyjrzenia się krewetce z rodziny Alpheidae, a w szczególności jej szczypcom.

Rys. 1. Jeden z gatunków krewetki z rodziny Alpheidae z silnie powiększoną lewą parą szczypiec.
Źródło: commons.wikimedia.org

Jedna para szczypiec jest dużo większa od drugiej i różni się od niej kształtem. Składa się ona z dwóch części: górnej, zaopatrzonej w charakterystyczną
wypustkę oraz dolnej, w której znajduje się odpowiadające wypustce zagłębienie.

Rys. 2. Otwarte (a) i zamknięte (b) wyspecjalizowane szczypce krewetki pistoletowej. Na górnej
części szczypiec znajduje się wypustka, a w dolnej odpowiadające jej kształtem zagłębienie. Źrodło:
www.asnailsodyssey.com
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Górna część szczypiec może odchylić się do pozycji pionowej, co umożliwia
wypełnienie zagłębienia wodą. Nagłe zamknięcie szczypiec powoduje gwałowne wypchnięcie strumienia wody przez wąską szczelinę z prędkością dochodzącą do 25 m/s. Zgodnie z równianiem Bernoulliego, duża prędkość przepływu
wiąże się ze spadkiem ciśnienia.
Równanie Bernoulliego odpowiada zasadzie zachowania energii mechanicznej dla idealnego płynu nieściśliwego. Równanie to ma następującą postać:

 − gęstość płynu,
 – prędkość płynu w rozpatrywanym punkcie,
h – wysokość rozpatrywanego punktu,
g – wartość przyspieszenia grawitacyjnego,
p – ciśnienie płynu w rozpatrywanym punkcie.
Z równania Bernoulliego wynika, że wzrostowi prędkości w rozpatrywanym punkcie towarzyszy spadek ciśnienia.

Rys. 3. Prędkość przepływu przez przekrój A2 jest większa niż przez przekrój A1 (u2 > u1) i w konsekwencji ciśnienie w przekroju A2 jest niższe niż w przekroju A2 (p2 < p1). Zwiększenie prędkości wynika z obecności przewężenia. W przypadku cieczy nieściśliwej iloczyn pola przekroju
powierzchni i prędkości jest stały: A1u1 = A2u2, więc zmniejszenie powierzchni przekroju powoduje
wzrost prędkości. Źródło: commons.wikimedia.org

Jeśli spadek ciśnienia jest znaczący, rzędu 105 Pa, to może dojść do miejscowego odparowania wody i utworzenia pęcherzyka wypełnionego gazem (parą
wodną). Zjawisko to nosi nazwę kawitacji. Dzieje się tak dlatego, że temperatura wrzenia cieczy zależy od panującego ciśnienia. Na przykład w warunkach
normalnego ciśnienia atmosferycznego (około 105 Pa) woda wrze w temperaturze 100 °C, natomiast przy ciśnieniu 5·104 Pa, temperatura wrzenia wynosi
80 °C. Warunki takie panują na przykład w górach, na wysokości około 6 000 m
n.p.m., ponieważ ciśnienie powietrza maleje wraz z wysokością.
Tak więc po nagłym zamknięciu szczypiec krewetki pistoletowej dochodzi do
powstania pecherzyków kawitacyjnych. Poruszają się one w tym samym kierunku co wypchnięty ze szczypiec strumień wody. Ciśnienie wewnątrz każdego
pęcherzyka jest dużo niższe niż ciśnienie panujące w otaczającej go wodzie.
Dlatego krótko po ich powstaniu pecherzyki ulegają gwałtownemu zapadnięciu
się pod wpływem nacisku z zewnątrz. Napływająca ze wszystkich stron woda
porusza się tak szybko, że wewnatrz pęcherzyka powstaje fala uderzeniowa
przemieszczająca się do środka pęcherzyka.
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Fala uderzeniowa to rodzaj zaburzenia rozchodzącego się z prędkością
przekraczającą prędkość dźwięku w danym ośrodku. Charakteryzuje się ona
gwałtowną zmianą ciśnienia, temperatury i gestości.

Rys. 4. Powstawanie fali uderzeniowej w otoczeniu samolotu. Źródło: commons.wikimedia.org

Gdy jego promień osiąga najmniejszą wartość, cząsteczki wody napierające
na jego powierzchnię zostają gwałtownie wyhamowane, a fale uderzeniowe
zbiegają się w jego środku, co powoduje olbrzymi miejscowy wzrost ciśnienia
i temperatury. To właśnie gwałtowny impuls ciśnienia towarzyszący zapadaniu
się pecherzyków kawitacyjnych doprowadza do ogłuszenia lub zabicia ofiary
krewetki pistoletowej. Natomiast wzrost temperatury doprowadza do powstania błysku świetlnego. Temperatura we wnętrzu pęcherzyka osiąga wartość
10 000 K czyli więcej niż temperatura powierzchni Słońca. W takich warunkach
wnętrze pęcherzyka wypełnione jest plazmą, czyli zjonizowanym gazem, emitującym promieniowanie elekromagnetyczne głównie w zakresie ultrafioletu.

