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Akustyka to dział fizyki zajmujący się powstawaniem, rozchodzeniem się i rejestracją
dźwięków. Muzycy uczą się akustyki, aby poznać tajniki instrumentów muzycznych, architekci studiują elementy akustyki, aby móc dobrze zaprojektować np. salę koncertową.
Dźwięk, tak jak i światło, jest falą. W przeciwieństwie do światła mogącego rozchodzić
się w próżni, dźwięk rozchodzi się w materialnych ośrodkach sprężystych, takich jak np.
powietrze, woda, stal, napięty sznurek. Jak szybko rozchodzi się dźwięk w tych ośrodkach
i jak to zmierzyć? Co to są decybele służące do pomiaru głośności dźwięków? Odpowiedź
znajdziecie w tym Neutrinie.
Dowiecie się też w jaki sposób powstają tak zwane cienie akustyczne, jak komunikują
się wieloryby i dlaczego człowiek wydmuchujący z płuc hel mówi głosem Kaczora Donalda.
Majsterkowicze po przeczytaniu tego zeszytu będą mogli zbudować stereoskop do
patrzenia przestrzennego lub prosty instrument muzyczny – rurofon.
Zapraszamy do lektury!
Z.G-M

Spis treści
Rozchodzenie się dźwięku – fale dźwiękowe..........................................................................1
Szybkość dźwięku....................................................................................................................5
Bariera dźwięku........................................................................................................................7
Dźwięki muzyczne i ich nazwy.................................................................................................8
Stereoskop...............................................................................................................................9
O decybelach i natężeniu dźwięku.........................................................................................13
Wstęp do akustyki..................................................................................................................15
Rurofon, czyli wielka fletnia pana...........................................................................................17
Helowy głos – prawdziwe wyjaśnienie piskliwej zagadki.......................................................19
Właściwości jodu....................................................................................................................21

Komunikaty
FENIKS – długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Druk czasopisma współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Neutrino 13

1

Rozchodzenie się dźwięku – fale dźwiękowe

Żyjemy w świecie pełnym dźwięków. Dzięki możliwości wytwarzania i odbioru fal akustycznych możemy się z sobą komunikować, uprzyjemniać sobie czas słuchając muzyki, ale
także określać pozycje okrętów podwodnych i oglądać płód w łonie matki.
Co to jest fala dźwiękowa
Fala dźwiękowa to rodzaj zaburzenia, rozchodzącego się w ciele stałym, cieczy lub gazie.
Żeby wytworzyć dźwięk należy „rozhuśtać” cząsteczki ośrodka, w którym ma rozchodzić
się fala. Możemy to zrobić uderzając na przykład pałeczką w bębenek i odkształcając
w ten sposób na krótką chwilę powierzchnię naciągniętej membrany. Ponieważ membrana bębenka jest elastyczna – zaczyna drgać, „popychając” znajdujące się w jej pobliżu
cząsteczki powietrza. Te z kolei „popychają” swoich sąsiadów, co prowadzi do powstawania chwilowych zagęszczeń i rozrzedzeń powietrza w pobliżu membrany. Te zagęszczenia
i rozrzedzenia stanowią właśnie falę akustyczną (rys. 1a). Ze względu na to fala dźwiękowa nie może się więc rozchodzić w próżni, gdzie nie ma cząsteczek materii.

Rys. 1. Zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka tworzące falę dźwiękową (a). Schematyczny rysunek
przedstawiający czoła fali dźwiękowej (b)

Przedstawiając fale dźwiękowe na rysunkach często zaznacza się tylko tzw. czoła
fali albo fronty falowe. Wyobraźmy sobie, że przykrywamy rys. 1a przeźroczystą kalką,
po czym rysujemy linie przebiegające przez sam środek każdego obszaru o największej
gęstości cząstek. Te linie przedstawiają właśnie czoła fali (rys. 1b). W przypadku kulistej
fali dźwiękowej, rozchodzącej się we wszystkich kierunkach w przestrzeni, fronty falowe to
powierzchnie kul. Przedstawiając schematycznie fale akustyczne rysuje się więc w przekroju okręgi (rys. 2a). Jeśli źródło fali oddalone jest od miejsca obserwacji, to docierające
do obserwatora fronty falowe mają kształt lekko wygiętych łuków. Zakrzywienie frontów
falowych zmniejsza się w miarę oddalania się od źródła fali i w dużej odległości od źródła
można traktować falę dźwiękową jako falę płaską (rys. 2b). Na rysunkach zwykle zaznacza się również kierunek rozchodzenia się dźwięku za pomocą linii prostopadłej w każdym
punkcie do czoła fali. W ośrodku jednorodnym, to znaczy takim, którego własności nie
zmieniają się od jednego punktu do drugiego, fale dźwiękowe rozchodzą się prostoliniowo.
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Rys. 2. Uproszczony schemat fali dźwiękowej: (a) – przekrój fali kulistej, (b) – fala płaska

Szybkość fal akustycznych zależy od rodzaju materiału, w którym rozchodzą się fale.
W stalowym pręcie fala dźwiękowa przemieszcza się z szybkością około 6000 m/s, w wodzie – z szybkością około 1500 m/s, a w powietrzu – około 340 m/s. Szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy jednak również od innych parametrów ośrodka, przede wszystkim
od temperatury: im wyższa temperatura, tym szybciej rozchodzi się w nim fala dźwiękowa.
Ta zależność od temperatury jest przyczyną powstawania ciekawych efektów akustycznych. Żeby je zrozumieć wyobraźmy sobie granicę dwóch ośrodków, różniących się szybkością rozchodzenia się w nich dźwięku. Załóżmy, że szybkość fali akustycznej w pierwszym ośrodku jest większa niż w drugim i że fala nie pada na granicę ośrodków dokładnie
prostopadle lecz pod pewnym kątem (rys. 3).

Rys. 3. Zjawisko załamania fali dźwiękowej na granicy dwóch ośrodków

W takiej sytuacji fragment frontu falowego, który dociera do granicy ośrodków jako
pierwszy, przechodzi do drugiego ośrodka i zwalnia wcześniej niż pozostała część, przemieszczająca się ciągle w pierwszym ośrodku. W rezultacie, fala zmienia kierunek rozchodzenia się – mówimy wówczas, że fala uległa załamaniu. Żeby lepiej to zrozumieć
wyobraźmy sobie, że dwa wybrane czoła fali na rys. 3 odpowiadają osiom łączącym koła
wózka. Wózek porusza się po betonowym chodniku (w pierwszym ośrodku) i nagle wjeż-
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dża prawym przednim kołem na żwirowe pobocze. Na skutek zwiększonego tarcia koło
to gwałtownie zwalnia, co powoduje obrót całego wózka. Oznacza to więc, że zmiana
szybkości rozchodzenia się fali prowadzi do zmiany kierunku jej propagacji. Jeśli wytworzymy falę akustyczną w ośrodku, w którym szybkość rozchodzenia się dźwięku zmienia
się stopniowo, to zamiast gwałtownych zmian kierunku propagacji na granicy ośrodków
uzyskamy płynne odchylenie (rys. 4).

