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Czytając ten zeszyt Neutrina możecie dowiedzieć się, na jakiej zasadzie lata szybowiec
i dlaczego latanie nim jest bezpieczniejsze niż samolotem. Dowiecie się także jak działa
przyrząd do pomiaru szybkości samolotu, poznacie bowiem prawo Bernoulliego. Znając
je można wyjaśnić między innymi, dlaczego włosy osób stojących blisko nadjeżdżającego
pociągu metra wiatr zawiewa w stronę pociągu. Jednak do wytłumaczenia wielu innych
zjawisk potrzebne są znacznie bardziej wnikliwe i trudniejsze obliczenia, niż te wynikające
z prawa Bernoulliego. Dopiero one pozwalają rozstrzygnąć, czy np. byłby możliwy ruch
samolotu w atmosferze helowej i przy jakich warunkach. Tak jest, ponieważ fizyka to nauka ścisła, ilościowa.
W tym zeszycie znajduje się również bardzo ciekawy artykuł tłumaczący jak to się
dzieje, że nawet bardzo wysokie i duże rośliny transportują wodę z korzeni do samych
swoich koniuszków.
Ciekawi mogą poczytać o żyjącym 300 lat temu fizyku i matematyku Danielu Bernoullim oraz o czasach w których żył.
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Czy latanie szybowcem jest bezpieczne?
Wiadomo, że niektórzy boją się wsiąść do samolotu, ale do szybowca, to dopiero strach –
przecież to taki jakby samolot, ale bez silnika!
Tymczasem to latanie szybowcem jest bezpieczniejsze niż samolotem, pod warunkiem, że pilot jest człowiekiem rozsądnym i znającym się trochę na fizyce. Mechanika
Newtona (mechanika lotu) oraz termodynamika („mechanika” atmosfery) są tu zwykle wystarczające, nie trzeba znać się ani na elektryczności, ani na mechanice kwantowej.

Start szybowca typu Ka-6 na wyciągarce, w klubie w Challes-les-Eaux

Dlaczego samolot, którego silnik uległ awarii, znajduje się w bardzo poważnych tarapatach? Ponieważ musi znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania, zwykle w tzw. „terenie przygodnym”. Jeśli awaria nastąpiła na niewielkiej wysokości, to czasu jest mało
i odległość do potencjalnego lądowiska niewielka; a w szybowcu nie ma tego problemu:
tam przecież nie ma silnika, który może się popsuć! Szybowiec (pod kontrolą pilota) lata
zawsze na tyle blisko lądowiska, że z wysokości, na której znajduje się w danej chwili,
może wrócić i bezpiecznie wylądować.
Czy w takim razie szybowcem można latać tylko nad własnym lotniskiem lub w bezpośredniej jego bliskości? Nie, szybowce latają na odległość setek, a nawet tysięcy kilometrów od bazy.
Jak to się dzieje?
Doskonałość przeciętnego samolotu wynosi od 5 do 7. Parametr ten określa liczbę kilometrów pokonanych przez samolot w poziomie, przypadającą na każdy kilometr wysokości. Doskonałość szybowców szkolnych wynosi 25–30, a szybowców wyczynowych sięga
50–60. Tak więc szybowiec, który wzniesie się na np. trzy kilometry w górę, może następnie przelecieć około 150 km w poziomie!
Jedną z podstawowych różnic pomiędzy samolotem a szybowcem jest doskonałość
aerodynamiczna tego drugiego, tzn. zdolność poruszania się w powietrzu z niewielkim
oporem aerodynamicznym, lub mówiąc inaczej, z niewielką utratą energii.
Mówiąc o energii: tak jak magazynem energii samochodu jest jego bak z benzyną,
tak magazynem energii szybowca jest jego wysokość. Im większej wysokości szybowiec
nabierze, tym większą energią dysponuje dla pokonywania odległości. Pilot „zbiera” ener-
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gię krążąc w kominach termicznych, a następnie „zużywa” ją pokonując odległość np. do
następnego komina termicznego, gdzie znów nabiera wysokości, czyli energii.
Dobry pilot nie pozwala więc, aby jego wysokość (zapas energii) spadł poniżej poziomu, który uniemożliwiłby mu dolot do najbliższego lotniska. Jeśli przestrzegamy tego
warunku, to lot szybowcem jest naprawdę bezpieczniejszy niż samolotem.
Zauważmy jeszcze, skąd bierze się energia, dzięki której szybowiec może się wznieść,
a następnie pokonać pewną odległość: jest to oczywiście energia cieplna pochodząca
z promieniowania Słońca, które podgrzewa Ziemię, a ta z kolei podgrzewa powietrze.
Skąd się bierze energia Słońca: z reakcji termojądrowej w jego wnętrzu. Można więc śmiało zaliczyć szybowiec to statków powietrznych o napędzie termojądrowym!
Aby uzmysłowić sobie ilość tej energii, rozważmy typowy dwumiejscowy szybowiec
o masie 500 kg, który znalazł dobry komin termiczny i wznosi się z prędkością 2 m/s.
Moc takiego komina wynosi więc 10 kW! A taki komin może unieść w górę o wiele więcej
szybowców.
Stery szybowca
Sterowanie szybowcem jest trójosiowe. Dla porównania: sterowanie samochodem jest
jednoosiowe, tzn. mamy jednowymiarowy ster w postaci kierownicy, którą kręcimy w lewo
lub w prawo, kontrolując zarazem kierunek ruchu samochodu.
Podstawowe stery szybowca, które umożliwiają utrzymanie pożądanej przez pilota
pozycji w przestrzeni, to: lotki, ster kierunku oraz ster wysokości. Każdy z nich jest niezależny od pozostałych i kontroluje jedną z zasadniczych trzech osi szybowca, traktowanego
jako bryła sztywna.
Lotki umieszczone na końcach skrzydeł pozwalają na obrót szybowca wokół osi poziomej, równoległej do kadłuba. Ster kierunku, umieszczony na końcu ogona, pozwala
na obrót szybowca wokół osi pionowej. Ster wysokości, umieszczony również na końcu
ogona, obraca szybowiec wokół osi poziomej, prostopadłej do kadłuba.
Stery szybowca (lotki oraz ster wysokości) podłączone są do drążka, który pilot trzyma
w ręku i do pedałów (ster kierunku), na których pilot kładzie stopy. Ruch pedałów obraca
więc szybowiec wokół osi pionowej, a ruch drążka kontroluje obie osie poziome szybowca.
W szybowcu jest jeszcze czwarty bardzo istotny ster: hamulec aerodynamiczny i jest
on szczególnie ważny przy lądowaniu. Szybowce podchodzą do lądowania z wysokości
około 200–300 metrów ponad lotniskiem. Jeżeli skierowalibyśmy szybowiec w dół za pomocą steru wysokości, to oczywiście zacząłby on nabierać prędkości, zamieniając tym samym swoją energię potencjalną na kinetyczną. Do jakiej prędkości rozpędziłby się zatem
szybowiec, zanim osiągnąłby poziom lotniska?
Oczywiście (trzeba trochę policzyć) opory powietrza ograniczyłyby tę prędkość, jednak
i tak byłaby ona o wiele za duża, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, możliwość kontroli szybowca czy też wytrzymałość jego konstrukcji mechanicznej.
Hamulec spełnia więc rolę rozpraszacza (dyssypatora) energii, który pozwala na celową i kontrolowaną przez pilota utratę energii przez szybowiec. Hamulec ma zwykle postać pionowych płaszczyzn wysuwanych z górnej i dolnej powierzchni skrzydeł, przez co
mocno wzrastają opory aerodynamiczne, a zatem energia kinetyczna jest rozpraszana
poprzez siłę tarcia tychże płaszczyzn o powietrze.
Wyobraźmy sobie więc pilota szybowca podchodzącego do lądowania: musi on kontrolować jednocześnie cztery niezależne stery: lotni, ster kierunku i wysokości (te kontrolują pozycje szybowca w przestrzeni) oraz hamulec aerodynamiczny (ten kontroluje
dyssypacje energii całkowitej szybowca). Dlatego lądowanie (a dokładniej podejście do
lądowania) jest jednym z trudniejszych manewrów i opanowanie wszystkich jego elementów wymaga sporo czasu.
Paweł Jałocha
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Podstawowe instrumenty w kabinie szybowca

