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Co w zeszycie

Optyka atomowa jest tą dziedziną fizyki, która ostatnio dostarczyła ludzkości
nowych, bardzo wydajnych i oszczędnych źródeł światła. Za takie odkrycie
została w tym roku przyznana Nagroda Nobla. Fizycy – optycy atomowi – pomogli też rozwikłać i wytłumaczyć tajniki mistrzów malarstwa, tzn. sposobów
uzyskiwania przez nich rozmaitych efektów barwnych. Opowiada o tym artykuł Barwy w sztuce; zapewne po tej lekturze spojrzycie na obrazy w muzeach
innym okiem.
W tym zeszycie zapoznacie się ze spirometrią i domowym sposobem pomiaru objętości płuc. Polecamy też wykonanie doświadczenia z mieszaniną oziębiającą, aby zrozumieć, jak nasze babcie mogły robić lody.
Ponieważ nie wszyscy mogą wybrać się do Szczecina, by samemu wykonać
doświadczenie z akustyczną wersją słynnego doświadczenia Younga, proponujemy do rozwiązania zadanie na podstawie szczecińskiego zestawu doświadczalnego.
Polecamy chwilę refleksji nad bardzo prostymi zadaniami.
Z.G-M
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Barwy w sztuce
W numerze 24 Neutrina ukazał się artykuł poświęcony telewizji barwnej i systemowi RGB, w numerze 25 – artykuł na temat druku czterobarwnego i systemu
CMYK. Z tymi dwoma sposobami przekazywania obrazów barwnych stykamy
się na co dzień. Możliwości tych technik są dość ograniczone. Mówiliśmy na
przykład o tym, że w systemie RGB nie można uzyskać nasyconej barwy niebieskozielonej. Tutaj powiemy krótko o kilku innych technikach tworzenia obrazów
barwnych, stosowanych w malarstwie i zdobnictwie.
W niniejszym artykule możemy umieścić jedynie kilka kolorowych ilustracji,
dlatego bardzo namawiam czytelnika, aby sięgnął także do licznych zbiorów,
znajdujących się w Internecie1.
Pigmenty i barwniki
Skrajnie rzecz upraszczając, kolorowe substancje używane w sztuce dzielimy
na dwie grupy: pigmenty i barwniki.
Pigmentami nazywamy substancje stałe i w zasadzie nierozpuszczalne.

− Mogą to być naturalne barwne minerały, jak jaskrawo czerwony cynober

(siarczek rtęci), zielony malachit (dość złożony związek miedzi), a także
„ziemie”, jak ochry w kolorach od żółtego do brązowego.
− Używa się też pigmentów wytwarzanych sztucznie. Już w czasach starożytności znana była czerwono-pomarańczowa minia (związek ołowiu i tlenu)
czy błękit egipski (związek miedzi, wapnia, krzemu i tlenu).
Farbę uzyskuje się w taki sposób, że drobno sproszkowany pigment miesza
się z cieczą zwaną spoiwem, w której pigment się nie rozpuszcza. Z fizycznego
punktu widzenia farba jest więc zawiesiną proszku pigmentu w spoiwie. Po
pewnym czasie ciecz – spoiwo twardnieje i skleja w ten sposób ziarenka pigmentu.
W dalszym ciągu wspomnimy tylko o dwóch rodzajach spoiw:
− w temperach spoiwem jest żółtko jajka kurzego;
− w farbach olejnych spoiwem jest najczęściej odpowiednio preparowany
olej lniany.
Barwnikami nazywamy substancje, które rozpuszczają się w cieczy, z którą
są zmieszane – na przykład w wodzie. Z punktu widzenia fizycznego mamy
w tym przypadku do czynienia z roztworem (a nie z zawiesiną). Barwniki służą
na przykład do barwienia nici lub gotowych tkanin. W dawnej sztuce ludowej
używane były często barwniki pochodzenia organicznego, jak np. czerwony
wyciąg z korzenia marzanny czy czerń z kory dębowej.
Do barwników powrócimy jeszcze w ostatniej części artykułu.
Drzeworyt barwny
Pradziadkiem naszego druku był drzeworyt. Za pomocą nożyka i dłuta robiono
z płaskich deseczek coś w rodzaju stempli (rys. 1), które smarowano farbą
i odciskano na papierze. Do uzyskania drzeworytu barwnego należało wykonać
1
Wiele obrazów znajdziesz po prostu w Wikipedii. Warto także zaglądać do internetowej galerii obrazów Web Gallery of Art. Liczne polskie obrazy są w Galerii Zaścianek.
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kilka takich stempli – po jednym do każdego z kolorów. Oczywiście przy ich
odbijaniu można było dowolnie dobierać kolory używanych farb.
Sztuka drzeworytów barwnych rozwijała się bardzo szeroko w Japonii. Rysunek 2 przedstawia pracę Jesienny księżyc artysty Utagawy Hirosige (1797–
–1858).