Rys. 4. Zmiana kierunku propagacji fali przechodzącej przez kolejne ośrodki o malejącej szybkości
rozchodzenia się dźwięku (a). Modyfikacja kierunku propagacji w ośrodku o stopniowej zmianie szybkości rozchodzenia się dźwięku (b)

O cieniach akustycznych
Taka stopniowa zmiana szybkości dźwięku ma miejsce w warstwie nagrzanego powietrza
na gorącej plaży. Im dalej od powierzchni ziemi, tym niższa temperatura i tym samym
mniejsza szybkość rozchodzenia się dźwięku. Jak będzie się rozchodzić fala akustyczna
w takim ośrodku? Wyobraźmy sobie dwie osoby (rys. 5): pierwsza z nich opala się w punkcie A, druga – gra w siatkówkę plażową w punkcie B. W pewnej chwili siatkarz woła do
opalającej się dziewczyny, prosząc o podanie piłki. Ona jednak nie rusza się z ręcznika.
W tym wypadku nie chodzi jednak o brak dobrej woli.

Rys. 5. Cień akustyczny na plaży

Kierunek fali dźwiękowej rozchodzącej się we wszystkich kierunkach z punktu B ulega stopniowemu odchylaniu w miarę zbliżania się do punktu A. Fala dźwiękowa „omija”
pewien obszar, zwany „cieniem akustycznym”. W rzeczywistości, ze względu na zjawisko
dyfrakcji fal, granica tego „cienia” nie jest tak ostra jak zaznaczono na rysunku. Jednak
natężenie dźwięku w obszarze „cienia” jest znacznie mniejsze niż poza nim. Dlatego plażowiczka może usłyszeć wołanie siatkarza tylko pod warunkiem, że uniesie głowę, wydostając się w ten sposób z tego obszaru.
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To samo zjawisko pozwala również wyjaśnić, dlaczego w pewnych warunkach statki
nie są w stanie wykryć okrętów podwodnych (rys. 6). Podczas gorącego popołudnia powierzchnia morza znacznie się nagrzewa, ale w miarę zwiększania głębokości temperatura wody stopniowo spada. Statek usiłujący namierzyć okręt podwodny za pomocą sonaru
wysyła sygnały dźwiękowe we wszystkich kierunkach. Jednak kierunek fal akustycznych
w tak niejednorodnym ośrodku ulega odchyleniu, prowadząc do powstania obszaru „cienia”, w którym może się ukryć okręt podwodny.

Rys. 6. Okręt podwodny w cieniu akustycznym sonaru

SOFAR, czyli jak komunikują się wieloryby
Istnieje jeszcze jeden ciekawy efekt związany z załamaniem fal dźwiękowych w oceanach. W przypadku rozchodzenia się fal akustycznych w cieczach,
oprócz wpływu temperatury na szybkość rozchodzenia się dźwięku ma wpływ także ciśnienie panujące
w ośrodku. Im wyższe ciśnienie, tym większa jest
szybkość rozchodzenia się dźwięku. Wprawdzie wraz
ze wzrostem głębokości temperatura wody spada,
jednak spadek ten jest stosunkowo szybki jedynie do
głębokości około 1000 m, a następnie temperatura
maleje znacznie wolniej. Zanurzaniu się towarzyszy
natomiast liniowy wzrost ciśnienia i powyżej pewnej
wartości granicznej to rosnące ciśnienie zaczyna
mieć dominujący wpływ na szybkość propagacji fal
akustycznych. Oznacza to, że szybkość dźwięku początkowo spada wraz z głębokością, po czym zaczyna na nowo rosnąć (rys. 7).
Tak więc na pewnej głębokości istnieje obszar,
w którym szybkość dźwięku jest niższa niż w warstwach wody powyżej i poniżej. Taka konfiguracja
tworzy swego rodzaju kanał, w którym dźwięk może
propagować się na bardzo duże odległości. Dzieje się
tak ponieważ wyemitowane w tej strefie fale dźwiękowe, ulegają odchyleniu w kierunku jej centrum
(rys. 8). Na podobnej zasadzie następuje przesyłanie

Rys. 7. Zależność szybkości dźwięku
od głębokości, zmierzona na Oceanie
Spokojnym na północ od Hawajów. Obszar o minimalnej szybkości dźwięku
znajduje się na głębokości około 750 m
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światła w światłowodzie. Warstwa wód oceanicznych o takich własnościach nosi nazwę
kanału SOFAR (od ang. Sound Frequency and Ranging channel).

Rys. 8. Propagacja fali dźwiękowej w kanale SOFAR

Położenie tego obszaru zależy od szerokości geograficznej: w strefie podzwrotnikowej
znajduje się on na głębokości około 1000 m, natomiast w miarę zbliżania się ku biegunom
wznosi się on bliżej powierzchni wody. Na zakończenie można wspomnieć, że naukowcy
obserwujący wieloryby zauważyli, iż wykorzystują one kanał SOFAR do komunikacji oraz
nawigacji.
KC