Rys. 5. Schemat zjawiska sonoluminescencji. Powstawanie pęcherzyka kawitacyjnego, jego zapadnięcie się i emisja światła. Źródło: commons.wikimedia.org

Błyski towarzyszące zatrzaskiwaniu się szczypiec krewetki pistoletowej nie
są więc widzialne gołym okiem. Przeprowadzone w laboratoriach eksperymenty z pęcherzykami zawierającymi różne mieszanki gazów pozwoliły jednak naukowcom zaobserwować sonoluminescencję w zakresie widzialnym. Autorzy
tych eksperymantów nazywają je „gwiazdkami w słoiku”. Zainteresowanemu
czytelnikowi proponujemy oglądnięcie nagrania z takiego eksperymentu na
stronie: http://acoustics-research.physics.ucla.edu/sonoluminescence/
KC
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Wyskokowy łańcuszek
Przejawy działania siły odśrodkowej mogą być w niektórych przypadkach bardzo niezwykłe i zaskakujące. Jedno z potwierdzających to doświadczeń polega
na zamocowaniu papierowego krążka na osi wprawianej w ruch z prędkością
kilkunastu tysięcy obrotów na minutę [1]. Jeżeli do brzegu krążka zostanie
przyłożona prostopadle drewniana listewka, wówczas można ją tym krążkiem
przeciąć, jakby krążek był piłą tarczową. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po
pierwsze, brzeg papierowego krążka jest cienki i zawiera małe nierówności. To
jednak nie wystarcza do przecięcia listewki, ponieważ papier jest wiotki. Musi
zaistnieć drugi powód. Dzięki bardzo dużej sile odśrodkowej, działającej w kierunku radialnym i zwróconej na zewnątrz, krążek staje się sztywny, umożliwiając przecięcie listewki. Podobny efekt występuje w przypadku wykaszarek i kos
do cięcia trawy z głowicą żyłkową, Nieruchoma żyłka jest wiotka i nie nadaje
się do cięcia nawet cienkiej trawy. Dopiero przy ok. 11 tys. obrotach na minutę
żyłka staje się sztywna i tnie trawę jak brzytwa.
Opisane powyżej doświadczenie jest dość niebezpieczne, dlatego warto zaproponować wykonanie innego eksperymentu, w którym siła odśrodkowa przejawia się w jeszcze bardziej zaskakujący sposób. Do tego celu potrzebne będą
tylko dwa przedmioty. Są nimi tzw. łańcuszek kulkowy i … kieliszek. Łańcuszek
kulkowy jest używany m.in. do poruszania rolet okiennych i zasłon. Składa się
on z metalowych lub plastikowych kulek z otworem, przez który przechodzi
mocna nić, albo żyłka (rys. 1). Taki łańcuszek można kupić w hipermarkecie
z artykułami technicznymi lub w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Ceny łańcuszków plastikowych zaczynają się od kilku złotych. Łańcuszki
metalowe są nieco droższe. Potrzebny nam będzie łańcuszek o długości ok.
1,5 m lub większej i możliwie małej odległości między kulkami. Kieliszek znajdzie się zapewne w każdym domu – można go zresztą zastąpić małą zlewką,
szklanką lub kufelkiem.

Rys. 1. Budowa łańcuszka kulowego; 1 – kulka, 2 – nić.

Przeprowadzenie doświadczenia też jest niezwykle proste. Łańcuszek należy włożyć do kieliszka w taki sposób, żeby łańcuszek wewnątrz kieliszka nie
był splątany ani poprzeplatany. Jego kolejne fragmenty muszą leżeć swobodnie
jeden nad drugim (rys. 2).
Następnie trzeba chwycić palcami za górny koniec łańcuszka i przenieś go
ponad brzegiem kieliszka na zewnątrz o kilka cm w dół. Innymi słowy trzeba
wyjąc z kieliszka fragment łańcuszka o długości kilka cm i pozwolić mu zwisać
(rys. 3). Wówczas wyciągnięty kawałek łańcuszka zacznie opadać i pociągnie
za sobą kolejny kawałek, leżący na samej górze w kieliszku. Następnie dłuższy już kawałek łańcuszka, zwisający na zewnątrz kieliszka, wyciągnie kolejny
górny kawałek itd. Początkowo nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież łań-
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Rys. 2. Sposób ułożenia łańcuszka w kieliszku; 1 – kieliszek, 2 – łańcuszek.

cuch lub taśma, częściowo zwisające z brzegu stołu, też się zsuwają, jeżeli tylko zwisająca część jest dostatecznie długa albo tarcie odpowiednio małe. Ten
przypadek jest znany z podręczników mechaniki, jako przykład ruchu ciała pod
działaniem zmiennej siły [2]. Gdy prędkość opadania łańcuszka odpowiednio
wzrośnie, wówczas pojawia się zadziwiający efekt. Polega on na tym, że fragment łańcuszka przechodzący nad brzegiem kieliszka unosi się nawet kilka cm
ku górze (rys. 4). Dlaczego tak się dzieje?

Rys. 3. Początkowe położenie łańcuszka.

Rys. 4. Fragment łańcuszka unoszący się na
brzegiem kieliszka w początkowej części doświadczenia.

Spróbujemy wyjaśnić, przynajmniej jakościowo, zaobserwowany efekt. Na
zwisający początkowo poza kieliszkiem odcinek łańcuszka działa oczywiście
siła grawitacji. Pod jej wpływem zwisający odcinek zaczyna poruszać się w dół.
Podczas tego ruchu z kieliszka wyciągany jest kolejny fragment łańcuszka, leżący na samej górze. Skutkiem tego długość zwisającego na zewnątrz odcinka
łańcuszka wzrasta i zwiększa się też działająca nań siła grawitacji, która jest
siłą napędową dla kolejnych fragmentów łańcuszka, znajdujących się w kieliszku. Jeżeli łańcuszek w kieliszku nie jest splątany, to można założyć, że w danym momencie porusza się tylko jego fragment leżący na wierzchu. Długość
tego fragmentu jest ograniczona przez wewnętrzne rozmiary kieliszka, a jego
masa w przybliżeniu stała. Jeżeli siła napędowa wzrasta, to rośnie też przyspieszenie poruszającego się łańcuszka i jego prędkość. Zauważmy dalej, że
fragment łańcuszka o masie m, przechodzący nad górnym brzegiem kieliszka
porusza się po łuku o małym promieniu r. W tej sytuacji na ten fragment działa
siła odśrodkowa F o znacznej wartości skierowana ku górze. Ponieważ prędkość łańcuszka wzrasta, to zwiększa się też siła odśrodkowa, której wartość
jest wprost proporcjonalna do kwadratu wartości prędkości (rys. 5).
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Rys. 5. Siły działające na unoszący się fragment łańcuszka: W – siła grawitacji, F – siła odśrodkowa, 1 – brzeg kieliszka, 2 – łańcuszek, r – promień brzegu kieliszka, R – promień łuku, po którym
porusza się łańcuszek,  – prędkość łańcuszka.