Prędkościomierz (szybkościomierz) to przyrząd, który mierzy wartość prędkości szybowca względem powietrza. Jest to instrument o tyle ważny, że nieodpowiednia szybkość
(zbyt mała lub zbyt duża) ma natychmiastowy wpływ na bezpieczeństwo lotu. Prędkościomierz działa na zasadzie pomiaru ciśnienia dynamicznego wytwarzanego przez ruch
powietrza. Zwykle jest to rurka umieszczona na dziobie lub ogonie szybowca i skierowana
wzdłuż kierunku lotu: mierzy ona zatem sumę ciśnienia dynamicznego oraz statycznego,
a wskaźnik w kabinie pilota to po prostu ciśnieniomierz różnicowy wyskalowany w jednostkach prędkości (zwykle km/h).

Wysokościomierz pokazuje wysokość szybowca (a więc zapas jego energii potencjalnej!). Jest to także ciśnieniomierz mierzący absolutne ciśnienie statyczne, wyskalowany
w jednostkach wysokości (m lub km).

Wariometr wskazuje zmiany wysokości szybowca, czyli informuje pilota o tym, czy nabiera on wysokości (dobrze!), czy też ją traci (źle...). Wariometr to też ciśnieniomierz, bardzo
precyzyjny, bo potrafi wykryć zmiany ciśnienia odpowiadające zmianie wysokości o 20–50
centymetrów. Wariometr jest zwykle bardziej skomplikowanym i delikatnym instrumentem
niż prędkościomierz i wysokościomierz. Jest on tak połączony z innymi czujnikami, aby
mierzył zmianę energii całkowitej szybowca (bo to ta energia tak naprawdę jest ważna),
a nie tylko jego energii potencjalnej.
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Zauważmy, że podstawowe instrumenty szybowca to przyrządy pneumatyczne, niewymagające zasilania w postaci np. baterii. Dzięki temu instrumenty te, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotu, działają zawsze i nie występują problemy typu:
bateria się rozładowała albo przepalił się bezpiecznik.