Szybkość dźwięku
Ludzie zdawali sobie sprawę, że dźwięk rozchodzi się szybko, jednak dość długo nie znano wartości jego prędkości. Indianie, i zapewne nie tylko oni, wiedzieli, że ziemia, grunt,
skały przenoszą dźwięk szybciej niż powietrze. Indianie, by wytropić galopujące stado
bawołów, przykładali ucho do ziemi. Po opóźnieniu nadejścia grzmotu w stosunku do błyskawicy poznawano, jak daleko uderzył piorun.
Jednym z pierwszych, którzy dokonali pomiaru prędkości dźwięku, był żyjący w XVII wieku francuski filozof i matematyk, naukowy przyjaciel Kartezjusza jeszcze z lat szkolnych (jezuickie kolegium), ojciec Marin Mersenne.
Dzisiaj może się nam wydawać taki pomiar dziecinnie
prosty: należy zmierzyć odległość źródła dźwięku, będącego
równocześnie źródłem światła, od obserwatora, a następnie zmierzyć przedział czasu pomiędzy nadejściem sygnału światła (czyli ujrzeniem błysku) a nadejściem dźwięku1.
Tak też zrobił Mersenne. Jako źródła dźwięku i światła użył
działa armatniego. Niestety nie dysponował, tak jak my, dokładnym stoperem, a nawet dokładnym zegarem. Mimo to
uzyskał całkiem dobry wynik, nieco ponad 300 m/s.
Marin Mersenne (1588–1648)
Były to czasy, gdy coraz bardziej ceniono naukę i jej rozwój nabierał szybkiego tempa. Wokół Mersenne’a gromadzili się wybitni uczeni tamtych
czasów. Mersenne organizował regularne spotkania, wymieniał z nimi listy, zastępujące
wtedy czasopisma naukowe. Popularyzował dzieło Galileusza, które zostało wcześniej
umieszczone na indeksie, czyli spisie zakazanych przez Kościół ksiąg.
1

Oczywiście przyjmuje się, że czas przelotu światła jest pomijalnie krótki.
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Kolejni uczeni powtarzali pomiary Mersenne’a czyniąc je coraz dokładniejszymi.
Stwierdzono, że szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od temperatury powietrza –
im bardziej jest ono nagrzane, tym dźwięk rozchodzi się szybciej. Szybkość dźwięku nad
poziomem morza maleje wraz ze wzrostem wysokości, dlatego, że spada temperatura
i ciśnienie (o 10 km/h co 696 m wysokości) i wynosi przy ziemi 1224 km/h, a 1066 km/h na
wysokości 11 000 m, powyżej której już praktycznie bardziej nie maleje. Obecność pary
wodnej też zwiększa szybkość dźwięku. Fizyk niemiecki Ernest Chladni zmierzył prędkości dźwięku w różnych gazach, np. w azocie, wodorze, dwutlenku węgla. Wartości te były
większe od tej, którą przewidywał Newton.
Zagadka wyjaśniła się, jak zdano sobie sprawę z tego, że w czasie rozchodzenia się
fali dźwiękowej, czyli tworzenia się kolejnych zgęstek gazu, proces ten jest tak szybki, że
nie zachodzi wówczas wymiana ciepła z otoczeniem, czyli, jak to się mówi, proces ten jest
adiabatyczny.
Pomiary prędkości dźwięku były w XIX wieku wydarzeniami z udziałem publiczności. Tak było w roku 1822, gdy
trzej uczeni: Alexander von Humboldt, Luis Joseph Gay-Lussac i François Arago mierzyli prędkość dźwięku wytworzonego podczas wystrzału z działa armatniego znajdującego się na wzgórzu Montmarte w kierunku innego
paryskiego wzgórza.
Wielkim wydarzeniem był w roku 1827 pomiar prędkości dźwięku w wodzie jeziora genewskiego. Dwaj uczeni
Sturm i Colladon na linach spuszczonych z jednej łodzi
zawiesili dzwon i obok niego młot. Młot m był w taki sposób zamocowany, że po zapaleniu prochu P (który dawał
przy okazji błysk) zwalniało się ramię młota, który uderzał
w dzwon. Dźwięk i błysk były odbierane na drugiej łodzi odległej o 13 365 m. Odbiornik
przedstawiony na rysunku zanurzony był w wodzie (to było metalowe pudło specjalnego kształtu wypełnione powietrzem
i zamknięte membraną). Jego ujście
O unosiło się nad powierzchnią wody
i można było do niego zbliżyć ucho.
Zaobserwowano 9,5 sekundy
opóźnienia dźwięku w stosunku do
błysku. Proste dzielenie daje wynik
1485 m/s, czyli przeszło cztery razy
większą szybkość niż w powietrzu.
Szybkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach:

Z.G-M
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Bariera dźwięku
O barierze dźwięku mówimy wtedy, gdy szybkość obiektu poruszającego się w powietrzu
przekracza szybkość dźwięku. Bezwymiarowa liczba Macha M =

jest wtedy więk-

sza od 1. Powstaje wówczas fala uderzeniowa i związany z nią grzmot.
Falę uderzeniową najłatwiej zobaczyć
na wodzie. Łabędź gwałtownie nurkujący
w wodzie wytwarza na powierzchni falę
kolistą, a płynący szybko zostawia za sobą
„ogon” falowy (fot. 1).
Na rys. 1a przedstawiono obraz fal powstałych przez nurkującego łabędzia. Rysunek 1b to obraz fali wytworzonej przez
wolno płynącego łabędzia, rys. 1c – przez
łabędzia płynącego z szybkością rozchodzenia się fal na wodzie, a rys. 1d to obraz
fal, gdy łabędź płynie szybciej niż rozchodzą się fale. Na
rys 1b koliste fale przestają być koncentryczne, przed łabędziem się zagęszczają. Na rys. 1c fale na froncie zagęszczają się, zaś na rys. 1d tworzą charakterystyczny trójkąt,
który jest widoczny na fot. 2 szybko płynącej łódki.

Rys. 1.

Podobne zjawiska jak na powierzchni wody występują w powietrzu – mamy do czynienia z falą kulistą rozchodzącą się np. od lecącego samolotu. Samolot wytwarza fale
dźwiękowe, a gdy porusza się szybciej od dźwięku „ciągnie” za sobą stożkowy ogon fal
dźwiękowych. Granica tego stożka stanowi obszar o dużym zgęszczeniu fal. Gdy obszar
ten dojdzie do obserwatora, to usłyszy on gwałtowny huk. Występują wtedy gwałtowne
zmiany ciśnienia. Na rys. 2a przedstawiono gapiów obserwujących wolno nadlatujący samolot. Chociaż dźwięk jest opóźniony w stosunku do obrazu, to obserwatorzy słyszą nadlatujący samolot. Rysunek 2b przedstawia obserwatorów samolotów naddźwiękowych.
Gdy do ich uszu dotrze huk, samolot już zdąży się oddalić.