W pewnej chwili wartość siły odśrodkowej przekroczy wartość ciężaru fragmentu łańcuszka, poruszającego się nad brzegiem kieliszka W, czyli

m υ2
 mg
r

(1)

wówczas ten fragment ulegnie oderwaniu od brzegu kieliszka i wyskakuje ku
górze. Od tej chwili obserwuje się efektowny ruch fragmentu łańcuszka w powietrzu po luku o promieniu R.

Rys. 6. Fragment łańcuszka unoszący się na brzegiem kieliszka w końcowej części doświadczenia.
Rozmycie obrazu łańcuszka spowodowane jest jego zbyt dużą prędkością w stosunku do prędkości
zapisu jednej klatki filmu, która została skopiowana jako ta fotografia.

Literatura
[1] T. Dryński, Doświadczenia pokazowe z fizyki, PWN, Warszawa 1964.
[2] J. Leyko, Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1978.
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Kącik zadań olimpijskich. Kto bogatemu zabroni?
Wyobraź sobie, że jesteś bardzo bogaty i stać cię na zakup bardzo dużej liczby
oporników (rezystorów), nawet nieskończenie wielu. Kupiłeś więc oporniki o opo-

1
2

1
4

1
8

rach: 1 , , ,  itd., każdy kolejny opornik ma opór dwa razy mniejszy od
poprzedniego. Następnie połączyłeś wszystkie oporniki szeregowo – tak, jak na
poniższym schemacie.

Zadanie polega na tym, aby obliczyć opór zastępczy tego układu pomiędzy
punktami A i B.
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że opór zastępczy jest nieskończenie duży. Wiemy bowiem, że w połączeniu szeregowym oporników „opory
się dodają”, a oporników jest nieskończenie wiele. Jeśli jednak będziemy sukcesywnie obliczać opór zastępczy układu dwóch, potem trzech, następnie czterech itd. oporników zaczynając od lewej strony, to dostaniemy kolejno: 1,5 Ω;
1,75 Ω; 1,875 Ω itd. Widać, że co prawda wartości te rosną, ale dla dowolnej
skończonej liczby oporników nie przekroczą 2 Ω, choć do tej wartości dążą. Tak
więc dochodzimy do wniosku, że być może opór zastępczy całego układu jest
skończony. Aby to formalnie udowodnić, zapiszmy (pomijając jednostkę Ω)
wzór na opór zastępczy naszego układu nieskończenie wielu oporników:

Rz

1

1
2

1 1 1
4 8 16

1
...
32

Kropki oznaczają, że sumujemy po nieskończonej liczbie oporników. Sprytna
metoda obliczenia tej sumy nieskończenie wielu składników polega na pomnożeniu obu stron tego wyrażenia przez 2, w wyniku czego otrzymujemy

2 Rz

2 1

1
2

1
4

1 1
...
8 16

Zauważmy, że wyrażenie po prawej stronie zawiera liczbę 2 oraz identyczną sumę, jaka
występuje w poprzednim wzorze. Można więc zastąpić ją niewiadomą Rz:

2

2

.

Otrzymaliśmy bardzo proste równanie, którego rozwiązaniem jest liczba 2,
tak więc szukany opór zastępczy wynosi 2 Ω. Zadanie rozwiązane!
Zadanie nr 1 dla Czytelnika:
Oblicz opór zastępczy układu nieskończenie wielu oporników o oporach 1 Ω,
2 Ω, 4 Ω, 8 Ω itd. (każdy kolejny opornik ma dwa razy większy opór) połączonych równolegle, jak na schemacie:
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A teraz coś trudniejszego. Dysponujemy nieograniczonym budżetem i (nie
wiedzieć po co) zakupiliśmy nieskończenie wiele jednakowych oporników (rezystorów) każdy o oporze równym 1 Ω, które połączyliśmy tak, jak na poniższym schemacie:

Na rysunku przedstawiono tylko kilka oporników, reszta jest połączona analogicznie tworząc nieskończoną drabinkę. Trzeba obliczyć opór zastępczy tego
układu pomiędzy punktami A i B.
Jest to dość skomplikowane, mieszane (szeregowe i równoległe) połączenie oporników. Jak się za to zabrać? Otóż zacznijmy od najprostszej wersji tej
„drabinki” – weźmy tylko jeden „szczebel”, czyli dwa pierwsze oporniki po lewej
stronie:

Opór zastępczy tego prostego połączenia szeregowego wynosi Rz1 = 1 + 1 = 2 Ω.
Teraz rozważymy dwa „szczeble” tej drabinki:

Najpierw, korzystając z odpowiedniego wzoru dla połączenia równoległego obliczymy opór zastępczy układu trzech oporników po prawej stronie. Zauważmy,
że dwa oporniki połączone szeregowo to nic innego, jak rozważany wcześniej Rz1.

1
Rz2'

1 1
1 2
1
.
1
1
2

Rz2'

Uwzględniając dołączony szeregowo opornik po lewej stronie (leżący najbliżej
punktu A) otrzymamy

Rz2

1

1

1
1
2

.

Celowo nie doprowadzamy wyniku do najprostszej, liczbowej wartości, aby
łatwiej było zauważyć „urodę” otrzymanego wyniku.
Teraz trzy szczeble:
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Cztery oporniki, licząc od prawej strony, to rozważany już wcześniej układ,
którego opór zastępczy to Rz2. A zatem możemy uprościć układ do postaci

Postępując analogicznie jak poprzednio obliczamy opór zastępczy połączonych
równolegle dwóch oporów:

1

1

z3'

Rz3 '

1

,

1
1
Rz2

a następnie opór zastępczy uwzględniając dołączony do nich szeregowo opornik po lewej stronie

1

Rz3 1

1

.