Rys. 1. Wykonywanie drzeworytu

Rys. 2. Drzeworyt artysty Utagawa Hirosige
Jesienny księżyc

Tempera
W kulturze europejskiej ogromne znaczenie ma malarstwo. Malując obraz, na wybrane podłoże nakłada się za pomocą pędzla odpowiednio przygotowaną farbę.
W średniowieczu i wczesnym renesansie najczęściej stosowano malarstwo
temperowe. Wspomnieliśmy już, że barwny pigment mieszany był w tym przypadku z żółtkiem jajka kurzego. Aby uzyskać kolory różne od czystych barw
stosowanych proszków mieszano z sobą różne pigmenty. Jako podłoża używano często desek pokrytych białą substancją zwaną zaprawą. Zwykle była ona
dodatkowo szlifowana dla uzyskania odpowiedniej gładkości.
Tempery to farby szybko schnące, więc najłatwiej było za ich pomocą uzyskiwać barwne obszary z wyraźnymi konturami. Światłocień był na tych obrazach często jedynie słabo zaznaczany. Wynikało to częściowo z samej techniki
malarskiej. Miała na to wpływ także ówczesna teoria malarstwa. Na przykład
cienie na sukni Maryi na rys. 3 kładzione są farbą czerwoną, niewiele tylko
ciemniejszą od jej partii jasnych.
Sztuka, o której mówimy, była najczęściej malarstwem religijnym. Miała
więc często charakter symboliczny, chodziło przede wszystkim o przedstawienie niezwykłości i dostojeństwa postaci. Widać to na obrazie Zwiastowanie
(rys. 3) Fra Filippo Lippiego (1406–1469). Zgodnie z opisem biblijnym Maryja
pochodziła z niezamożnej rodziny, a aniołowie pojawiali się jako młodzieńcy
w białych szatach. Tymczasem obraz przedstawia Maryję w królewskich szatach we wnętrzu pałacowym, a suknia anioła została namalowana jaskrawo
czerwonym cynobrem2.
2
Bardzo wybitnymi malarzami, stosującymi technikę tempery, byli także Fra Angelico i Sandro Botticelli. Zobacz koniecznie w Internecie „świeckie” obrazy tego ostatniego,
jak np. Wiosna czy Narodziny Wenus.
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Rys. 3. Fra Filippo Lippi Zwiastowanie
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Rys. 4. Święty Jerzy ze Szkoły Pisania
Ikon w Bielsku Podlaskim

Technika tempery jest obecnie dość rzadko używana. Stosowana bywa jeszcze w malarstwie ikon, czyli świętych obrazów kościołów obrządku wschodniego. Rysunek 4 przedstawiający obraz Święty Jerzy pochodzi ze Szkoły Pisania
Ikon w Bielsku Podlaskim3.
Malarstwo olejne
Od czasu Renesansu w Europie dominowało malarstwo olejne. W technice tej
pigmenty rozprowadzane były zwykle w odpowiednio preparowanym oleju lnianym. Farby olejne schną nieporównanie wolniej niż tempera. Oczywiście przedłuża to w pewnym stopniu proces malowania, umożliwia jednak uzyskiwanie
płynnych przejść pomiędzy poszczególnymi partiami obrazu, co ułatwia stosowanie światłocienia w malarstwie realistycznym.
Jako podłoża używało się na przykład:
− desek pokrytych białą zaprawą, jak w malarstwie temperowym,
− białego płótna rozpiętego na drewnianej ramie.
W większości wypadków, aby uzyskać odpowiedni kolor farby, malarze mieszają je pędzlem na desce zwanej paletą, a potem nakładają na wybrane miejsce na obrazie. Obecnie zwykle używa się farb kryjących. Oznacza to, że spod
położonej warstwy wierzchniej nie widać już tego, co było pod spodem.
Przez ostatnie kilkaset lat zasadnicza technika malarstwa olejnego pozostawała niezmieniona, mimo że zmieniały się style malarstwa. Dwie ilustracje
przedstawiają typowe obrazy olejne:
− Portret starego mężczyzny pędzla Rembrandta van Rijn (1606–1669), malarza holenderskiego, jednego z najsłynniejszych malarzy świata (rys. 5).
− Czytającą dziewczynę, której autorem jest Francuz Jean-Honoré Fragonard
(1732–1806), malarz okresu zwanego rokokiem (rys. 6).

3

Patrz na przykład: Szkoła Pisania Ikon w Bielsku Podlaskim, YouTube.
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Rys. 5. Rembrandt van Rijn
Portret starego mężczyzny

Rys. 6. Jean-Honoré Fragonard
Czytająca dziewczyna

Puentylizm, czyli nie mieszamy farb na palecie
W drugiej połowie XIX wieku powstał w malarstwie kierunek zwany impresjonizmem4. Jego twórcy dążyli do tego, aby w malowanych pejzażach oddać
subiektywne wrażenia światła i barwy, które odczuwamy obserwując przyrodę
„w naturze”.
Jeden z pomysłów techniki malowania zastosowany przez przedstawicieli
tego kierunku polegał na tym, aby nie mieszać farb na palecie, ale kłaść je
„czyste”, w postaci drobnych punktów, nanoszonych końcem pędzla. Nazwa
tego sposobu malowania – puentylizm – pochodzi od francuskiego wyrazu point (czyt. puent) – punkt.
Ideę tę schematycznie w systemie CMYK przedstawia rys. 7.

Rys. 7. Zasady techniki puentylizmu
a. Można nałożyć na siebie barwnik żółty i niebieski, tak jak to przedstawia krzyż w lewej części rysunku. W wyniku tego otrzyma się kolor zielony. Wtedy jednak miejsce
nałożenia będzie ciemniejsze i od składnika żółtego i od składnika niebieskiego;
b. Można jednak postąpić inaczej: stworzyć układ przylegających do siebie plamek żółtych i plamek niebieskich. Oglądając rysunek z daleka odbiera się wrażenie koloru
zielonego, ale znacznie jaśniejszego, niż w przypadku a. Nakładanie się barw zachodzi
na siatkówce oka, podobnie jak to ma miejsce przy oglądaniu kolorowego telewizora
w systemie RGB. Pojawia się też dodatkowe wrażenie: „wibracji” koloru
4

Nazwa pochodzi od francuskiego wyrazu impression – wrażenie.
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Obraz Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte namalowany techniką
puentylizmu przedstawia rys. 8; jego autorem jest Georges Seurat (1859–
–1891). Po lewej stronie znajduje się reprodukcja całego obrazu, po prawej
– powiększony niewielki wycinek z jego lewego górnego rogu. Widać na nim
dokładniej strukturę plamkową obrazu.

Rys.8. Georges Seurat Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte

Puentylizm jest techniką rzadko obecnie stosowaną. Możesz jednak znaleźć
w Internecie5 reprodukcje współczesnych obrazów tego rodzaju.
Laserunek
Inną techniką, w której nie mieszało się barwników na palecie, była klasyczna
metoda laserunkowa6, stosowana między innymi przez malarzy holenderskich
Jana i Huberta van Eycków.
Jako podłoże stosowano deskę pokrytą białą zaprawą i wyszlifowaną. Następnie na to podłoże nakładane były półprzezroczyste farby olejne. Badanie obrazu Ołtarz Baranka w Gandawie wykazało, że w tym obrazie w każdej z warstw
znajdował się tylko jeden rodzaj pigmentu. Na przykład były to:

−
−
−
−

biel ołowiowa,
malachit,
sztucznie otrzymywany cynober,
błękit ultramaryny itp.