Instrumenty w kabinie szybowca „ASK-18”: szybkościomierz po lewej wskazuje 85 km/h, wysokościomierz po prawej 900 m n.p.m., a wariometr pośrodku zmianę szybkości +1 m/s

Tablica przyrządów w szybowcu „Janus”: widoczny jest „icek” – czerwona nitka przytwierdzona na
zewnątrz kabiny na wysokości wzroku pilota. Icek pokazuje kierunek wiatru owiewającego kabinę.
Jest to bardzo prosty, ale też bardzo ważny instrument mierzący symetrię lotu, która podczas wykonywania ostrych zakrętów może być krytyczna
Paweł Jałocha
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Barometr wodny – doświadczenie
Eksperyment należy wykonać w budynku o wysokości co najmniej 13 m z klatką schodową

Przyrządy i materiały:
przezroczysty, giętki wężyk z tworzywa o długości około 11 m, flamaster, taśma miernicza
o długości co najmniej 50 cm, 1 litr czystej wody (najlepiej przegotowanej) w butelce,
zatyczka do uszu (stopper), klatka schodowa w budynku o wysokości co najmniej 13 m.
Przygotowanie
Znajdź takie miejsce w budynku, z którego będzie można poprowadzić wężyk z parteru
pionowo w górę na kondygnację znajdującą się na wysokości ok. 11 metrów.
Uwaga: jeżeli warunki w budynku nie pozwalają na
poprowadzenie wężyka dokładnie pionowo w górę, to
wężyk musi być odpowiednio dłuższy.
Flamastrem zaznacz na wężyku linie w odległości
co 50 cm. Ustaw butelkę w najniższym punkcie klatki schodowej. Połóż wężyk na podłodze i włóż jeden
jego koniec do wody. Zassij powietrze w rurce tak, aby
woda wypełniła ją w całości, po czym szczelnie zatkaj
stopperem jeden koniec rurki, drugi trzymając przez
cały czas w wodzie (od tej chwili powietrze nie może
się dostać do wężyka).
Jedna osoba wychodzi na kondygnację leżącą
około 11 m nad poziomem parteru, trzymając zatkany
koniec wężyka. Pozostałe osoby powinny zostać rozstawione mniej więcej w równych odstępach na klatce
schodowej pomiędzy parterem a kondygnacją, na której znajduje się górny koniec wężyka. Osoby te będą
obserwować poziom wody w wężyku. Jedna osoba
pilnuje na parterze, aby rurka nie wyskoczyła z wody
w butelce.
Obserwacja
•

Na jaką maksymalną wysokość wzniósł się poziom
wody w wężyku?

Komentarz
Wężyk, butelka i słup powietrza ponad butelką to układ naczyń połączonych. Stosuje się
zatem do nich prawo naczyń połączonych.
Podobnie jak podczas picia wody przez słomkę, wciągając powietrze przez wężyk
zmniejszamy ciśnienie powietrza na jednym jego końcu (wytwarzamy podciśnienie). Na
drugi koniec od zewnątrz wywierane jest ciśnienie atmosferyczne, które wpycha wodę do
środka wężyka. Na końcu wężyka zanurzonym w wodzie ciśnienia wyrównują się, zgodnie
z równaniem:

p1 + p2 = patm

p1 – ciśnienie powietrza w górnej części wężyka,
p2 – ciśnienie hydrostatyczne słupa wody w wężyku (powyżej tafli wody w butelce),
patm – ciśnienie atmosferyczne.
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Ciśnienie atmosferyczne nie zmienia się podczas doświadczenia. W rurce całkowicie
wypełnionej wodą nie ma w ogóle powietrza, a ciśnienie hydrostatyczne na samym początku jest niewielkie (gdyż rurka leży płasko na podłodze). W miarę jak wyciągamy rurkę
do góry, rośnie ciśnienie hydrostatyczne w rurce. Dlatego też ponad wodą w górnej części
rurki powoli zaczyna się pojawiać niemal pusta przestrzeń (praktycznie próżnia), a nadmiar wody wraca z powrotem do butelki. Wówczas ciśnienie atmosferyczne jest równe po
prostu ciśnieniu hydrostatycznemu słupa wody:

patm = ρ wody ⋅ g ⋅ h
skąd można obliczyć wysokość tego słupa:

h=

patm

ρ wody ⋅ g

W zależności od wartości ciśnienia atmosferycznego podczas doświadczenia wysokość słupa wody w wężyku może osiągać różne wartości, ale w Polsce będzie to zawsze
w granicach: 9,8–10,7 m. Jeżeli istnieje możliwość pozostawienia tego barometru wodnego w budynku na dłużej, można go użyć do wyznaczania ciśnienia przez kilka kolejnych
dni lub tygodni.