1
Rz2

Jeżeli uwzględnimy uprzedni wynik dla Rz2, to otrzymamy

Rz3 1

1

1
1

.
1

1

1

Bardzo ładny ułamek! Widać powtarzający się schemat „jeden plus jeden
nad”. Kontynuując podobne rozumowanie, można wykazać, że szukany opór
zastępczy układu zawierającego nieskończenie wiele oporników można zapisać
w postaci ułamka

Rz

1

1

1
1

1

1

,
1

1

1

1

1

w którym trzy kropki oznaczają, że ułamek „ciągnie się w nieskończoność”.
I zasadnicze pytanie: czemu on jest równy? Otóż, aby uzyskać prostszy wynik, zastosujemy podobny trik, jak dla pierwszego układu omawianego w tym
artykule. Skoro ułamek ciągnie się w nieskończoność, to mianownik głównego
ułamka również jest równy Rz, a to pozwala nam zapisać równanie:

Rz

1

1
.
Rz
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Jeśli pomnożymy obie strony tego równania przez Rz i przeniesiemy wszystkie wyrazy na lewą stronę, to otrzymamy kolejne równanie

Rz 2

Rz

.

Jest to tzw. równanie kwadratowe, bo występuje w nim niewiadoma podniesiona do kwadratu. Sposobu rozwiązywania tego typu równań czytelnik nauczy się
dopiero w szkole ponadpodstawowej, teraz skorzystamy z pomocy komputera,
a właściwie strony internetowej www.wolframalpha.com, która wykonuje obliczenia, przedstawia dane statystyczne, rozwiązuje równania itp. Jeżeli w pole
otoczone ramką wpiszemy równanie x^2-x-1=0 (x to nasza niewiadoma Rz,
symbol ^ oznacza potęgę) i wciśniemy „Enter” albo klikniemy znak równości
po prawej stronie pola, to po chwili pojawi się wykres, kilka informacji odnośnie
funkcji kwadratowej oraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli Solutions (rozwiązania równanie). Pewnie zdziwi nas fakt, że otrzymujemy dwa różne wyniki:

1
2

5
2

lu

1
2

Rz

1
2

5
2

5
2

Pierwsza z tych liczb jest ujemna, a więc sprzeczna z założeniem, że opór
elektryczny jest dodatni. Odrzucamy więc ten wynik. Rozwiązaniem naszego
zadania jest zatem

1 618

Otrzymany wynik wydaje się „brzydki”, bo jest liczbą niewymierną. Jednak
dla matematyków jest to tak zwana „złota liczba”. Posiada ona pewne „walory
estetyczne” – wykorzystuje się ją w estetycznych kompozycjach architektonicznych, malarskich i fotograficznych.
W zasadzie, znając już matematyczny sposób rozwiązania postawionego
problemu, można dojść do wniosku, że zadanie dało się rozwiązać krócej. Otóż,
skoro drabinka oporników „ciągnie się w nieskończoność”, to można było od
razu jej część od drugiego „szczebla” aż do nieskończoności w prawo, zastąpić
jednym opornikiem o szukanym oporze Rz. Podobnie, jak mianownik dużego
ułamka zastąpiliśmy niewiadomą.

Obliczając, podobnie jak to zrobiono wcześniej, opór zastępczy układu pomiędzy punktami A i B, otrzymujemy wyrażenie

1

1

,

1
1
Rz

które musi być równe oporowi Rz. Mamy więc równanie

Rz

1

1

1

1
Rz

,
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które jak się okazuje można przekształcić do postaci wcześniej otrzymanego
równania kwadratowego lub od razu wprowadzić do WolframAlpha. Rozwiązanie jest takie samo, jak uzyskane poprzednio.
Zadanie nr 2 dla Czytelnika:
Oblicz opór zastępczy pomiędzy punktami A i B układu nieskończenie wielu
jednakowych oporników, każdy o oporze 1 Ω, połączonych tak, jak na poniższym schemacie.

Zadanie nr 3 dla Czytelnika:
Oblicz opór zastępczy pomiędzy punktami A i B układu nieskończenie wielu
jednakowych oporników, każdy o oporze 1 Ω, połączonych tak, jak na poniższym schemacie.

Odpowiedzi do zadań szukaj w tym numerze.

WZ
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Doświadczenia

Doświadczenia pochodzą z tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik
Doświadczenie 1. Kolorymetria

Doświadczenie należy wykonać w słoneczny dzień lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
Przygotuj:
¾¾ sok malinowy
¾¾ wodę
¾¾ dwie jednakowe, bezbarwne szklanki w kształcie walca lub inne przezroczyste naczynia cylindryczne o jednakowych przekrojach pola podstawy
¾¾ miseczkę
¾¾ linijkę
¾¾ łyżeczkę
¾¾ wagę kuchenną
¾¾ białą kartkę
Eksperyment:
1. Do pierwszej szklanki nalej 90 g wody.
2. Dolej 10 g soku malinowego. Wymieszaj
łyżeczką zawartość szklanki. To jest roztwór wzorcowy.
3. Do drugiej szklanki nalej 90 g wody.
4. Dolej do niej soku malinowego w zakresie
od 5 do 20 g, zanotuj tę wartość (będzie
to badany roztwór), Informacja ta będzie
potrzebna w celu porównania z późniejszymi obliczeniami. Wymieszaj łyżeczką
zawartość szklanki.
5. Postaw obie szklanki obok siebie na białej kartce. Porównaj intensywność koloru
w obu szklankach patrząc na nie z góry.
Uwaga! Doświadczenie można wykonać prawidłowo, patrząc na roztwory jedynie z góry.
6. Ze szklanki, gdzie kolor jest bardziej nasycony (intensywny) odlewaj mieszaninę po łyżeczce do miseczki, aż do chwili wyrównania intensywności
w obu szklankach (sprawdzaj kolor po odlaniu każdej porcji).
7. W obu szklankach zmierz wysokości (głębokości) mieszanin od dna szklanki do powierzchni cieczy z dokładnością do 1 mm. Wynik zapisz w odpowiedniej kolumnie tabeli poniżej.
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TABELA. Uwaga: Nie wypełniajcie pól oznaczonych „x”. Komórkę w kolorze
szarym wypełnij po wykonaniu obliczeń w punkcie 10.
roztwór
1. wzorcowy
2. badany

wysokość
roztworu
(mm)

masa
soku
(g)

masa
wody
(g)