Obraz stanowił więc jakby nałożenie na siebie barwnych szkieł, przez które
światło przechodziło dwukrotnie: do białego podłoża i z powrotem. Rysunek 9
przedstawia otrzymany metodą laserunkową obraz Jana van Eycka (1390–
–1441) Portret małżonków Arnolfinich.

5
Wpisz po prostu w Google’u Puentylizm obrazy. Zobacz też prace w tej technice
wykonywane metodą komputerową (autor Hal Lasko).
6
Pochodzenie tej nazwy nie jest do końca wyjaśnione. Być może pochodzi od nazwy
koloru niebieskiego lazur.
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Rys. 9. Jan van Eyck Portret małżonków Arnolfinich

Technika laserunku była niesłychanie czasochłonna, bo następną warstwę
nakładało się, kiedy poprzednia już wyschła. Otrzymywało się jednak wyjątkowo głębokie i piękne barwy. Nie mogą tego oddać ani reprodukcje komputerowe w systemie RGB, ani drukowane w systemie CMYK.
Ta ostatnia uwaga dotyczy oczywiście także wszystkich zamieszczonych
w tym artykule obrazów.
Batik
Z punktu widzenia mieszania barw interesującą sztuką zdobniczą jest batik.
Jest to metoda uzyskiwania wzorzystych barwnych tkanin, stosowana od wieków na Jawie. W metodzie tej na tkaninie rysowano odpowiednie wzory roztopionym woskiem, a następnie zanurzano ją do roztworu barwnika7. Jak taki
wzór powstawał na białej tkaninie pokazuje rys. 10.

Rys. 10. Powstawanie wzoru w metodzie batiku

Rys. 11. Pisanka ukraińska

7
Rysunek 10 pochodzi z książki Karola Homolacsa Podręcznik do ćwiczeń zdobniczych, Kraków 1930.
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1. Najpierw pokrywano woskiem te elementy ornamentu, które miały pozostać
białe, a obszar niepokryty woskiem barwiony był na żółto.
2. Następnie rysowano woskiem te elementy, które miały pozostać żółte, i tkaninę zanurzano do barwnika czerwonego. Obszary niepokryte woskiem nabierały zabarwienia pomarańczowego.
3. Następnie rysowano te fragmenty, które miały pozostać pomarańczowe,
a resztę barwiono na kolor ciemnobrązowy.
4. Po zakończeniu procesu wosk z tkaniny usuwano.
W taki sam sposób barwi się np. na Ukrainie wielkanocne pisanki (rys. 11).
Uwagi końcowe
W tym krótkim artykule powiedzieliśmy tylko o kilku wybranych technikach
uzyskiwania barwnych obrazów. Nie mówiliśmy o wielu innych metodach, na
przykład o witrażach, mozaikach czy malarstwie akwarelowym.
Ani małe obrazki w Neutrinie, ani ilustracje internetowe na ekranie komputera, nie są w stanie wiernie ukazać wspominanych w artykule dzieł sztuki.
Stąd sugestia dla czytelnika: wybierz się samodzielnie do muzeum i oglądając
obrazy pomyśl nie tylko o tym, jakie one wywierają na nas wrażenie, ale też
o tym, jakimi środkami to wrażenie jest osiągane.
Podziękowanie
Autor pragnie gorąco podziękować pani Zofii Kaszowskiej z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakowskiej ASP za pomoc w przygotowaniu
tego artykułu.

Jerzy Ginter

Nagroda Nobla z fizyki 2014 za niebieską diodę LED

W 2014 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano oraz Shuji Nakamura „za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej, która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego”.
Odkrycie japońskich naukowców pomogło opracować bardziej wydajne,
oszczędne i ekologiczne źródła światła – uzasadnił Komitet Noblowski. Może to
poprawić jakość życia 1,5 mld ludzi na świecie dotychczas bez dostępu do sieci
elektrycznej.
Kim są laureaci? Isamu Akasaki (85 lat! – to jeden z najstarszych
noblistów w historii) i Hiroshi Amano
(54 lata) pracują w Japonii, natomiast
urodzony w Japonii Shuji Nakamura
(60 lat) ma obywatelstwo amerykańskie i pracuje w USA. Naukowcy podzielą się po równo kwotą 8 mln koron
szwedzkich (ok. 3,6 mln zł). Dostaną
także dyplomy i medale.

8
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Medal Alfreda Nobla, Shuji Nakamura, Hiroshi Amano, Isamu Akasaki

Czerwone i zielone diody istniały już wcześniej, niebieskie były potrzebne,
by połączyć trzy barwy i uzyskać światło białe. Stworzenie ich nie było łatwe,
bo niebieskie światło ma najmniejszą długość fali i największą energię. „Dzięki
niebieskiej diodzie mamy źródła białego światła, które są znacznie bardziej wydajne i trwałe” tłumaczył ekspert Szwedzkiej Akademii, profesor Per Delsing.
Takich żarówek używa się np. w lampach ulicznych, w domach i w latarkach
telefonów komórkowych. Dzięki nim możemy otrzymywać nawet do trzech tysięcy razy „więcej światła” niż dają lampy olejowe i cztery razy więcej niż przeciętne świetlówki. Do tego mogą działać od kilkudziesięciu do nawet stu razy
dłużej niż zwykła żarówka z drucikiem.
Wynalazek jest symbolem XXI wieku i zrewolucjonizował świat, ponieważ
dzięki diodom LED można łączyć wydajność z trwałością, jednocześnie zmniejszając zużycie energii.
Osiągnięcie tegorocznych noblistów było bardziej wyczynem z dziedziny inżynierii niż fizyki. Warto przy okazji uświadomić sobie, jak rozmaitymi i pozornie zupełnie oddalonymi od siebie dziedzinami zajmuje się fizyka.
W roku 2010 została przyznana Nagroda Nobla za przełomowe badania nad
grafenem, które to odkrycie też można uznać za sukces technologiczny. W zeszłym, 2013 roku, przyznano Nagrodę „za cząstkę Higgsa”, innymi słowy, za
odkrycie mechanizmu generującego masy cząstek elementarnych.
Dziesięć lat temu, w 2004 roku, David J. Gross, H. David Politzer oraz Frank
Wilczek, fizycy teoretycy, dostali Nagrodę za osiągnięcia, które bardzo trudno
jest zrozumieć laikom, mianowicie
„za opracowanie teorii asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między cząsteczkami elementarnymi”. To przykłady badań
fizyków, którzy wydzierają Naturze
jej strukturę.
Kosmologia w ostatnich latach
rozwija się tak szybko, że niejedna
Nagroda Nobla została przyznana
w tej dziedzinie, jak np. w roku 2011
„za odkrycie przyspieszającej ekspansji Wszechświata poprzez obser-
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wacje odległych supernowych” (2011) jak i w 2002 „za wkład w rozwój astrofizyki, w szczególności za detekcję neutrin kosmicznych” i „za wkład w rozwój
astrofizyki, który doprowadził do odkrycia kosmicznego źródła promieniowania
rentgenowskiego”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_fizyki
Z.G-M