Rys. 2. a) wolno nadlatujący samolot, b) samolot lecący z szybkością ponaddźwiękową
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Okazuje się, że przy przekraczaniu
przez samoloty bariery dźwięku (liczba
Macha > 1) zmienia się opór aerodynamiczny samolotu. Muszą o tym pamiętać
konstruktorzy samolotów.
Prędkość naddźwiękową przy odrobinie wprawy można samemu dość łatwo
osiągnąć, czyli wprawić ciało w tak szybki ruch. Otóż koniec bicza może osiągać
prędkość ponaddźwiękową, wtedy bicz
„strzela” (patrz „Fizyka strzelającego bicza” Foton 85, lato 2004).
Czy można sfotografować falę uderzeniową w powietrzu? Można, ponieważ
w obszarze fali uderzeniowej występują
duże zmiany ciśnienia i gęstości, a co za tym idzie, zmiany współczynnika załamania
światła oraz skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu.
Z.G-M

Dźwięki muzyczne i ich nazwy
Muzycy używają zapisu nutowego

Poszczególne dźwięki mają zgodnie z przyjętą konwencją następujące częstotliwości:
Dźwięk

do

re

mi

fa

sol

la

si

do

Ton

c

d

e

f

1

g

a

h

c2

Częstotliwość [Hz]

264

297

330

352

396

440

495

528

Stosunki częstości

1

9
8

5
4

4
3

3
2

5
3

Nazwy interwałów

Prima

Sekunda

Tercja

Kwinta

Seksta

1

1

1

Kwarta

1

1

Dźwięk a1 odpowiada częstotliwości 440 Hz widełek stroikowych.
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Stereoskop
Widzenie przestrzenne
Widzenie przestrzenne, czyli stereoskopowe1, polega na tym, że każde z oczu człowieka widzi nieco inny obraz. Jeżeli nie zwróciłeś na to uwagi, wyciągnij przed siebie rękę.
A teraz spójrz na nią najpierw tylko prawym okiem, zamykając oko lewe, a potem lewym
okiem, zamykając oko prawe. Obrazy nie są jednakowe, prawda? Schematycznie przedstawia to rysunek 1: sześcian widziany z dwóch różnych punktów. Sygnały z obu oczu
przesyłane są do mózgu, a tam przetwarzane w taki sposób, że mamy wrażenie widzenia
przestrzennego.

Rys. 1.

Można sztucznie uzyskać wrażenie widzenia przestrzennego, jeżeli będziemy dysponować parą odpowiednich rysunków (lub fotografii) – i każde z oczu będzie patrzeć tylko
na jeden z nich. Urządzenie, które pozwala na takie widzenie, nazywamy stereoskopem.
Proponujemy budowę prostego stereoskopu, złożonego z czterech lusterek. Zasadę
jego działania przedstawia rysunek 2.

Materiały

Rys. 2.

Schemat korpusu stereoskopu w skali 1:1 dołączony został na następnej stronie.
Korpus stereoskopu wykonaj z kartonu w formacie A4. Poza tym do budowy stereoskopu
potrzebne są:
1. 4 lusterka o grubości 2 mm i wymiarach 45 mm × 45 mm (w warsztacie szklarskim
przycinają „od ręki”);
2. 16 zapałek z obskrobanymi łebkami;
3. klej uniwersalny (np. Kropelka lub Wikol);
4. kilka spinaczy biurowych.
1

Nazwa pochodzi z greki: stereos – stanowiący bryłę, skopeo – oglądam.
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Wykonanie stereoskopu
1. Wycinamy stereoskop według linii ciągłych (także otwory na oczy).
2. Wycięty kształt zaginamy według linii przerywanych do wewnątrz, z wyjątkiem jednego
przypadku, zaznaczonego literą Z, który należy odgiąć na zewnątrz.
3. Klejem uniwersalnym przyklejamy zapałki według linii ciągłych. Uzyskujemy w ten sposób prowadnice do wsunięcia lusterek; powinny wsuwać się dość ciasno.
4. Składamy stereoskop i trzymając ręką wsuwamy lusterka pomiędzy prowadnice.
5. Skrzydełka po lewej i prawej stronie spinamy spinaczami. Podobnie mocujemy część A do części
B. Lusterka powinny być
ściśnięte pomiędzy dolną
i górną powierzchnią pudełka stereoskopu.
6. Jedno z lusterek będzie
można obracać i regulować tak, aby odpowiednio widzieć pary oglądanych rysunków.
Gotowy stereoskop wykonany przez Mateusza Ciałowicza przedstawia fotografia
obok.
Oglądanie obrazków stereo
Ściągnij ze strony Fotonu plik w PowerPoincie o nazwie Stereo. Obejrzyj umieszczone na
nim przykłady.
Wykonaj samodzielnie kilka fotografii jakiegoś nieruchomego obiektu, na przykład
kwiatu w doniczce. Musisz w tym celu wykonać dwa zdjęcia z tej samej wysokości, ale
przesuwając w poziomie aparat o około 10 cm.
Wprowadź je do komputera i umieść koło siebie na jednej stronie.

Konkurs
Neutrino ogłasza konkurs na wykonanie zdjęć stereoskopowych. Najciekawsze zostaną
umieszczone na stronie internetowej Fotonu.
Jerzy Ginter
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O decybelach i natężeniu dźwięku
Natężenie dźwięku informuje nas o energii, jaką niesie fala akustyczna. Jeśli niesie jej
dużo, może uszkodzić obiekty, na które pada. Ludziom mogą pęknąć w uszach bębenki,
mogą powypadać szyby w oknach, a nawet budynki mogą ulec zniszczeniu.
Fizycy wprowadzili ścisłe określenie natężenia dźwięku E; jest to ilość energii (w dżulach), jaka pada w ciągu jednej sekundy na powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do
fali. Zatem jednostką natężenia dźwięku jest W/m2.
Okazuje się, że najcichszy dźwięk o częstości 1000 Hz, jaki przeciętne ucho ludzkie
rejestruje, ma natężenie 10–12 W/m2. To jest bardzo mała energia. Z kolei dźwięk o natężeniu 10 W/m2 powoduje już ból. Ma on natężenie 10 000 000 000 000 razy większe od natężenia progowego! Nasze ucho jest doprawdy niesamowitym instrumentem potrafiącym
odbierać sygnały tak bardzo różniące się od siebie.
Wrażenie głośności dźwięku
Każdy wie z własnego doświadczenia, że gdy panuje cisza „jak makiem zasiał”, to słychać
machanie skrzydełek muchy. Ucho reaguje na maleńką zmianę natężenia dźwięku. W sali
szkolnej, w której hałasuje 30 dzieci włączenie się jeszcze jednego dziecka do powszechnego harmideru jest dla naszego ucha praktycznie niezauważalne.
Jeden motocykl przyprawia o ból głowy, ale dwa już niewiele więcej. Tak jest. Tak nasze ucho i nasz mózg reagują na zmiany bodźca. Znane jest prawo fizjologiczne (Webera-Fechnera) odnoszące się do naszej percepcji bodźców, które mówi, że wrażenie bodźca
G (tu będzie głośność) nie jest proporcjonalne do bodźca (tu do obiektywnego natężenia
dźwięku) lecz do jego logarytmu, a dokładnie tak:
G = 10 log (E/E0),
gdzie E0 jest natężeniem progowym bodźca, poniżej którego nasze ucho nie reaguje. Jak
już mówiliśmy, stwierdzono, że E0 można przyjąć 10–12 W/m2.
Logarytm dziesiętny (bo tak się nazywa powyższa funkcja) jest dla wartości powyżej 1
funkcją dodatnią i powoli rosnącą.
I tak mamy:
log 1 = 0
log 10 = 1
log 100 = 2
log 1000 = 3… i tak dalej.
Dla energii równej wartości progowej G = 0
(„nic nie słychać”),
Dla E = 10–11, G = 10
Dla E = 10–10, G = 20.
Wartość G nazywamy liczbą decybeli (dB).
Oprócz decybeli możecie się spotkać przy podawaniu głośności rozmaitych dźwięków
z jednostkami zwanymi fonami. Fony są lepiej dostosowane do fizjologii ludzkiego ucha
(związane jest to z różną czułością ucha na dźwięki o różnej częstotliwości), a dla dźwięku
o częstotliwości 1000 Hz pokrywają się z decybelami.
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Przypomnijmy jeszcze raz przykład:
dźwięk