10 g

90 g

x

90 g

stężenie
roztworu
(%)

obliczone stężenie
roztworu

(%)
x

8. Oblicz stężenie procentowe roztworu wzorcowego, zgodnie z poniższym
wzorem i wpisz je do tabeli.

%
gdzie ms – masa soku, mr – masa roztworu (czyli łączna masa soku i wody).
9. Oblicz stężenie procentowe badanego roztworu na podstawie wyników pomiarów wykonanych przez siebie, stosując wzór:

gdzie c – to stężenie roztworu wzorcowego obliczone w poprzednim punkcie,
h – wysokość warstwy roztworu wzorcowego, hb – wysokość warstwy badanego
roztworu.
10. Oblicz stężenie procentowe przygotowanego przez siebie roztworu, zgodnie
ze wzorem w punkcie 8. i zapisze je w szarej komórce tabeli.
11. Porównaj wyniki stężeń otrzymanych przez ciebie z pomiaru intensywności
koloru roztworów z wynikami pomiaru masy soku dolanego do badanego
roztworu.
Obserwacje:
Czy łatwo jest zauważyć różnicę w intensywności koloru nieuzbrojonym okiem?
Komentarz:
Stężenie jest miarą ilości substancji w mieszaninie, np. roztworze. Najczęściej stosowane stężenia to stężenie procentowe i stężenie molowe. Stężenie procentowe wykorzystywane w doświadczeniu oblicza się ze wzoru:

gdzie ms – masa substancji rozpuszczonej, mr – masa roztworu (czyli łączna
masa substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika).
Głównym parametrem obserwowanym podczas doświadczenia była intensywność koloru, która jest podstawowym wskaźnikiem w kolorymetrii. Metoda ta porównuje intensywność koloru badanego roztworu z intensywnością
roztworu wzorcowego. Intensywność jest tym większa, im więcej światła zostanie pochłonięte przez roztwór. U początku badań kolorymetrycznych naukowcy wykonywali doświadczenie podobnie, jak w przeprowadzonym przez
ciebie eksperymencie. W ich laboratoriach zwracano uwagę na to, aby naczynia, w których znajdowały się roztwory, miały jak najbardziej zbliżone średnice
i grubości dna, natomiast wysokość badanych roztworów była mierzona bardziej dokładnymi przyrządami niż linijka w celu zmniejszania niepewności po-
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miarowych. Obecnie pomiary kolorymetryczne wykonywane są w laboratoriach
przy pomocy specjalnej, bardzo dokładnej aparatury.
Badania naukowe w XVIII i XIX wieku dowiodły, że ilość pochłoniętego
światła jest proporcjonalna do stężenia roztworu oraz do grubości warstwy
roztworu (w naszym eksperymencie mierzyliśmy wysokość warstwy roztworu).
Zatem, jeżeli intensywność koloru dwóch roztworów jest identyczna, to stosunek ich stężeń jest odwrotnie proporcjonalny do stosunku grubości ich warstw
(prawo Lamberta-Beera):