DS

Abisynka, czyli jak czerpać wodę z głębokiej studni
W doświadczeniu ilustrującym zasadę działania barometru wodnego, aby wytransportować wodę z parteru na trzecie piętro trzeba ją
zassać do rurki, a następnie koniec rurki po prostu wynieść na to
trzecie piętro. Woda może utrzymać się na wysokości trzech pięter dzięki temu, że nad słupkiem wody utrzymywaliśmy praktyczne
próżnię i słup powietrza atmosferycznego równoważył słupek cieczy – u nas wody – jak wyliczyliśmy, o maksymalnej wysokości nie
większej niż 10 m. Niezbyt to praktyczna metoda transportu wody na
wyższe poziomy.
Może wygodniej byłoby użyć szczelnej strzykawy i podciągać tłok
do góry? Dobre rozwiązanie, tylko trudno tłok podciągać na wysokość kilku metrów.
W konstrukcji pompy abisynki znaleziono na to sposób. Podciąga się tłok na raty,
w kolejnych krokach. Stosuje się konstrukcję dźwigni dwustronnej do unoszenia tłoka.
Zastawka uniemożliwia opadnięcie wody przed kolejnym podciągnięciem tłoka.

http://www.teximor.pl/img/pompa_wodna.gif
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Rośliny – naturalne pompy wodne
Każdy miłośnik przyrody doskonale wie, że do prawidłowego rozwoju i wzrostu rośliny
potrzebują odpowiedniej ilości wody. Woda wraz z solami mineralnymi pobierana jest
z gleby za pomocą korzeni, a następnie transportowana do wszystkich gałęzi, liści, kwiatów i owoców. Transport ten jest możliwy dzięki specjalnej tkance, zwanej ksylemem (lub
drewnem), znajdującej się w łodygach roślin (rys. 1).

Rys. 1. Budowa łodygi kwiatu: ksylem składający się z „rurek” przewodzących wodę i sole mineralne
do góry; floem zbudowany z „rurek” przewodzących substancje odżywcze w górę i w dół, rdzeń złożony z komórek magazynujących cukry i białka; kora właściwa i epiderma spełniająca rolę warstwy
ochronnej

Ksylem zbudowany jest z cienkich rurek o sztywnych ściankach, tworzących swoistą
„sieć wodociągową” we wnętrzu rośliny (rys. 2).

Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez ksylem w pniu dębu

Co powoduje jednak, że woda wędruje w tych rurkach do góry? Niektóre drzewa osiągają naprawdę imponujące rozmiary, a sekwoje olbrzymie mogą dorastać do około 100 m
wysokości! Czy rośliny są wyposażone w jakieś „specjalne pompy”, skoro – jak już wiemy
– barometr (a także pompka wodna) może wznieść wodę jedynie na wysokość około 10 m?
A zatem muszą istnieć jakieś inne mechanizmy pozwalające wodzie dotrzeć dużo wyżej.
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Siły kapilarne
Zastanówmy się, jakie czynniki mogą wywołać podniesienie się poziomu cieczy w rurze.
Pierwszym z nich są tzw. siły kapilarne. Siły te wynikają z wzajemnych oddziaływań pomiędzy cząsteczkami wody (tzw. siły spójności) oraz między cząsteczkami wody i ściankami rurki (tzw. siły przylegania). W wyniku tych oddziaływań powierzchnia odgraniczająca
ciecz od powietrza ulega zakrzywieniu w pobliżu ścianek (tworząc tzw. menisk) i ciecz
„wspina się” po ściankach w górę rurki. Powoduje to podciągnięcie poziomu cieczy w rurce
powyżej lustra cieczy w zbiorniku. W cienkich rurkach, zwanych naczyniami włoskowatymi, woda wznosi się tym wyżej, im węższa jest rurka (rys. 3).

Rys. 3. Wznoszenie się cieczy w cienkich rurkach o różnych średnicach
powodowane siłami kapilarnymi

Średnica naczyń tworzących ksylem zawiera się w przedziale od 0,03 do 0,1 mm, co
odpowiada wciąganiu wody na wysokość od około 30 cm do 1 m. Aby woda mogła dotrzeć wyżej, konieczne są rurki o jeszcze mniejszej średnicy. Takie naczynia, o średnicy
zaledwie 0,0001–0,0002 mm, znajdują się w liściach na ich spodniej stronie. Istotne jest
to, że około 98% wody docierającej na koniec tych rurek ulega odparowaniu. Proces ten
nazywa się fachowo transpiracją. Na skutek parowania wody w liściach woda w sposób
ciągły wyciągana jest ku górze tworząc nieprzerwany słup wody od korzeni aż do powierzchni liści. Ze względu na to, że siła wiążąca ze sobą poszczególne cząsteczki wody
jest bardzo duża, słup wody w naczyniach przewodzących rośliny ma znaczną odporność
na rozciąganie. Oznacza to, że aby rozerwać kolumnę wody w rurce trzeba użyć bardzo
dużej siły. Dzięki tym mocnym wiązaniom pomiędzy cząsteczkami cieczy możliwe jest
transportowanie wody aż na szczyt najwyższych drzew.
Czy zagadkę można wobec tego uznać za rozwiązaną? Nie do końca... Co dzieje się
bowiem w nocy, kiedy temperatura spada i zmniejsza się parowanie? Czy rośliny więdną
wtedy z powodu braku wody? Poza tym, jak woda dociera do rozwijających się na wiosnę
zawiązków liści i kwiatów?
Osmoza
Okazuje się, że istnieje jeszcze drugi ważny mechanizm powodujący wznoszenie się wody
w łodygach roślin i pniach drzew – jest to tzw. parcie korzeniowe. Wynika ono z różnicy
stężeń poszczególnych związków chemicznych wewnątrz i na zewnątrz korzeni. Ściany
korzeni mają własności tzw. błony półprzepuszczalnej. Błona ta pozwala na swobodny
przepływ wody do wnętrza i na zewnątrz korzeni, natomiast blokuje wypływ innych substancji chemicznych (jonów mineralnych i cukrów) znajdujących się w korzeniach (rys. 4). Kiedy dwa roztwory o nierównych stężeniach oddzielone są błoną półprzepuszczalną, woda przepływa w kierunku od roztworu mniej stężonego do bardziej stężonego. Zjawisko to nosi
nazwę osmozy.
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Rys. 4. Zjawisko osmozy w korzeniach roślin. Cząsteczki cukru nie mogą wydostać się z korzeni do
gleby, natomiast cząsteczki wody mogą przemieszczać się w obydwu kierunkach. Wciąganie wody
do korzenia powoduje obniżanie stężenia cukru w korzeniu