Płuca – spirometria
Oddychanie to jeden z najistotniejszych przejawów życia, dlatego wstępną czynnością, jaką wykonujemy podczas udzielania pierwszej pomocy, jest
sprawdzenie, czy dana osoba oddycha. Oddychać, czyli pobierać tlen z atmosfery oraz oddawać do niej dwutlenek węgla, musi (prawie) każda żywa istota.
Proces ten możemy podzielić na dwie części składowe: oddychanie zewnętrzne, czyli wymianę gazową w płucach, oraz oddychanie wewnątrzkomórkowe,
czyli pozyskiwanie energii z utleniania związków organicznych.
Aby sprostać tym zadaniom u człowieka wykształcił się cały osobny system
– układ oddechowy. Jego podstawowym zadaniem jest wymiana gazowa, czyli
dostarczanie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla oraz pary wodnej z organizmu.
Jednak pełni on również inne, istotne role. Chroni on drogi oddechowe i płuca przez zanieczyszczeniami i drobnoustrojami z wdychanego powietrza oraz
uczestniczy w wytwarzaniu dźwięków mowy i w śpiewie.

Rys. 1. Schemat budowy układu oddechowego człowieka

Układ oddechowy człowieka dzieli się na dwie części: górne oraz dolne drogi
oddechowe. Na odcinek górny składa się jama nosowa i gardło. Ta pierwsza
ma za zadanie wstępne oczyszczenie i ogrzanie powietrza, w gardle natomiast
krzyżują się drogi oddechowe z pokarmowymi. Dolne drogi oddechowe składają się z krtani, tchawicy, oskrzeli głównych oraz wewnątrzpłucnego drzewa
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oskrzelowego (coraz mniejszych i liczniejszych oskrzeli), zakończonego pęcherzykami płucnymi. Krtań jest narządem głosu – to dzięki niej mówimy i śpiewamy. Rolą tchawicy i oskrzeli jest oczyszczanie powietrza podczas jego przemieszczania do pęcherzyków płucnych – to w nich zachodzi dopiero właściwa
wymiana gazowa. Pojedynczy pęcherzyk płucny ma średnicę około 1/3 mm, co
przy ich liczbie około 300 milionów daje powierzchnię wymiany gazowej (powierzchnię wewnętrzną) 70–100 m2, przy zajmowanej objętości mniej więcej
4 litrów. Gdyby płuca były pojedynczą kulą o tej samej objętości, powierzchnia
wymiany gazowej wynosiłaby zaledwie 0,01 m2.
Aby móc wykorzystać tę przestrzeń, musimy dostarczyć do niej powietrze –
dzieje się to podczas oddychania. Jest to czynność mimowolna i spontaniczna,
choć mamy wpływ na częstość oraz głębokość oddechów. W pierwszym przybliżeniu oddechami możemy nazwać rytmiczne ruchy klatki piersiowej, złożone
z fazy wdechowej i wydechowej. Ich efektem jest „przewietrzanie” płuc, około
16 razy na minutę (w spoczynku).
Podczas wdechu do dróg oddechowych wciągane jest powietrze. Jest to
czynność aktywna, wywołana skurczem przepony i mięśni międzyżebrowych
oraz ruchem żeber na zewnątrz i ku górze1 – skutkiem czego powstaje w płucach podciśnienie powodujące napływ powietrza z zewnątrz. Podczas biernego aktu wydechu przepona i mięśnie międzyżebrowe rozkurczają się, a żebra
opadają ku dołowi. W płucach powstaje nadciśnienie powodujące wypchnięcie
z nich powietrza.
Całkowita pojemność płuc dorosłego człowieka wynosi mniej więcej 5–6
litrów (u osób aktywnych fizycznie może ona jednak wzrastać – u pływaków
nawet do 10–11 litrów!). Nie jesteśmy jednak w stanie wykorzystać całej ilości
powietrza zawartej w płucach. Przyjrzyjmy się poniższemu rysunkowi.