Z pewnością stężenie badanego roztworu wyznaczone przez ciebie z pomiarów wysokości roztworów różniło się nieco od stężenia obliczonego z mas.
Wyniki otrzymano różnymi metodami, przy użyciu różnych przyrządów. Jeśli
jednak nie różnią się one o więcej niż 2%, można je uznać za zgodne ze sobą.
Pomyśl:
1. Jaki byłby skład roztworu o stężeniu 100%?
2. Czy ludzkie oko ma ograniczenia w rozróżnianiu intensywności kolorów?
3. Na ile ważna jest dokładność odmierzania składników podczas sporządzania roztworów o zadanym stężeniu?
4. Czy kartka o innym kolorze lepiej, czy też gorzej nadawałaby się do porównywania intensywności barwy?
Doświadczenie 2. Sztuczka z rolką.
Przygotuj:
¾¾ rolkę z tektury pozostałą po zużyciu papieru toaletowego
¾¾ ołówek
¾¾ stół z blatem lub blat kuchenny
Eksperyment:
Rolka ma kształt otwartego walca. Wysokość rolki to wysokość tego walca.
Rolce brakuje podstaw w kształcie kół. Jednak posiada ona dwie krawędzie
w kształcie okręgów, które grają istotną rolę w eksperymencie.
Część 1.
1. Połóż rolkę na blacie stołu, tak aby mogła się po nim toczyć.
2. Przyłóż ołówek od zewnętrznej strony rolki równolegle do wysokości rolki.
Trzymając końce ołówka w dwóch dłoniach, przesuń za jego pomocą rolkę
po stole.
3. Połóż ołówek na stole prostopadle do ścianki rolki, tak aby koniec ołówka
dotykał miejsca w pobliżu krawędzi rolki. Trzymając ołówek jedną dłonią,
popchnij rolkę.
Obserwacje:
1. W jaki sposób porusza się rolka, gdy popychamy ją ołówkiem przyłożonym
równolegle do jej ścianki?
2. W jaki sposób porusza się rolka, gdy popychamy ją ołówkiem przyłożonym
do prostopadle do jej ścianki w pobliżu krawędzi rolki?
Pytanie:
1. W którym punkcie ścianki rolki trzeba przyłożyć ołówek, prostopadle do
rolki, aby rolka nie obracała się, a tylko przesuwała?
Część 2.
Uwaga! Ta część eksperymentu polega na wykonaniu sztuczki i osiągnięciu
pożądanego efektu. Być może trzeba go będzie wykonać kilka lub kilkanaście
razy, aby osiągnąć sukces.
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1. Podnieś rolkę ponad blat stołu na odległość równą 1,5 - 2 wysokości rolki.
2. Trzymając rolkę jedną dłonią na tej wysokości przekręć ją tak, aby jej wysokość ustawiła się równolegle do blatu stołu.
3. Odchyl rolkę o niewielki kąt w dół, tak, aby lewa krawędź znajdowała się
nieco niżej niż prawa.
4. Upuść rolkę na stół. Nie rzucaj rolki w dół!
5. Rolka powinna odbić się od blatu stołu najpierw jedną krawędzią podstawy
(w kształcie okręgu), następnie drugą krawędzią podstawy (w kształcie
okręgu) i po tych dwóch odbiciach – ustawić się w pozycji pionowej na
blacie stołu.
Uwaga! Pomiędzy odbiciami rolka wykonuje obrót o niewielki kąt wokół
swojego środka masy.
6. Zadanie polega na takim dobraniu początkowej wysokości rolki nad blatem
oraz kąta odchylenia tuż przed upuszczeniem rolki, aby sztuczka udała się
w sposób opisany powyżej.
7. Można wykonać wiele prób, dobierając oba parametry.
Komentarz:
Rolka popychana po blacie stołu ołówkiem ustawionym równolegle do jej
ścianek, przesuwa się ruchem postępowym lub toczy się (przesuwa i jednocześnie obraca wokół osi symetrii równoległej do jej wysokości). W tym przypadku
bowiem siła zostaje przyłożona do rolki symetrycznie. Jeśli jednak popychamy
rolkę, przykładając siłę niesymetrycznie (np. w pobliżu jednej z krawędzi rolki), to rolka zaczyna się dodatkowo obracać wokół osi symetrii prostopadłej do
wysokości rolki. Dzieje się tak dlatego, że do rolki zostaje tym samym przyłożony moment siły względem osi przechodzącej przez środek masy rolki. Jeśli
jednak ustawiony prostopadle do rolki ołówek przesuniemy tak, aby celował
w środek walca, a nie w jego krawędź, moment siły zniknie i nie powstanie
obrót rolki wokół osi prostopadłej do wysokości rolki.
Różne sytuacje, w których widać zachowanie się rolki pod wpływem sił
przyłożonych do rolki w różny sposób (widok z góry). Strzałki wskazują
kierunek ruchu rolki po stole
Siła przyłożona
równomiernie wzdłuż
ścianki; walec przesuwa
się w przód.

(a)

Siła przyłożona
prostopadle do ścianki
walca, przy krawędzi;
walec obraca się względem
osi przechodzącej przez
środek jego masy.

(b)

Siła przyłożona
prostopadle do ścianki
walca i skierowana
w stronę środka jego
masy; walec nie obraca
się, a przesuwa w przód.