Na wiosnę stężenie cukrów w korzeniach drzew jest bardzo wysokie, dzięki czemu
duże ilości wody przedostają się z gleby do wnętrza rośliny, umożliwiając transport substancji odżywczych do rozwijających się zawiązków liści i kwiatów. Przykładowo, stężenie
cukrów w korzeniach klonu jest wiosną wystarczające, żeby wznieść wodę na wysokość
21 m! W lecie, kiedy intensywność transpiracji spada w nocy, woda przedostaje się do
korzeni w wyniku zgromadzonych tam podczas dnia jonów minerałów. Efektem tego procesu jest tzw. gutacja (łac. gutta – kropla), polegająca na pojawianiu się kropelek cieczy na
brzegach liści i traw (rys. 5). Nie należy mylić tego zjawiska z rosą powstającą na skutek
skraplania się na roślinach pary wodnej z powietrza.

Rys. 5. Krople na liściach truskawki powstałe na skutek gutacji
Efektem wspólnego działania parcia korzeniowego i transpiracji jest odparowywanie
przez rośliny olbrzymiej ilości wody. Okazuje się, że las o powierzchni jednego hektara
(powierzchnia kwadratu o boku 100 m) jest w stanie odparować średnio 3500 ton wody
rocznie. Powierzchnie pokryte roślinnością pełnią więc rolę naturalnych nawilżaczy powietrza.

KC
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Eksperymenty z roślinami
Aby przekonać się, na jakiej zasadzie odbywa się transport wody w roślinach, proponujemy samodzielne wykonanie kilku prostych doświadczeń.
1. Barwienie kwiatów
Przygotuj:
• 2 białe kwiatki,
• kolorowe barwniki spożywcze lub farby akwarelowe,
• woda z kranu,
• dwa szklane lub plastikowe pojemniki (np. kieliszki, słoiki,
czyste butelki po napojach).
Napełnij naczynia wodą i po dodaniu do nich barwników włóż
do nich białe kwiatki. Po kilku godzinach zauważysz, że kwiaty
zmienią kolor. Dzieje się tak dlatego, że zabarwiona woda wciągana jest przez łodygę w górę, w kierunku liści i kwiatów. Woda
ulega następnie odparowaniu, w przeciwieństwie do barwników,
które gromadzą się w liściach i kwiatach zmieniając ich kolor.
2. Parowanie wody z powierzchni liści
Przygotuj:
• dwie łodygi z liśćmi,
• olej spożywczy,
• dwa szklane lub plastikowe pojemniki,
• woda z kranu.
Napełnij naczynia wodą. Liście jednej z roślin posmaruj dokładnie olejem, a następnie
umieść obydwie łodygi w pojemnikach. Na powierzchnię wody nalej oleju – utworzy on
warstwę, która zapobiegnie parowaniu wody z naczyń. Po pewnym czasie zauważysz,
że poziom wody w obydwu wazonikach nie będzie jednakowy. W roślinie, której liście nie
zostały pokryte olejem, woda przedostaje się przez łodygę do liści, gdzie następuje jej
parowanie, wskutek czego poziom wody w pojemniku spada. Natomiast parowanie wody
z liści posmarowanych olejem jest znacznie utrudnione, co powoduje, że poziom wody
w naczyniu prawie się nie zmienia.
3. Osmoza
Przygotuj:
• dwa kwiatki,
• dwa szklane lub plastikowe pojemniki,
• woda z kranu,
• sól.
Napełnij naczynia wodą. Do jednego z nich wsyp sól tak, aby na dnie powstała warstwa
o grubości około jednego centymetra. Włóż kwiatek do każdego naczynia. Zauważysz, że
kwiatek w naczyniu z posoloną wodą zwiędnie znacznie szybciej. Dzieje się tak dlatego,
że stężenie soli w komórkach rośliny jest mniejsze niż stężenie roztworu w wazonie. Ze
względu na różnicę stężeń woda zostaje wyciągana na zewnątrz komórek. Tak więc roślina traci stopniowo wodę nie tylko w procesie parowania, ale także na skutek osmozy.
Utrata wody z komórek powoduje, że zaczynają się one zapadać, co objawia się utratą
sztywności tkanek, czyli więdnięciem rośliny.
KC
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Modele pompek wodnych

Model studni
Do wykonania modelu studni potrzebne są:
–
–
–
–

strzykawka 100 ml lub większa,
rurka, którą będzie odprowadzana woda,
sztywny materiał do zamknięcia strzykawki od góry tak, aby nie wylewała się z niej
woda (np. kawałek plastiku),
mocny klej.