Rys. 2. Pojemność płuc człowieka
1
Podczas spokojnych oddechów często jedynym mięśniem zaangażowanym w oddychanie jest przepona. Różnice między aktywnością przepony i mięśni międzyżebrowych
w oddychaniu zależą od rozwoju osobniczego.
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Podczas spokojnego oddychania za każdym razem wdychamy i wydychamy
mniej więcej 500 ml (0,5 litra) powietrza – jest to tzw. pojemność oddechowa.
Podczas maksymalnego wdechu jesteśmy w stanie nabrać do płuc dodatkowo około 2500 ml powietrza ponad pojemność oddechową, zaś podczas maksymalnego wydechu potrafimy usunąć z płuc dodatkowo 1200 ml powietrza.
Łącznie daje nam to tzw. pojemność życiową. Dla dorosłego człowieka wynosi
ona blisko 4–4,5 litra. Pozostałe powietrze znajdujące się w płucach tworzy
tzw. pojemność zalegającą. Jest to ok. 1200 ml powietrza, które znajduje się
w płucach nawet podczas najgłębszego wydechu. Pojemność ta jest wykorzystywana w medycynie sądowej. Podczas życia człowieka do zbadania dostępna
jest tylko pojemność życiowa.
U zdrowego, dorosłego człowieka pojemność życiowa płuc wynosi około
4–4,5 litra. Medycznie objętość ta jest wyznaczana podczas badania zwanego
spirometrią. Polega ono na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się
z lub do układu oddechowego podczas oddychania. Zmniejszenie pojemności płuc prowadzi często do trudności w oddychaniu, towarzyszącej chorobom
układu oddechowego, takim jak np. astma czy POChP (przewlekła obturacyjna
choroba płuc). Dlatego spirometria jest podstawowym, dodajmy – całkowicie
bezpiecznym narzędziem diagnostycznym układu oddechowego.
Poniżej prezentujemy doświadczenie, które pozwoli przeprowadzić uproszczone badanie spirometryczne w warunkach domowych. Po poprawnym jego
przeprowadzeniu powinniśmy poznać pojemność życiową swoich płuc.
Potrzebne materiały:
butelka plastikowa 5 l, gumowy wąż o średnicy 0,5–4 cm, plastelina, nóż, duże
naczynie lub wiaderko; opcjonalnie drugi, większy pojemnik. Zbuduj układ
przedstawiony na rys. 3 na podstawie poniższej instrukcji.
•
•
•

W nakrętce pustej butelki 5-litrowej zrób dziurkę. Przełóż przez nią kawałek
gumowego węża2 lub słomki tak, aby zakończenie znajdowało się około 1 cm
pod nakrętką. Całość uszczelnij np. za pomocą plasteliny i zakręć butelkę.
U podstawy tej samej butelki zrób
w ściankach kilka otworów o średnicy
około 1 cm. Ich kształt nie jest istotny.
Tak przygotowaną butelkę umieść
w wiaderku lub innym naczyniu wyższym od butelki. Poproś kolegę o przytrzymanie butelki, a sam napełnij naczynie wodą. Powinna ona również
wypełnić butelkę. Następnie postępuj
zgodnie z instrukcją A lub B w zależności od dostępności dodatkowych pojemników.

Rys. 3. Schemat układu doświadczalnego dla ćwiczenia „pojemność
płuc”
2
Średnica węża nie ma znaczenia, jednak zbyt mała może utrudniać wtłaczanie
powietrza.
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Instrukcja A (rys. 4)
•

•
•

•

Naczynie razem z butelką umieść •
w drugim, szerszym naczyniu. Nie
musi być ono wysokie, może to
•
być miednica.
Dopełnij wewnętrzne naczynie
wodą aż po brzegi.
Za pomocą rurki, po maksymalnym wdechu, wdmuchnij do butelki tyle powietrza, ile tylko zdołasz. •
Butelka musi być trzymana przez
drugą osobę, inaczej na skutek
siły wyporu wypłynie.
Na podstawie ilości wody, która
wylała się z naczynia, oblicz pojemność życiową swoich płuc.

Instrukcja B (rys. 5)
Dopełnij naczynie wodą do wysokości zakrętki od butelki.
Za pomocą rurki, po maksymalnym wdechu, wdmuchnij do butelki tyle powietrza, ile tylko zdołasz.
Butelka musi być trzymana przez
drugą osobę, inaczej na skutek
siły wyporu wypłynie.
Na podstawie różnicy w poziomie
cieczy przed i po wdmuchnięciu
powietrza, oblicz pojemność życiową swoich płuc3.

3

Rys. 4. Schemat przebiegu doświadczenia dla instrukcji A

Rys. 5. Schemat przebiegu doświadczenia dla instrukcji B
Daniel Dziob
3
Ze względu na ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wypartą ciecz, wyznaczona objętość będzie o około 1% mniejsza niż rzeczywista objętość wydmuchanego
powietrza.
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Wdech-wydech – doświadczenie
Przygotuj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 plastikowe słomki do napoju
2 baloniki
1 cienką lateksową rękawiczkę (tzw. lekarską)
półtoralitrową pustą butelkę po wodzie mineralnej (najlepsza jest taka
o kwadratowym przekroju, z wyraźnymi „żebrami”)
cienki, giętki drucik o długości ok. 50 cm
taśmę izolacyjną lub wąską taśmę opatrunkową
kawałek plasteliny wielkości palca wskazującego
dwie małe gumki recepturki i jedną większą
nożyczki
linijkę

Zadanie: Twoim zadaniem będzie zbudowanie modelu układu oddechowego
1. Drucik zegnij na pół. Dwie swobodne
końcówki drucika odegnij w górę na długość
5 cm. Powinna powstać konstrukcja podobna do tej na zdjęciu 1.
Zdj. 1

2. Utnij trzy proste kawałki słomki (bez harmonijki): dwa
o długości 6 cm każdy i jeden o długości 12 cm.
3. Nałóż dwa krótsze kawałki słomki na krótsze końcówki
drucika, a długi kawałek słomki – na dłuższy kawałek drucika. Powinna powstać konstrukcja jak na zdjęciu 2.

Zdj. 2

4. Bardzo szczelnie oklej taśmą izolacyjną lub opatrunkową połączenie trzech kawałków słomek (patrz zdjęcie 3).
Dmuchnij kilkakrotnie w słomkę, aby sprawdzić, czy powietrze nie uchodzi na połączeniu.
Zdj. 3
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5. Następnie ostrożnie wysuń drucik, aby powstała
konstrukcja, jak na zdjęciu 4.
Zdj. 4