natężenie

głośność

1 motocykl

2

10 W/m

80 dB

100 motocykli

10–2 W/m2

100 dB

1 osoba mówiąca

10–10 W/m2

20 dB

100 osób

10–8 W/m2

40 dB

–4

200 motocykli to bynajmniej nie dwa razy tyle decybeli, co 100 motocykli!
Wartości orientacyjne głośności dźwięków

Uwaga!
Gdy osoby stojące w odległości 1 metra nie mogą rozmawiać z powodu hałasu, to znak, że hałas osiągnął poziom
szkodliwy dla zdrowia. Równie szkodliwe i prowadzące do
głuchoty, jest głośne słuchanie muzyki przez słuchawki.

Z podobnym opisem odbioru wrażeń spotykamy się w optyce (jasność światła), jak i w opisie trzęsień ziemi. Informacja o tym że trzęsienie ziemi w jednym miejscu miało magnitudę 6, a w innym 8 brzmi niewinnie. Ale za tym kryje się informacja, że przy magnitudzie
8 zostało wyzwolone 100 więcej energii niż przy trzęsieniu o magnitudzie 6.
Z.G-M
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Wstęp do akustyki
Zjawiska związane z powstawaniem, rozchodzeniem się i rejestrowaniem dźwięków są
tak złożone, że doczekały się osobnego działu w fizyce nazwanego akustyką. Żeby zapoznać się z tą dziedziną, wykonajmy kilka prostych doświadczeń.
Do pierwszego doświadczenia wykorzystamy kawałek grubego sznura (zamiast niego
może być wąż do podlewania roślin) o długości 3–4 metrów. Jeden koniec tego sznura
przywiązujemy do klamki, słupka lub drzewa. Drugi koniec chwytamy dłonią i odchodzimy od punktu zamocowania na taką odległość, żeby
sznur był wyprostowany w pozycji poziomej. Trzymany
koniec sznura szybko podnosimy i opuszczamy jeden
raz w kierunku pionowym (rys. 1a). Zauważamy, że został wytworzony przez to „wzgórek”, który porusza się
wzdłuż sznura w kierunku jego zamocowanego końca. Ten „wzgórek” nazywany jest impulsem falowym.
Po dojściu do zamocowanego końca impuls odbija
się i wraca w naszą stronę. Zauważamy, że po odbiciu impuls wraca, jako „dolina” (rys. 1b). Zaobserwowany efekt nazywa się odbiciem impulsu falowego ze
zmianą fazy na przeciwną. Ogólnie zmiana ta zachodzi Rys. 1. Wytwarzanie pojedynczego
zawsze wtedy, gdy fala pada na granicę dwóch ośrod- impulsu falowego sznurze: a) imków i ośrodek, do którego fala ma wejść jest bardziej puls wychodzący, b) impuls odbity
sztywny – stawia fali większy opór podczas rozchodze- ze zmianą fazy na przeciwną
nia się.
W następnym doświadczeniu będziemy systematycznie potrząsali swobodnym końcem zamocowanego sznura w kierunku pionowym. Po kilku próbach
możemy osiągnąć sytuację przedstawioną na rys. 2.
Fragmenty sznura też poruszają się w kierunku pionowym wokół początkowego położenia, nazywanego
położeniem równowagi (rys. 2a). Największe wychylenie tych fragmentów (nazywane amplitudą) jest jednak
różne i zależy od ich odległości od miejsca zamocowania sznura. W punkcie zamocowania wychylenie
jest równe zero, zaś potrząsany koniec ma wychylenie
maksymalne. Dzięki temu doświadczeniu zaobserwowaliśmy falę stojącą, która powstaje w wyniku nałożenia się (inaczej mówiąc interferencji) fali wytwarzanej
przez ruch dłoni z nadchodzącą z odwrotnej strony Rys. 2. Fale stojące w sznurze
falą odbitą od miejsca zamocowania, której faza uległa z nieruchomym końcem: a) o najniżej częstotliwości, b) o wyższej
zmianie na przeciwną. Charakterystyczną cechą fali
częstotliwości
stojącej jest występowanie miejsc, w których wychylenie drgającego ośrodka wynosi zero (są to węzły fali stojącej) oraz miejsc, w których
to wychylenie jest maksymalne, czyli strzałek. Miejsca te mają ustalone położenie – stąd
nazwa fala stojąca.
Fala stojąca powstaje tylko przy częstotliwościach drgań odpowiednio dobranych do
rozmiarów układu, w którym ma ona być wytworzona. Możemy to zaobserwować w kolejnym doświadczeniu, podczas wzrostu częstotliwości potrząsania końcem poprzednio
używanego sznura. Kiedy stopniowo zwiększamy tę częstotliwość, to najpierw powstają
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nieuporządkowane drgania sznura, a potem wytworzy się dodatkowy węzeł, jak na rys.
2b. Można jeszcze bardziej zwiększać częstotliwość i obserwować kolejne przykłady fal
stojących. W naszym układzie częstotliwość potrząsania powinna być tak dobrana, żeby
na odcinku, pomiędzy punktem zamocowania sznura, a jego potrząsanym końcem mieściła się dokładnie nieparzysta liczba ćwiartek długości fali.
Wykonując następne doświadczenie zobaczymy, że możliwe jest także odbicie fali
biegnącej wzdłuż sznurka od jego końca bez zmiany fazy. W tym celu odwiązujemy koniec
sznura, który był poprzednio przywiązany bezpośrednio do ustalonego przedmiotu. Do
tego końca dowiązujemy kawałek cienkiego sznurka, tzw. szpagatu lub mocnej nici i koniec tego dodatkowego elementu przywiązujemy do stałego punktu (rys. 3). Podobnie jak
poprzednio, potrząsamy jednokrotnie swobodnym końcem sznura w kierunku pionowym.
Zauważamy, że w tym przypadku impuls falowy dochodzący do końca sznura jako „wzgórek” wraca też
w formie wzgórka. To samo dzieje się z impulsem wytworzonym w formie „doliny”. Nie ma teraz zmiany fazy
na przeciwną. Jeżeli za pomocą tak przywiązanego
sznurka spróbujemy wytworzyć falę stojącą, to okaże
się, że na obu jego końcach tworzą się strzałki, a węzeł będzie pośrodku. Ogólnym warunkiem wytworze- Rys. 3. Fala stojąca w sznurze, któnia fali stojącej jest teraz takie dobranie częstotliwości rego koniec zamocowano ruchomo;
drgań, żeby na długości sznura mieściła się dokładnie a – nić mocująca sznur
parzysta liczba połówek długości fali.
W dotychczasowych doświadczeniach wytwarzaliśmy fale mechaniczne o częstotliwości kilku herców i napiętych strun. Podobne zasady tworzenia fal stojących obowiązują
w przypadku rur wypełnionych powietrzem. Mogą to być rury zamknięte na jednym końcu
lub otwarte z obu końców (rys. 4). Częstotliwość tych fal jest na tyle duża, że słyszymy
je jako dźwięki. Przy otwartych końcach rur tworzą się strzałki fali stojącej, a na zamykających je denkach węzły. Sposoby wzbudzania fal dźwiękowych w rurach są różne, ale
wszystkie bardzo proste. Wystarczy silne dmuchnięcie na konie rury w kierunku prostopadłym do jej podłużnej osi lub uderzenie otwartą dłonią w koniec rury trzymanej druga
dłonią (rys. 5). W wyniku tego wzbudzają się drgania o różnych częstotliwościach. Spośród nich wzmacniane są tylko te drgania, których częstotliwości opowiadają długością,
spełniającym podane warunki powstawania fal stojących. Drgania o najniższych częstotliwościach, odpowiadające najmniejszej liczbie węzłów i strzałek tworzących się w rurze, nazywane są drganiami podstawowymi. Mają one największe prawdopodobieństwo
wzbudzenia oraz dają największe natężenie dźwięku.