Wykonanie
•
•

Zaczynamy od odcięcia połowy strzykawki (tej z otworem na iglę) i wykonania niewielkiego otworu w pozostałej części strzykawki. Do dziurki przyklejamy rurkę tak, aby przylegała ona dokładnie do otworu w strzykawce.
Następnie strzykawkę uszczelniamy od góry (np. przyklejając kilka kawałków plastiku),
upewniając się jednak, że tłok może się w miarę swobodnie poruszać.

Model studni jest gotowy! Teraz pozostaje tylko zanurzyć strzykawkę w wodzie i podciągnąć tłok do góry.
Tłok strzykawki jest opuszczony i zanurzony w wodzie

12
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teraz podciągamy go do góry…

i widzimy wylewającą się ze „studni”
wodę. Nasz model działa!

Wyjaśnienie
Tłok strzykawki zanurzony jest w wodzie. Gdy podciągamy go w górę, podciągana jest
również woda. Dzieje się tak, ponieważ zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne działające
na powierzchnię wody w szklance wpycha wodę do wnętrza strzykawki. W prawdziwej
studni jest podobnie. Zamiast tłoka mamy zastawkę, która przesuwana w górę, podciąga
ze sobą wodę, po czym odcina ją od tej w zbiorniku. Po dotarciu wody na wysokość rurki
odprowadzającej, woda wylewa się przez nią na zewnątrz. Doświadczenie to pokazuje,
w jaki sposób działa studnia na pompkę ręczną.

Pompka wodna
Do wykonania pompki wodnej potrzebne są:
–
–
–
–
–
–
–
–

silniczek (np. ze starej zabawki),
baterie dostosowane do parametrów silniczka,
przewody do połączenia silniczka z bateriami,
rurka, którą będzie odprowadzana woda,
sztywny materiał, z którego zrobimy wirnik (np. patyczek do lodów lub kawałek plastiku),
zakrętka od butelki,
mocny klej,
dwa pojemniki na wodę.
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Wykonanie
•

Najpierw robimy niewielką dziurkę z boku zakrętki, tak aby zmieściła się w niej rurka.
Następnie przyklejamy rurkę (ukośnie, jak na ilustracji), tak aby dokładnie przylegała
do dziurki w zakrętce.

•

W górnej powierzchni zakrętki wywiercamy otwór, tak aby zmieścił się tam wirnik silniczka, po czym wirniczek przyklejamy do korka.
Kolejnym krokiem jest wykonanie łopatek wirnika. Muszą one być takiej wielkości aby
swobodnie mogły obracać się w zakrętce. Przytwierdzamy je do wirnika (łopatki muszą być krótsze od średnicy zakrętki o około 0,5 cm, a ich wysokość nie powinna być
mniejsza niż połowa wysokości zakrętki – w przeciwnym wypadku pompka może nie
działać).

•

Pompka wodna jest gotowa. Wystarczy teraz tylko nalać wody do jednego z naczyń,
zanurzyć w niej zakrętkę z wirnikiem, podłączyć silniczek do baterii i pozwolić, aby woda
przelewała się do drugiego naczynia.
Film pokazujący działanie pompki można znaleźć w Internecie pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=qAb8n264B3s

Wyjaśnienie
Działanie pompki polega na zamianie energii prądu elektrycznego na energię ruchu obrotowego wirnika, a następnie na przekazaniu tej energii cieczy. Obracający się wirnik „popycha” ciecz, nadając jej pewną prędkość, a więc energię kinetyczną. Ciecz wypychana
jest w ten sposób przez rurkę na zewnątrz, do drugiego pojemnika.
Gimnazjalista Mateusz Ciałowicz
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Ciśnienie turgorowe – doświadczenie z zapałkami
Przyrządy i materiały: 5 drewnianych zapałek, czysty kroplomierz (zakraplacz do oczu
lub pipeta), woda z kranu, płaski talerzyk.
Przygotowanie: Zegnij każdą zapałkę dokładnie w połowie, ale
tak, aby jej nie złamać!
Doświadczenie: Ułóż wszystkie zapałki na talerzyku tak, aby
się stykały punktami zgięć. Zapałki powinny utworzyć pięcioramienną figurę, jak na obrazku.
Użyj kroplomierza i umieść 4 krople wody w samym środku, pomiędzy punktami zgięć zapałek. Obserwuj zapałki przez minutę.
Komentarz: Zapałki są zrobione z drewna. Drewno jest zbudowane z komórek roślinnych. Podczas suszenia drewna, większość wody obecna pomiędzy komórkami wydostaje się na zewnątrz, pozostawiając puste przestrzenie (kanały) pomiędzy komórkami. Gdy
wkrapiamy wodę pomiędzy zapałki, woda wciągana jest do tych
bardzo wąskich, pustych kanałów dzięki tak zwanemu efektowi
kapilarnemu.
Zginając zapałkę, zgniatamy komórki i kanały wewnątrz
drewna. Po dostaniu się wody do wnętrza zapałki, ciśnienie
wody stara się przywrócić początkowy kształt kanałom międzykomórkowym i komórkom. Takie ciśnienie cieczy przywracające
pierwotny kształt nazywa się ciśnieniem turgorowym. W naszym doświadczeniu ciśnienie turgorowe było wystarczająco
duże, aby nieco wyprostować zapałki, które dzięki temu utworzyły po krótkiej chwili kształt gwiazdy.
Żywe organizmy roślinne (zwłaszcza te małe) wykorzystują ciśnienie turgorowe do
utrzymywania stale tego samego kształtu komórek i kanałów międzykomórkowych. Roślina, której nie jest dostarczana wystarczająca ilość wody, więdnie (mięknie), ponieważ
ciśnienie wewnętrzne jest zbyt niskie do zachowania jej świeżego kształtu.
DS