6. Baloniki nadmuchaj i wypuść z nich powietrze 2–3
razy, aby się rozciągnęły. Do końcówek krótszych słomek przywiąż gumką recepturką po jednym baloniku. Oklej szczelnie taśmą połączenia baloników ze
słomkami. Dmuchnij kilkakrotnie w dłuższą rurkę sprawdzając, czy nie pojawią
się nieszczelności.
7. Plastikową butelkę przetnij poprzecznie nieco poniżej połowy. Pozostaw tylko część z gwintem, a pozostałą wyrzuć.
8. Ostry brzeg powstały po przecięciu butelki oklej taśmą izolacyjną.
9. Włóż konstrukcję ze słomek i baloników do wnętrza butelki tak, aby dłuższa słomka wystawała przez wąski otwór. Doklej plasteliną dłuższą słomkę do
wąskiego otworu butelki, tak aby wciąż dało się przez nią dmuchać, ale by
połączenie było szczelne.
10. Zawiąż węzeł na rękawiczce lateksowej tuż powyżej jej palców. Rozciągnij
bezpalcową część rękawiczki i nałóż na szeroki otwór butelki. Możesz przymocować rękawiczkę do butelki dużą gumką recepturką. Rękawiczka powinna być
mocno naciągnięta, węzeł rękawiczki powinien znajdować się mniej więcej na
środku otworu butelki.
11. Szczelnie oklej taśmą izolacyjną lub opatrunkową połączenie rękawiczki
z butelką.
12. Dmuchnij kilkakrotnie przez słomkę, aby sprawdzić, czy nie ma nieszczelności na łączeniu z plasteliny.
Eksperyment:
1. Weź model układu oddechowego do ręki i ustaw go w pozycji pionowej.
Drugą ręką pociągnij za palce rękawiczki w dół.
2. Wepchnij palce rękawiczki do wnętrza butelki (nie rozrywając rękawiczki).
3. Wykonując ruchy w górę i w dół rękawiczką, zaobserwuj, co się dzieje u wylotu długiej słomki.
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Obserwacja:
1. Co się dzieje z balonikami podczas ruchów rękawiczki?
2. Co się dzieje u wylotu długiej słomki podczas ruchów rękawiczki?
Komentarz:
Modelowanie polega na uproszczonym naśladowaniu rzeczywistości. Tworząc model jakiegoś urządzenia, układu, organizmu itp. powinniśmy odtworzyć podstawowe elementy oryginału oraz zasadę działania (funkcjonowania).
W doświadczeniu zbudowaliśmy model układu oddechowego człowieka.
Dłuższa słomka ma obrazować tchawicę, krótsze rurki to oskrzela, a baloniki to płuca. Nieodłącznym elementem układu oddechowego jest przepona.
W naszym modelu jej rolę pełni lateksowa rękawiczka.
Podstawowym zadaniem układu oddechowego jest wymiana gazowa z otoczeniem. Dochodzi do niej dzięki pracy mięśni międzyżebrowych zewnętrznych
oraz przepony – poziomego mięśnia oddzielającego jamę brzuszną od jamy
klatki piersiowej. Praca przepony powoduje zmianę kształtu i objętości klatki
piersiowej. Obniżenie przepony powoduje powiększenie objętości klatki piersiowej, a tym samym zmniejszenie w niej ciśnienia, które rozpoczyna wdech,
czyli napełnienie płuc powietrzem. Wydech następuje wskutek uniesienia przepony (rozkurczu). Należy zaznaczyć, że przedstawiony powyżej model nie
odzwierciedla samej wymiany gazowej, polegającej na przekazywaniu tlenu
z pęcherzyków płucnych do krwioobiegu oraz na przedostawaniu się dwutlenku
węgla z układu krwionośnego do płuc.
Podobnie, jak w naszym modelu, człowiek nigdy nie pozbywa się w całości
powietrza ze swoich płuc. U osoby dorosłej, zawsze zalega w nich ok. 1,2 litra
powietrza. Kolejne 1,2 litra powietrza (objętość zapasowa) zwykle znajduje się
w płucach, choć przy bardzo pogłębionym wydechu, tej części powietrza można
się pozbyć z organizmu. Natomiast podczas pojedynczego wdechu i wydechu
człowiek wymienia około pół lita powietrza. Oprócz tego, przy maksymalnym
wdechu można dodatkowo jeszcze zaczerpnąć ok. 2,5 litra powietrza.
Redakcja poleca stronę z opisami innych doświadczeń dotyczących płuc:
http://www.fizyka.uni.opole.pl/moja_fizyka/numer1/zadania/ikarlekcja.html
DS

Sól i lód

Każdy wie, że zimą drogi i chodniki posypuje się solą, aby lód stopniał. Nikogo
nie zdziwi więc podobne doświadczenie wykonane w warunkach domowych.
Nie zdziwi – aż naprawdę je przeprowadzimy.
Co będzie potrzebne?
•
•
•
•

Kilka kostek lodu.
Torebka foliowa, najlepiej gruba.
Młotek i deska do tłuczenia kotletów albo młotek i kowadełko, ewentualnie
dwa płaskie kamienie.
Sól (kilka łyżek).
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Łyżka.
Termometr zaokienny (cieczowy).
Puszka po napoju rozcięta w połowie wysokości (używać będziemy dolnej
części).
Termometr można kupić za kilka złotych w supermarkecie. Ważne, żeby dał
się tak rozmontować, by zbiorniczek z cieczą wystawał na zewnątrz.
Puszkę można zastąpić zwykłym kubkiem, tyle że wówczas aby odczuć temperaturę znajdującej się w nim substancji, trzeba będzie wkładać do niej palec.
•
•
•

Co zrobić?
•
•
•
•

Zawiń lód w torebkę foliową i potłucz młotkiem na desce (albo kowadełku,
albo między kamieniami).
Rozbity lód przesyp do naczynia (puszki lub kubka). Wlej trochę zimnej
wody i wymieszaj.
Zmierz temperaturę wody z lodem.
Trzymając naczynie wsyp sól, ponownie wymieszaj i znowu zmierz temperaturę.

Co zauważasz? Czy twoje odczucie temperatury potwierdza zmianę wskazań
termometru? Spróbuj wyjaśnić swoje obserwacje.
Zachęcam Cię czytelniku do samodzielnego wykonania doświadczenia, nie czytaj wyjaśnienia przed jego wykonaniem.
Lody bez lodówki
Dzisiaj do produkcji lodów używamy
elektrycznych lodówek. Ale jak radzono sobie dawniej? Przede wszystkim,
w zimie ze stawów i rzek zbierano lód
i przenoszono go do dołów wyłożonych
trocinami. Trociny, jak każdy sypki
materiał zawierający dużo powietrza,
słabo przewodzą ciepło, a ciepło topnienia lodu jest duże (tzn. dużo energii
potrzeba, aby go stopić). Dzięki tym
dwóm czynnikom znaczna część lodu
mogła przetrwać cały rok.
Wydobyty latem z dołu lód można
było zużywać po trochu na przykład do
chłodzenia jedzenia. Dawne lodówki
nie miały zasilania, ale działały dzięki
topniejącemu lodowi.
Jednak lód topniejący w temperaturze 0°C nie może ochłodzić żadnej
substancji poniżej zera. Ciepło przepływa zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej – ten znany
z codziennego życia fakt jest jednym
z najważniejszych praw fizyki. Jak więc
za pomocą lodu możemy cokolwiek zamrozić?