Rys. 4. Fale stojące w rurach: a), b) fale o najniższych częstotliwościach w rurze zamkniętej oraz
otwartej, c) fala o wyższej częstotliwości w rurze
otwartej

Rys. 5. Sposób wzbudzania dźwięków w rurze
Stanisław Bednarek
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Rurofon, czyli wielka fletnia pana
Słowa „rurofon” próżno szukać w encyklopediach, słownikach i leksykonach. Łatwo zauważyć, że występują w nim dwa składniki, pochodzące od słów: „rura” i „fon”. Co to jest rura
zapewne wszyscy wiedzą. Słowo „fon” zostało
wzięte z języka greckiego, w którym oznacza
dźwięk lub głos. Zgodnie z tym rurofon to bardzo prosty przyrząd, złożony z szeregu rur
i przeznaczony do wytwarzania dźwięków. Jeżeli długości rur będą odpowiedni dobrane, to
Fletnia pana
wówczas przyrząd ten spełnia rolę instrumentu
muzycznego, na którym można zagrać melodię. Przy okazji warto dodać, że „fon” oznacza
też nazwę jednostki poziomu głośności dźwięku. Przejdźmy jednak do dokładniejszego
zapoznania się z rurofonem.
Zbudowanie rurofonu jest bardzo proste i tanie. Wystarczy przyciąć kilka kawałków
rury o różnych długościach, wykonanych z dowolnego materiału, umieścić je obok siebie
i przymocować, np. do drewnianej listwy (rys. 1). Rury mogą być zarówno
otwarte, jak i zamknięte. Najtańsze
będą plastikowe rury (z polichlorku
winylu) używane do budowy instalacji
wodociągowych lub kanalizacyjnych.
Takie rury można kupić w cenie kilku złotych za metr w hipermarketach
techniczno-budowlanych lub w sklepach z artykułami hydraulicznymi, wystarczą takie o średnicy około 2,5 cm,
tzw. jednocalowe. Zwiększenie średnicy rur powoduje wzrost natężenia Rys. 1. .Przykład budowy rurofonu; p – rura, f – rama
wytwarzanych dźwięków. Do zamocowania rur dobrze nadają się obejmy, używane podczas montażu instalacji, które można
kupić w sklepach z rurami. Dźwięki w poszczególnych rurach wytwarza się uderzeniem
wyprostowanej dłoni w ich górne końce. Przy większych średnicach rur można wykorzystać płytkę ze sklejki lub kawałek tektury.
Długości rur mogą być w zasadzie dowolne. Żeby jednak na takim instrumencie zagrać
muzykę „nadającą się do słuchania”, to różnice między częstotliwościami dźwięków wytwarzanych przez kolejne rury powinny tworzyć odpowiedni ciąg liczbowy. Zgodnie z tym
należy zastosować osiem rur. Jeżeli pierwsza, najdłuższa rura miałaby długość x, to długości pozostałych powinny wynosić kolejno: 0,88x, 0,80x, 0,75x, 0,67x, 0,6x, 0,53x, 0,5x.
Prędkość dźwięku w powietrzu w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1 atm wynosi 340
m/s. Jeżeli przyjmiemy, że x = 38,5 cm, to długość fali dźwięku wytwarzanego w pierwszej
rurze będzie równa 77 cm, a jego częstotliwość około 440 Hz. Rura ta będzie wydawała
wówczas ton nazywany a1 i przyjęty w wyniku międzynarodowej umowy, jako wzorcowy.
Pokaźnych rozmiarów rurofon zbudowali członkowie szkolnego koła fizycznego „Fizykomania”, działającego w łódzkim Gimnazjum nr 8. Zamiast rur można użyć plastikowych
butelek od napojów o pojemności 1,5 lub 2 l (rys. 2). Do poszczególnych butelek należy
nalać odpowiednie ilości wody. W tym przypadku drgania będą zachodziły w słupie powie-
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trza, znajdującym się nad wodą, który odpowiada rurze jednostronnie zamkniętej. Podstawowe częstotliwości drgań, słupów powietrza będą tutaj dwa razy mniejsze, niż w rurach
obustronnie otwartych o tej samej długości. Na takim „butelkofonie” o odpowiednio dobranych wysokościach słupów powietrza też można wygrywać różne melodie. Dźwięki w tym
przypadku najłatwiej wytwarza się przez dmuchanie w kierunku poziomym tuż nad szyjką
wybranej butelki.