(c)
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Po upuszczeniu rolki, zaczyna się ona poruszać pod wpływem siły grawitacji (działającej pionowo w dół), pomniejszonej o wartość siły oporów
powietrza (działającej pionowo w górę). Siła grawitacji działająca na rolkę
w pobliżu powierzchni Ziemi jest wszędzie taka sama i nie zależy od ruchu rolki. Siła oporów powietrza zwiększa swoją wartość wraz ze wzrostem prędkości
ciała. Jeśli rolka spada z niewielkiej wysokości nie nabiera w trakcie lotu zbyt
dużej prędkości, zatem możemy pominąć działające na nią opory powietrza.
Wówczas można stwierdzić, że porusza się ona w przybliżeniu ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim o wartości g = 9,81 m/s2.
Z takim przyspieszeniem porusza się każdy punkt rolki.
Ponieważ przed upuszczeniem rolki odchylamy ją nieco od poziomu w lewo
w dół, lewa krawędź rolki spada na blat stołu nieco wcześniej niż prawa krawędź. Blat stołu jest twardy, więc lewa krawędź odbija się od niego pionowo
w górę z pewną prędkością o wartości mniejszej niż prędkość, z którą krawędź
ta uderzyła o stół. Dzieje się tak dlatego, że odbicie nie jest idealnie sprężyste
i w jego trakcie część prędkości zostaje wytracona.
Zatem tuż po odbiciu lewej krawędzi rolki od blatu, krawędź ta ma prędkość zwróconą w górę. Odbicie powoduje jednak dodatkowy efekt – dzięki
niemu cała rolka zaczyna się obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara wokół osi prostopadłej do wysokości walca, przechodzącej przez środek masy walca (jak zaznaczono strzałkami na rys. (b) w tabelce powyżej).
Dlatego prędkość prawej krawędzi walca w dół zostaje gwałtownie zwiększona
o wartość prędkości ruchu obrotowego. Prawa krawędź uderza zatem w blat
z większą prędkością niż wcześniej uderzyła krawędź lewa. Oczywiście, po odbiciu od blatu prawa krawędź traci nieco prędkości, jednak nadal ma prędkość
w górę większą niż prędkość w górę lewej krawędzi. Dzięki temu po odbiciu
prawej krawędzi rolka zaczyna się obracać w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara wokół osi prostopadłej do wysokości walca, przechodzącej przez środek masy walca. Jeśli odpowiednio dobierzemy kąt nachylenia
rolki względem blatu tuż przed jej upuszczeniem, sztuczka zakończy się powodzeniem. Jeśli kąt będzie zbyt mały, rolka nie podniesie się do pionu. Jeśli kąt
będzie zbyt duży, rolka osiągnie pozycje pionową, ale nie zatrzyma się w niej
i upadnie na blat z drugiej strony. Ważne jest także, aby upuszczając rolkę nie
nadać jej palcami żadnego dodatkowego obrotu oraz, aby wysokość spadku nie
była zbyt duża, ze względu na opory powietrza.
Doświadczenie 3 Polimer
Przygotuj:
¾¾ niewielki plastikowy pojemnik o pojemności min. 200 ml
¾¾ wagę kuchenną
¾¾ 10 g kleju „Wikol” lub ciekłego, bezbarwnego kleju szkolnego
¾¾ 5 g wody (5 ml)
¾¾ roztwór boraksu 200 mg/g (do kupienia w aptece, np. roztwór o nazwie
Aphtin)
¾¾ drewniany patyczek do szaszłyków lub plastikową łyżeczkę
¾¾ rękawiczki ochronne
Uwaga! Pamiętaj, nigdy nie spożywaj ani nawet nie próbuj substancji chemicznych używanych w doświadczeniach!
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Eksperyment:
1. Połóż na wadze plastikowy pojemnik.
2. Wytaruj wagę. Wyświetlacz powinien wskazywać 0,0 g.
3. Do pojemnika wlej 5 g wody.
4. Załóż rękawiczki ochronne.
5. Do pojemnika dodaj 10 g kleju.
6. Wymieszaj klej i wodę na gładką masę za pomocą drewnianego patyczka
lub plastikowej łyżeczki.
7. Nie przerywając mieszania, dodaj 18 kropli boraksu. Możesz poprosić o pomoc drugą osobę. Kontynuuj mieszanie przez około 40 sekund, aż do zmiany konsystencji mieszaniny.
8. Wyjmij powstałą w pojemniku substancję, sprawdź jej konsystencję i uformuj z niej kulkę.
9. Powstałą kulkę połóż na płaskiej powierzchni lub na dłoni i obserwuj przez
minutę.
Obserwacje:
1. Jaką konsystencję miała powstała w doświadczeniu substancja?
2. Czy powstała w doświadczeniu substancja kleiła się do Twoich rąk podczas
formowania kulki?
3. Czy uformowana przez Ciebie kulka zachowała swój kształt po położeniu jej
na płaskiej powierzchni?
Komentarz:
Otrzymany w doświadczeniu materiał należy do dużej grupy substancji chemicznych, zwanych polimerami. Każdy polimer jest zbudowany z bardzo długiego łańcucha połączonych ze sobą elementów. Pojedyncze elementy budujące polimer to mery. Żeby lepiej zrozumieć budowę łańcucha polimerowego
wystarczy wyobrazić sobie pociąg, w którym jest wiele połączonych ze sobą
wagonów. W tej analogii cały pociąg stanowi łańcuch polimerowy, a pojedyncze
wagony są merami.
W trakcie eksperymentu doszło do tzw. sieciowania polimeru obecnego w roztworze
kleju. Głównym składnikiem
kleju jest związek polimerowy
o prostych łańcuchach, które w reakcji z boraksem (czyli solą sodową kwasu borowego) utworzyły tzw.
mostki boranowe, tworząc materiał o bardzo dużej lepkości. Dzięki temu
można było go z łatwością formować, ale pozostawiony na płaskiej powierzchni
rozpłynął się na niej, tracąc kulisty kształt. Proces sieciowania polimerów jest
wykorzystywany między innymi podczas wulkanizacji opon samochodowych.
Elementem sieciującym jest w tym przypadku siarka, a nie, jak w przeprowadzonym eksperymencie, bor.
Polimery można podzielić np. według ich pochodzenia. Do polimerów naturalnych, czyli biopolimerów, należą między innymi: kauczuk (polimer
roślinny), kwasy nukleinowe (DNA), białka (materiał budulcowy organizmu),
polisacharydy (skrobia, celuloza). Drugą ważną grupą polimerów są polimery
syntetyczne, czyli materiały powstałe w całości na drodze reakcji polimeryzacji w laboratoriach chemicznych. Polimery z tej grupy są główny składnikiem tworzyw sztucznych, a także farb, lakierów lub klejów. Trzecią grupą
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polimerów są polimery modyfikowane, np. skrobia modyfikowana często
używana w przemyśle spożywczym jako zagęstnik. Polimery można zatem znaleźć praktycznie wszędzie. Są materiałami wykorzystywanymi w budownictwie,
przemyśle samochodowym, lotniczym, włókienniczym, elektronice, medycynie, produkcji żywności i leków.

Obraz polimeru zarejestrowany przy pomocy Mikroskopu Sił Atomowych w Instytucie Fizyki UJ

Pomyśl:
1. Jaki rodzaj polimeru otrzymałeś podczas tego doświadczenia?