Lodówka z XIX wieku, źródło: Internet
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Możemy, jak w naszym doświadczeniu, pomieszać lód z solą, do naczynia
z powstałą mieszaniną wstawić mniejsze naczyńko z masą przygotowaną do
produkcji lodów, a potem tylko, ciągle mieszając, czekać aż powstanie tak pożądany w lecie przysmak.
Odpowiedzi szukaj w tym zeszycie.

Marcin Braun

Doświadczenie Younga dla fal akustycznych
Jednym z dziesięciu najpiękniejszych doświadczeń z fizyki zostało wybrane
(patrz Foton 126) doświadczenie Younga, które potwierdziło falową naturę
światła. Światło przechodzące przez dwie szczeliny powoduje powstanie na
ekranie tzw. prążków interferencyjnych, czyli miejsc, w których fale się wzmacniają, i miejsc, w których fale się wygaszają. Zjawisko to obserwujemy również
dla fal wzbudzanych na wodzie. Zadanie poniżej dotyczy fal akustycznych. Taka
akustyczna wersja doświadczenia Younga znajduje się w ogrodzie edukacyjnym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” w Szczecinie (patrz fot. 1).

Fot. 1. Zdjęcie układu dla doświadczenia Younga w wersji akustycznej. Z przodu na
słupku znajduje się głośnik, dalej płyty z pleksi – środkowa o szerokości 200 cm i boczne odsunięte od niej o około 4 cm – tworzą pionowe szczeliny. Za płytami, na posadzce
z płytek namalowano trzy linie: jedną prostą wychodzącą ze środka między szczelinami
i dwie symetryczne krzywe (hiperbole) (więcej – patrz Foton 126)
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Głośnik umieszczono na wysokości głowy człowieka o przeciętnym wzroście.
Szczeliny uginają falę dźwiękową dobiegającą z głośnika – przyjmujemy, że
stają się źródłami fal rozchodzących się w różnych kierunkach za przegrodą. Na
posadzce zostały namalowane linie ułatwiające znalezienie miejsc, w których
słychać głośniejszy dźwięk.
a) Wyjaśnij, dlaczego wzmocnienie dźwięku następuje wzdłuż linii środkowej, leżącej na symetralnej odcinka łączącego dolne fragmenty szczelin.
b) Jednym z możliwych położeń na bocznej linii, gdzie można usłyszeć
wzmocnienie dźwięku, jest miejsce znajdujące się dokładnie naprzeciwko
szczeliny, w odległości 225 cm od niej. Wiedząc, że fala akustyczna biegnie
w powietrzu z szybkością 343 m/s (w temperaturze 20°C), oblicz częstotliwość
dźwięku emitowanego przez głośnik.
c) Jak należałoby zmienić odległości między liniami na posadzce, gdyby
szczeliny znalazły się bliżej siebie? Odpowiedź uzasadnij.
Waldemar Berej, IF UMCS Lublin
Tadeusz M. Molenda, IF US Szczecin
Odpowiedzi szukaj w tym zeszycie.

Zadania

I. Praca serca
Serce ludzkie pompuje 5 litrów krwi na minutę oraz wytwarza nadciśnienie
100 mm Hg, to jest 13 kPa.
Na ile czasu pracy sztucznego serca o identycznych parametrach oraz sprawności η = 50% wystarczyłoby energii ze standardowego akumulatora samochodowego (Q = 48 Ah, U = 12 V)?
Rozwiązanie:
Aby rozwiązać zadanie musisz wiedzieć, jaka ilość energii jest zakumulowana (zgromadzona) w akumulatorze. Ta energia E = Q · U, gdzie Q to ładunek
elektryczny, zaś U – napięcie. Przy obliczaniu tej energii uważaj na jednostki,
energię chcemy mieć wyrażoną w dżulach. Pamiętaj też, że jedynie połowa
z tej energii jest spożytkowana w pracy sztucznego serca (η = 50%).
Pracę pompy (serca) w jakimś czasie t możemy obliczyć, ponieważ wiemy,
jaka różnica ciśnień (∆p) napędza ruch krwi (∆p = 13 kPa) i jaka jest wydajność
tłoczenia; podana jest ona w litrach na minutę.
Praca wykonana przez pompę serca W = ∆(p)·V·t, gdzie ∆(p) = 13 kP,
V – wydajność = 5 l/min, t – czas pracy serca.
Przyrównanie tej pracy do dostępnej energii akumulatora pozwoli nam obliczyć ten szukany czas.
Aby wykonać poprawne obliczenia trzeba zadbać o przeliczenie odpowiednich jednostek.
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II. Metalowa butla na gaz
Metalową butlę do napełniania gazem dokładnie opróżniono (odpompowano
zawartość) i zważono. Następnie napełniono wodorem i ponownie zważono.
Jaki jest ciężar butli z wodorem w porównaniu z butlą opróżnioną?
A) mniejszy,
B) większy,
C) taki sam,
D) większy lub mniejszy w zależności od objętości gazu w butli,
E) większy lub mniejszy w zależności od temperatury wodoru w butli.
Odpowiedź uzasadnij.

III. Wagi sprężynowe
Trzy jednakowe wagi sprężynowe, każda o masie 1 kg, ustawiono jedna na
drugiej, tak jak na rysunku. Jakie będą wskazania poszczególnych wag?