Rys. 2. Rurofon zbudowany z butelek

Orkiestrę grającą na rurofonach stworzyli uczestnicy X Spotkania Ogólnopolskiego
Klubu Demonstratorów Fizyki, które odbyło się w 2010 roku w Ustroniu-Jaszowcu. Każda
z około 70 osób otrzymała plastikową rurkę z naklejonym na niej kolorowym paskiem.
Długości rurek były odpowiednio dobrane, zaś kolor paska został jednoznacznie przypisany danej długości. Na ekranie wyświetlono szachownicę złożoną z kwadratów o takich
samych kolorach, jak kolory pasków. Dyrygent wskazywał na niej kwadraty o wybranym
kolorze, a osoby mające rurkę oznaczoną paskiem tego koloru, co wskazywany w danej
chwili, wytwarzały dźwięki uderzeniem dłoni w koniec rurki. Po krótkiej próbie efekty muzyczne okazały się bardzo interesujące.
Na zakończenie warto dodać, że rurofonem nazywany też bywa czasem przyrząd
całkiem inaczej zbudowany i działający. Składa się on z kilku giętkich, plastikowych rur
o karbowanej powierzchni, dzięki czemu można je łatwo zginać i zwijać. Tego rodzaju rury
używane są do umieszczania w nich przewodów elektrycznych podczas budowy różnego
rodzaju instalacji. Rury takie można tanio kupić w hipermarketach remontowo-budowlanych lub w sklepach z artykułami elektrycznymi. Kilka kawałków opisanych rur tworzy
splątany kłębek (rys. 3). Dzięki temu na pierwszy
rzut oka nie sposób ustalić przebieg wybranej rury.
Początki i końce wszystkich rur wystają z kłębka
po jego obu stronach. Użycie przyrządu polega na
tym, że jedna osoba mówi do wybranego końca
rury, a druga stojąc z daleka ma za zadanie wskazać, z której rury po przeciwnej stronie będzie się
wydobywał dźwięk. Później druga osoba przykłada
ucho do końca wskazanej rury i sprawdza poprawRys. 3. Rurofon zbudowany
ność swojej odpowiedzi. Taki rurofonu nadaje się
ze splątanych rur
do współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego, polegającego na wskazywaniu właściwych końców rur. Zwycięża ta osoba lub drużyna, która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi. Tego rodzaju przyrządy, można by
nazwać telefonami rurowymi. Są one spotykane na niektórych interaktywnych wystawach
popularyzujących fizykę i podczas festiwali nauki1. Działanie tego rurofonu polega a na
przewodzeniu dźwięku w zakrzywionych rurach, które zachodzi wskutek jego odbicia od
ścianek rury. Na tej zasadzie budowane były telefony rurowe używane dawniej na statkach.
Stanisław Bednarek
1

Taki poplątany rurofon znajduje się w Gdyni na placu zabaw naukowych.
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Helowy głos – prawdziwe wyjaśnienie piskliwej zagadki

Drodzy czytelnicy, nie ważne czy reprezentujecie pokolenie starsze, czy młodsze, głos
tytułowych bohaterów bajki Chip`n`Dale zapewne jest wam znany. Zupełnie podobnie
brzmielibyście i wy, gdybyście tylko przed wypowiedzeniem słów wzięli głęboki wdech nie
powietrza, lecz helu.
Szlachetny hel to pierwiastek zajmujący zaszczytne drugie miejsce w układzie okresowym i takież samo pod względem powszechności. Co do ostatniego stwierdzenia – dla
całego Kosmosu jest prawdziwe, jednak na Ziemi występuje jedynie w śladowych ilościach. W atmosferze jest go nieco poniżej 0,0005%. Pozyskuje się go głównie ze złóż
gazu ziemnego. Ciekawostką jest fakt, że w tej branży dzięki wyjątkowemu obdarowaniu
przez naturę, Polska jest liderem – normalna zawartość helu w złożach gazu wynosi około
1%, natomiast w Polsce – do trzech razy więcej! Hel jest najmniej aktywnym pierwiastkiem i do tego lżejszym od składników powietrza, stąd praktycznie cały hel, nie mogąc
się związać z żadnym innym pierwiastkiem, opuścił naszą atmosferę. Średnia gęstość
helu w warunkach normalnych jest ponad 6 razy mniejsza od gęstości powietrza. Dźwięk
w helu porusza się z szybkością 970 m/s, czyli prawie trzy razy szybciej niż w powietrzu.
I to jest przyczyna zmiany dźwięków wydawanych przez krtań. Aby zrozumieć jaki jest
tego mechanizm musimy zapoznać się z pojęciem barwy dźwięku.
Jeśli możecie, zagrajcie tę samą nutę, dajmy na to a1 (fa1 = 440 Hz) na różnych instrumentach. Czy brzmią one tak samo? Co pozwala rozróżnić tę samą melodię wygrywaną na fortepianie i na skrzypcach?
Jest to barwa dźwięku. Aby wyjaśnić
co to oznacza, musimy uzupełnić lekcję z podstaw akustyki. Weźmy strunę
o długości L sztywno zamocowaną na
obu końcach. Jakie drgania możemy
wzbudzić w tej strunie? Popatrzmy na
rysunek 1. Pokazuje on kolejne drgania
struny o coraz mniejszej częstotliwości. Pamiętając, że oba końce struny
są sztywno zamocowane, najprostsze
drganie, jakie może wykonywać struna,
pokazuje rys. 1a – na strunie mieści się
połowa długości fali. Kolejne drganie
pozwala zmieścić coraz więcej połówek długości fali, co zobrazowane jest
na rysunkach. Możemy więc napisać:

f n = (n + 1)