Lwiątkowe perełki
Kontynuujemy cykl artykułów, w których omawiamy wybrane, najciekawsze
lub nieoczywiste zadania z Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Lwiątko.
Trudniejsze zadania były omawiane na łamach Fotonu w cyklu Odgłosy z jaskini. Zachęcamy do lektury – wszystkie artykuły są dostępne bezpłatnie na
stronie internetowej czasopisma http://www.foton.if.uj.edu.pl/ oraz na stronie
konkursu www.lwiatko.org/odglosy-z-jaskini.
A oto zadanie z zestawu konkursowego z roku 2011 dla klas 1 i 2 gimnazjum:
Mały walec (promień R) toczy się wokół dużego nieruchomego walca (promień
4R), wracając do początkowego położenia. Ile obrotów wykonuje mały walec?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.
Rozwiązanie:
Oczywistą wydaje się odpowiedź D. 4. Wystarczy wiedzieć, że obwód koła
jest wprost proporcjonalny do promienia (lub znać dokładny wzór na obwód
koła L= 2pR) - skoro promień dużego walca jest 4 razy większy od promienia
małego walca, to obwód dużego walca również jest 4 razy większy od obwodu
małego walca. Mały walec musi więc wykonać 4 obroty wokół własnej osi, aby
przebyć drogę równą obwodowi dużego walca i wrócić do początkowego położenia. Ale wiadomo przecież, że zadania w „Lwiątku” są podchwytliwe i niestety, odpowiedź „4” nie jest prawidłowa. Prawidłowa jest odpowiedź E. 5. Ale
skąd bierze się ten dodatkowy obrót? Otóż wziął się on z tego, że mały walec
toczy się nie po płaskiej powierzchni, lecz po zakrzywionej w kształcie walca.
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Wyobraźmy sobie prostszą sytuacją: mały walec nie toczy się, tylko ślizga
po dużym, dotykając go stale tym samym punktem swojego obwodu. Wykonałby wtedy jeden obrót z powodu „zakręcania” w czasie swej podróży. Co
równie ważne, obrót ten odbyłby się w tę sama stronę, w którą przesuwałby się
cały walec (czyli np. zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), a zatem
ten dodatkowy obrót „doda się” do obrotów związanych bezpośrednio z toczeniem się walca w oryginalnym zadaniu. Kto dalej nie wierzy, niech wytnie
z tektury dwa kółka, o jakich mowa w zadaniu, i sprawdzi wynik doświadczalnie
lub oglądnie filmik: https://youtu.be/yUrZFB8FdXc
Podobne zadanie na konkursie otrzymali do rozwiązania uczniowie klasy 3 gimnazjum:
Mały walec (promień R) toczy się po wewnętrznej powierzchni dużego nieruchomego walca (promień 4R), wracając do początkowego położenia. Ile obrotów wykonuje mały walec?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
E. 5.
Chyba każdy Czytelnik potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi i nie nabierze
się na haczyk.
Wspomniane zadania są bardzo „matematyczne” i można zadać sobie pytanie: czy opisane sytuacje mają coś wspólnego z fizyką i otaczającym nas światem? Odpowiedź jest twierdząca. Jednym z przykładów jest ruch Księżyca. Patrząc z Ziemi stale widzimy tę samą stronę naszego naturalnego satelity, skąd
można wywnioskować, że Księżyc nie obraca się wokół własnej osi. Wniosek ten
jest oczywiście błędny, bowiem w rzeczywistości Księżyc obraca się wokół własnej osi. Okres jego obrotu jest równy okresowi obiegu wokół Ziemi (czyli w ciągu jednego okrążenia Ziemi Księżyc wykonuje jeden obrót wokół własnej osi),
a obrót następuje w tę samą stronę, w którą Księżyc okrąża Ziemię. Sytuacja ta
przypomina wcześniejsze rozważania dotyczące walca ślizgającego się po walcu.

Rys. 1. Ziemia i Księżyc – uproszczony
widok znad północnego bieguna Ziemi,
bez zachowania proporcji.

20

Neutrino 43

Rozważając ruch Ziemi wokół Słońca można zadać sobie pytanie: ile obrotów wokół własnej osi wykonuje Ziemia w ciągu jednego roku, czyli jednego
okrążenia Słońca? Dla uproszczenia przyjmijmy, że to okrążenie trwa dokładnie
365 dni. Intuicja podpowiada nam najprostszą odpowiedź: tyle samo, czyli
365. Mając jednak na uwadze powyższe rozważania, zastanówmy się głębiej
nad tym problemem. Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód,
czyli patrząc znad północnego bieguna Ziemi kręci się w kierunku przeciwnym
do kierunku wskazówek zegara. W tę samą stronę również obiega Słońce, więc
jeden obrót „dodaje się”. Czyli w ciągu jednego roku Ziemia obraca się wokół
swojej osi aż 366 razy!

Rys. 2. Ziemia i Słońce – uproszczony widok znad północnego bieguna Ziemi,
bez zachowania proporcji.

Pytanie do Czytelnika: Ile (dokładnie) trwa jeden obrót Ziemi dokoła własnej osi? Podpowiemy, że wcale nie 24 godziny.
WZ
Odpowiedzi do zadań z Kącika zadań olimpijskich:
Zad. 1: 0,5 Ω. Zad. 2:

Zad.3:

1

5

1 618
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Co czytać
Fizyka w rysunkach
Lemons Don. S.

Ludzie starają się zrozumieć świat fizyczny od czasów starożytnych. Arystoteles miał
jedną wizję (sfera niebieskich sfer jest doskonała), a Einstein inny (wszystkie ruchy są
względne). Częściej niż nie, te różne rozumienia zaczynają się od prostego rysunku,
przed-matematycznego obrazu rzeczywistości. Takie rysunki są skromnym, ale skutecznym narzędziem rzemiosła fizyka, częścią
tradycji myślenia, nauczania i uczenia się
przekazywanej przez wieki. Ta książka wykorzystuje rysunki aby wyjaśnić pięćdziesiąt
jeden kluczowych koncepcji fizyki w przystępny i angażujący sposób. Don Lemons,
profesor fizyki i autor kilku książek i podręczników, łączy krótkie, elegancko napisane eseje z prostymi rysunkami, które razem
zarazem obrazują i wyjaśniają ważne pojęcia
i odkrycia nauk fizycznych.
Zagadnienia ułożone są chronologicznie, poczynając od odkrycia triangulacji przez Thalesa, monopordu pitagorejskiego i wyjaśnienia zjawiska balansu
przez Archimedesa. Autor omawia następnie zjawisko „popielatego światła”
(słabego blasku między rogami półksiężyca) opisane przez Leonarda da Vinci,
prawa ruchu planetarnego Keplera oraz kołyskę Newtona (zawieszone stalowe
kulki wykazujące poprzez zderzenia, że dla każdego działania jest zawsze równa i przeciwna reakcja). Sięgając do dwudziestego i dwudziestego pierwszego
wieku, Lemons wyjaśnia między innymi efekt fotoelektryczny, budowę atom
wodoru, ogólną teorię względności, globalny efekt cieplarniany i bozon Higgsa.
Eseje sytuują rysunki w kontekście historycznym, opisując na przykład konflikt
Galileusza z Kościołem o model heliocentryczny, związek między odkryciem
zjawisk elektrycznych a romantyzmem Williama Wordswortha i cień rzucony
na odkrycia Einsteina przez I wojnę światową.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