IV. Siłomierze
Trzy siłomierze, każdy o masie 10 dag zawieszono jeden do drugiego. Ile wyniosą wskazania tych siłomierzy?
Jak zrobić siłomierz:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-silomierz

V. Naprężenie liny
Na nieważkiej linie zawieszono trzy przedmioty P, Q i R o ciężarze
odpowiednio 15 N, 20 N i 7 N, jak pokazano na rysunku.
Jakie jest naprężenie liny między P i Q?
A) 42 N,
B) 35 N,
C) 27 N,
D) 15 N,
E) 7 N.
Naprężenie liny to wartość siły wskazywana przez siłomierz wpięty
do liny podlegającej rozciąganiu.
Odpowiedzi szukaj w tym zeszycie.

Z.G-M

Drugie z tych zdań opisuje, co się działo w naszym doświadczeniu. Lód topniał, więc woda stygła. Gdybyśmy wrzucili lód do nieosolonej wody, to jej stygnięcie skończyłoby się na 0°C. Jednak temperatura słonej wody może spadać
jeszcze niżej, oddając energię topniejącemu lodowi.

Doświadczenie Younga dla fal akustycznych – odpowiedzi i elementy rozwiązania

a) Na odcinku środkowym zawsze wystąpi wzmocnienie dźwięku – ze względu
na jednakową odległość od obu szczelin fale docierają do punktów na tej
linii w zgodnej fazie.
b) Wykorzystując twierdzenie Pitagorasa łatwo obliczamy odległość miejsca
obserwacji od szczeliny: 2,25 2 + 2,042 ≈ 3 (w metrach). Na bocznej linii
powinien być spełniony warunek ∆l = n·λ (wzmocnienie następuje, gdy różnica dróg przebywanych przez fale z obu szczelin jest równa wielokrotności
długości fali), co pozwala obliczyć długość fali wysyłanej przez głośnik, dla
n = 1, λ = 0,76 m, a następnie jej częstotliwość: f = v/λ ≈ 451 Hz.
c) Gdyby szczeliny znajdowały się bliżej siebie, to boczne linie powinny zostać
odsunięte środkowego odcinka (z odpowiednią korektą ich kształtu), co wynika z geometrii dla rozpatrywanej sytuacji. Rozważmy trójkąt w płaszczyźnie równoległej do podłoża, który tworzą: odcinek pomiędzy szczelinami
(podstawa trójkąta) oraz odcinek od szczelin do punktu obserwacji. Jeśli
skrócimy podstawę, chcąc zachować długości pozostałych boków (z warunkiem ∆l = λ), to w nowym trójkącie wierzchołek odpowiadający punktowi
obserwacji musi być przesunięty w bok od symetralnej podstawy (zachęcamy czytelnika do narysowania obu sytuacji).
Uwaga: znane z fizyki szkolnej równanie d sinα 1 = 1·λ nie jest spełnione
w pobliżu szczelin.

Odpowiedzi do zadań
I. 16 minut
II. B) większy
III. waga dolna 2 kg, środkowa 1 kg, górna 0 kg
IV. od dołu: 0, 1 dag, 2 dag
V. C) 27 N

20

Neutrino 26

Odpowiedzi
Sól i lód – wyniki i wyjaśnienie
Jeden z rezultatów doświadczenia – szybsze topnienie lodu – nas nie zaskakuje. W końcu po to sypiemy sól na ulice, aby stopić lód. Ciekawe jednak, że
temperatura wody w naczyniu zaczęła drastycznie spadać. Właśnie dlatego
proponowałem użycie puszki po napojach. Wykonana jest ona z cienkiej blachy
i bardzo dobrze przewodzi ciepło. Czasem trudno nawet utrzymać ją w ręku,
taka jest zimna. Nasze odczucia potwierdza termometr: słupek cieczy spada
nawet do –20°C.
Pojawia się natychmiast kilka pytań.
Ciekła woda poniżej zera
Przede wszystkim: jak to możliwe, że ciekła woda ma kilkanaście stopni poniżej zera?
Otóż temperatura krzepnięcia wody maleje, gdy rośnie w niej zawartość
soli. Dzieje się tak dlatego, że – mówiąc w dużym uproszczeniu – jony powstałe z soli przeszkadzają cząsteczkom wody układać się w regularną strukturę
lodu. W naszym przypadku soli było dużo, więc temperatura krzepnięcia była
znacznie niższa od 0°C.
Na razie wyjaśniliśmy tylko, dlaczego słona woda krzepnie w niższej temperaturze. Ale dlaczego obecność soli powoduje topnienie lodu, który od początku
był stały? W końcu sól znajduje się tylko na zewnątrz lodu.
Otóż na powierzchni lodu zawsze znajduje się nieco ciekłej wody. Równowaga pomiędzy wodą a lodem nie polega na tym, że lód nie topnieje, a woda nie
krzepnie, ale że oba te zjawiska się równoważą. Wystarczy więc, że obecność
soli zablokuje krzepnięcie wody, aby topnienie zaczęło przeważać.
Czy teraz rozumiesz już, dlaczego lód powinien być drobno potłuczony?
Animację ruchu cząsteczek w badanym przez nas zjawisku można znaleźć w Internecie: http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/why-saltmelts-ice.shtml
Oprócz samej animacji znajdziesz tam wyjaśnienie zjawiska (być może jaśniejsze od mojego, a na pewno bardziej obszerne).
Przyczyna i skutek
Na razie wiemy jednak tylko, dlaczego woda może mieć tak niską temperaturę, a nie – dlaczego się ochłodziła. W końcu topnienie lodu kojarzy się nam raczej z wysoką temperaturą, a nie z niską. Bałwany mają się dobrze na mrozie,
topnieją zaś wiosną.
To prawda, ale obserwując dwa równoczesne zjawiska, łatwo pomylić skutek z przyczyną. Gdy wrzucimy lód do gorącej wody, zaczyna on topnieć. Lód
topnieje, bo woda jest gorąca. Ale woda nie jest gorąca dlatego, że lód topnieje.
Wręcz przeciwnie. Aby stopić lód, musimy dostarczyć mu energii. Energię tę
traci woda, stając się mniej gorąca. To dlatego kostki lodu wrzucamy do napojów, chcąc je ochłodzić. A więc:
Lód topnieje, bo woda jest gorąca.
Woda stygnie, bo lód topnieje.
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