2L

Najniższą możliwą do uzyskania częstotliwość f0 nazywamy tonem podstawowym,
a wyższe – tonami harmonicznymi. Liczba i głośność poszczególnych tonów harmonicznych są różne w zależności od źródła dźwięku i są dla niego charakterystyczne – to one
właśnie stanowią o barwie dźwięku.
Wróćmy do głosu ludzkiego. Gdy mówimy, powietrze uchodząc z płuc przechodzi przez
krtań i wydostaje się przez usta. W krtani znajduje się para tzw. strun głosowych – fałd,
które formują szczelinę w kształcie litery V. Przepływające powietrze wprawia je w drga-
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nia. Fala akustyczna może być dalej modyfikowana przez ruch
i ułożenie języka, ust i podniebienia (patrz rys. na okładce).
Co się dzieje, gdy wdychamy hel? Wewnątrz krtani, dźwięk
będzie poruszał się w helu szybciej. Ale kształt i ułożenie strun
głosowych nie zmieni się. Ton podstawowy pozostanie więc
taki sam. To nie zmiana wysokości dźwięku – lecz jego barwy – powoduje piskliwy głos. Ton podstawowy i tony harmoniczne mają takie same wartości częstotliwości, lecz wyższe
częstotliwości są bardziej wzmacniane, więc zmienia się barwa dźwięku. Przy okazji – przeciwny do helowego efekt, czyli
zmianę barwy dźwięku w kierunku niższych harmonicznych,
powoduje wdychanie gazu sześciofluorku siarki SF6 – po nim
w każdym odezwie się Darth Vader…
Na koniec mam dla was czytelnicy zagadkę. Wyobraźcie sobie orkiestrę filharmoniczną na Jowiszu, którego atmosfera składa się głównie z wodoru i helu. Czy zmieni się barwa i wysokość dźwięku instrumentów dętych? A strunowych? Co z piosenką odsłuchiwaną
na Jowiszu z głośnika – czy też brzmiałby inaczej? Otóż instrumenty dęte, w których drga
słup powietrza, będą wydawać dźwięki wyższe i będą brzmieć fałszywie, natomiast wysokości dźwięków wygrywanych przez drgające struny i membranę głośnika nie zmienią się.
Jeszcze ostrzeżenie o zdrowotnych, a raczej niezdrowych efektach wdychania helu.
Podczas każdego haustu helem, płuca pracują bez tlenu. Kilka wdechów z małego balonika nie zaszkodzi, ale nie więcej! Absolutnie nie wolno wdychać czystego helu bezpośrednio z wężyka podłączonego do ciśnieniowego zbiornika. Poza oczywistym uszkodzeniem
płuc wysokim ciśnieniem, trudno rozpuszczalny we krwi hel może uformować w krwiobiegu bąbelki. Gdyby przypadkiem dotarły one do mózgu, istniałoby poważne ryzyko udaru,
a więc i śmierci. Gdy więc słyszycie piskliwy głos powodowany wdychaniem helu, nie
powinno nam być aż tak do śmiechu… Na szczęście hel jest lżejszy od powietrza, więc
nie będzie zalegał w płucach. Znacznie gorsza jest sytuacja z sześciofluorkiem siarki.
Jako cięższy od powietrza, znalazłszy się w płucach może przez wiele minut zalegać na
ich dnie ograniczając funkcjonowanie. Używanie tego gazu jest zabronione, nie próbujcie
tego robić w domu! Nie mniej jednak zachęcam do przeszukania np. serwisu YouTube
żeby posłuchać, jak gazy mogą zmienić w barwę ludzkiego głosu.
Grzegorz Brzezinka

Struny głosowe podczas wydawania dźwięku, patrz strona internetowa:
http://www.wykop.pl/link/207812/struny-glosowe-podczas-wydawania-dzwieku/
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Właściwości jodu
Pierwiastek jod ma dwie interesujące właściwości:
1. Większość znanych z życia codziennego substancji lotnych jest całkowicie bezbarwnych. Takie jest powietrze, czyli mieszanina azotu i tlenu. Taka jest para wodna czy
dwutlenek węgla. Tymczasem pary jodu są barwne: mają piękny kolor purpurowy.
2. Stały jod nie topi się, ale sublimuje, czyli przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego
w stan lotny. Ochładzane pary jodu nie skraplają się, ale resublimują, czyli przechodzą
bezpośrednio ze stanu lotnego w stan stały.
Możesz to łatwo zbadać samodzielnie.
Do przeprowadzenia doświadczeń potrzebne są: jodyna1, czyli spirytusowy roztwór jodu
(do kupienia w aptece), półlitrowy słoik z nakrętką twist (obskrobany z etykiety), suszarka
do włosów.
Doświadczenie przeprowadź następująco:
1. Do słoika wlej niewielką ilość jodyny (na oko – mniej więcej dwie łyżeczki). Otwarty
słoik postaw w bezpiecznym miejscu do czasu, aż cały spirytus wyparuje. Na dnie
powinna pozostać pewna ilość stałego jodu, substancji o szarym zabarwieniu.
2. Zakręć słoik pokrywką.
3. Podgrzewaj słoik suszarką do włosów i starannie przyglądaj się jego zawartości.
4. Po pewnym czasie przerwij podgrzewanie i obserwuj co się dzieje, kiedy słoik stygnie.
Musisz przy prowadzeniu doświadczenia
bardzo uważać. Jodynę wlewaj do słoika
nad zlewem. Uważaj, żeby nie pokapać ani
siebie ani ubrania. Jodyna ma właściwości
żrące, a poza tym na materiale tworzy plamy, których się nie da sprać. Po wykonaniu
doświadczenia słoik wyrzuć!
Przebieg doświadczenia powinien być następujący.
1. Kiedy zakręcimy słoik na dnie znajduje
się stały jod, a nad nim bezbarwne powietrze.
2. Kiedy zaczniemy ogrzewać słoik suszarką, jod zaczyna sublimować. Wnętrze
słoika wypełniają purpurowe pary jodu
(fotografia). W ogóle nie pojawia się
w słoiku ciecz. Oprócz powietrza jest tylko jod stały i pary jodu.
3. Kiedy przestajemy ogrzewać słoik, jod zaczyna resublimować. Zabarwienie wnętrza
znika, natomiast na ściankach pojawiają się małe błyszczące kryształki jodu stałego.
Jerzy Ginter
1
Kiedy byłem dzieckiem, czyli – mój Boże – 70 lat temu, jodyna była powszechnie używana jako
środek odkażający przy niewielkich skaleczeniach. Baliśmy się jej, bo strasznie szczypała, kiedy się
nią smarowało rozbite kolana.