O przeciągach i podkręcaniu piłki, czyli prawo Bernoulliego

Czy wiesz, dlaczego drzwi i okna trzaskają, kiedy jest przeciąg? Dlaczego Kazimierz Deyna mógł strzelić gola bezpośrednio z rzutu rożnego? Dlaczego między blokami wiatr silniej
wieje? To wszystko za sprawą prawa Bernoulliego, które opisuje między innymi zachowanie poruszającego się powietrza.
Prawo to jest tym ciekawsze, że ludzie, którzy źle je sobie wyobrażają, nazywają to
prawo „paradoksem hydrodynamicznym”. Pomyśl o rurze, w której płynie woda i w pewnym miejscu napotyka przewężenie (rys. 1). Od tego miejsca średnica rury jest mniejsza.
Jak ci się wydaje – jakie jest ciśnienie wody w tym miejscu? Czy gdybyś płynął w takiej
rurze, to czułbyś się tak jakbyś nurkował (i ciśnienie rosło, naciskając na bębenki twoich
uszu), czy jakbyś się wynurzał (a ciśnienie malało)?
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Ciśnienie w węższej rurce jest mniejsze, choć na pierwszy rzut oka w ciaśniejszych
miejscach nie powinno być „luźniej”!

Rys. 1.

Dlaczego tak jest? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sformułować prawo Bernoulliego w postaci równania. Przejście od ogólnych obserwacji do opisu w języku matematyki jest bardzo ważne i właśnie jemu zawdzięczamy bogactwo fizyki. Dzięki niemu
dowiesz się też za chwilę, że prawo Bernoulliego to po prostu zasada zachowania energii!
Obiektem, który opisujemy, jest płyn. W potocznym znaczeniu jest to równoważne cieczy, ale w fizyce gaz też jest płynem! To tylko nazwa i wynika ona z wygody – prawo Bernoulliego opisuje oba stany skupienia, a wygodniej pisać „płyn” niż „gaz lub ciecz”. Płyn
składa się z cząsteczek tak małych, i tak wielu, że ich nie widzimy. Upraszczamy sobie ten
opis zakładając, że płyn jest nieściśliwy. Każda cząsteczka wykonuje chaotyczne ruchy
i czasami odbija się od pozostałych. Wśród tego zamieszania widzimy tylko wypadkowy
ruch całego płynu – wiatr wieje, woda płynie. Bardzo trudno jest opisywać ruch każdej
z niewyobrażalnie wielu cząsteczek z osobna, dlatego oddzielmy wypadkową prędkość
od chaotycznej. Tą drugą zajmiemy się później.
Wyobraźmy sobie małą „porcję” płynu w kształcie sześcianu. Jego masa to iloczyn
gęstości i objętości:

m = ρV

W takim sześcianie nie widzimy ruchu pojedynczych cząsteczek, więc jego prędkość

 jest omawianą wcześniej prędkością wypadkową. Wiemy więc, że energia kinetyczna
tego ruchu jest równa:

Ekin =

m 2 ρV 2
=
2
2

Jeżeli nasza kostka znajduje się nad ziemią na wysokości h, to ma też energię potencjalną grawitacji:

E pot = mg h = ρVgh
W energii kinetycznej wzięliśmy pod uwagę tylko ruch wypadkowy – domyślasz się zapewne, że z ruchem chaotycznym też związana jest pewna energia. W przeciwieństwie
do prędkości wypadkowej, prędkość chaotyczna jest inna dla każdej cząsteczki z małego
sześcianu, a w dodatku bardzo szybko się zmienia. Musimy więc wprowadzić jakąś wielkość
opisującą średnie własności tej ogromnej liczby cząsteczek zawartej w kostce.
Wyobraźmy sobie, że ścianki sześcianu nie są wirtualne, ale prawdziwe, z wytrzymałego materiału. Nie jest to wbrew pozorom złe założenie, bo reszta płynu oddziałuje z cieczą
lub gazem w kostce dokładnie tak jak realna ścianka (pomyśl o zasadzie akcji i reakcji
Newtona!). Podobnie, jeśli rozważamy przepływ wody w rurze, to bardzo dobrze opisuje
on też prądy morskie.
Kiedy cząsteczka odbija się od ścianki, wywiera na nią pewien nacisk. Możesz skojarzyć to sobie z łapaniem lecącej piłki lekarskiej – czasami musimy zrobić kilka kroków
w tył, żeby się nie przewrócić pod jej naporem. Cząsteczki powietrza są dużo mniejsze
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i lżejsze, ale z drugiej strony jest ich bardzo dużo. W związku z tym, mimo że każde ich
oddziaływanie na ściankę trwa chwilę, dużo odbić daje efekt taki jak stała siła (podobnie
jak dużo klatek wyświetlanych po sobie widzimy jako jednostajnie poruszający się obraz
filmowy). Pojęcie siły nie jest tu jednak najbardziej użyteczne, ponieważ zależy od rozmiarów sześcianu – im większa powierzchnia ścianki, tym więcej cząsteczek w nią uderzy.
Lepiej operować ciśnieniem, które jest równe ilorazowi wartości siły i powierzchni ścianki
prostopadłej do siły:

p=

F
S

Jaka energia związana jest z chaotycznym ruchem cząsteczek wywierających stałe
ciśnienie p na ścianki sześcianu o krawędzi a i objętości V = a3? Jest ona równa pracy,
jaką trzeba wykonać, żeby zgnieść (spłaszczyć) kostkę wbrew sile wywieranej przez cząsteczki. Jeżeli jedna ścianka jest ruchoma i wpychamy ją do środka z siłą F = pS = pa2,
to na drodze a (czyli do przeciwległej ścianki) wykonujemy pracę W = Fa = pa3 = pV.
Stąd energia związana z chaotycznym ruchem cząsteczek wywierających ciśnienie p na
ścianki sześcianu jest równa:

Echaos = pV
Teraz jesteśmy już gotowi do zapisania zasady zachowania energii dla naszej kostki.
Energia całkowita jest sumą wszystkich rodzajów energii, które opisaliśmy:

E = Ekin + Egraw + Echaos =

ρV 2
2

+ ρ V g h + pV = const.

(const. jest skrótem od constans, co po łacinie oznacza „stały” – zapisujemy w ten sposób,
że energia jest zachowana).
Czy widzisz, dlaczego zamienialiśmy masę i siłę na gęstość i ciśnienie? Wszystkie wyrazy są proporcjonalne do objętości sześcianu, możemy ją więc wyłączyć przed nawias:

 ρ 2

+ ρ gh + p  V = const.
E =
 2

Jeżeli przez cały czas będziemy rozważali tę samą kostkę, to jej objętość nie będzie
się zmieniać. Skoro jeden czynnik oraz iloczyn są stałe, to drugi czynnik też musi być
stały! Dlatego otrzymujemy następujący warunek:

ρ 2
2

+ ρ gh + p = const .

który oznacza, że gęstość energii w płynie (iloraz energii i objętości) jest stała. Możesz
powiedzieć, że to nic wielkiego, ale to właśnie prawo Bernoulliego! Równanie to jest spełnione niezależne od wielkości sześcianu. Jest to bardzo ważne, bo takie wielkości jak
wypadkowa prędkość, ciśnienie czy gęstość wcale nie muszą być stałe w dużej kostce.
Ale teraz możemy powiedzieć, że rozważamy tak małą kostkę, że zmiany wszystkich wielkości są całkowicie pomijalne.
Mam nadzieję, że rozumiesz już treść prawa Bernoulliego – pozostaje więc już tylko
wykorzystywanie tej wiedzy i chwalenie się zrozumieniem otaczających nas zjawisk. Zacznijmy od doświadczeń potwierdzających teorię, którą wyprowadziliśmy.
Weź suszarkę do włosów, włącz ją i w środku strumienia powietrza umieść piłeczkę
pingpongową. Teraz możesz (byle niezbyt gwałtownie!) poruszać suszarką, a piłeczka
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będzie podążała za nią na „niewidzialnej smyczy”. Nawet jeśli delikatnie poruszysz piłeczkę, nie wypadnie, tylko zacznie drgać i wróci do położenia równowagi! Dlaczego tak jest?
Tam, gdzie powietrze ma większą prędkość wypadkową, ciśnienie jest niższe! W związku
z tym, na zewnątrz strumienia powietrza ciśnienie będzie wyższe niż w jego środku. Nasz
„więzień” odczuje więc siłę pchającą go z powrotem do środka.

Inne doświadczenie zapewne zdarzyło ci się już wykonać. Jeżeli nie – zrób to! Potrzebna jest jedynie piłka futbolowa. Należy ją kopnąć bokiem i jak najmocniej podkręcić.
Piłka, obracając się wokół własnej osi będzie zakreślała w powietrzu charakterystyczny
łuk. Czy wiesz dlaczego obrót futbolówki wokół własnej osi powoduje jej skręcanie? Być
może wydaje ci się to naturalne, bo widziane tak wiele razy, ale wiedz, że w próżni podkręcona piłka leciałaby prosto! Aby wyjaśnić sekret „rogala” pomyślmy, jak futbolówka „widzi” sytuację (innymi słowami, jak widzi ją ktoś, kto porusza się tak jak ona). Środek piłki
spoczywa, a powietrze ją opływa. Jednakże obrót futbolówki spowalnia powietrze w pobliżu jednej, a przyspiesza z drugiej strony. W związku z tym ciśnienie po jednej stronie jest
mniejsze niż po drugiej i piłka jest popychana w bok!
Do przeprowadzenia kolejnego doświadczenia potrzebny jest pociąg (najlepsze jest
metro) i włosy (najlepiej długie i umyte). Kiedy skład będzie wjeżdżał na peron, podejdź
do linii wyznaczającej bezpieczną odległość i zwróć uwagę na to, co się dzieje z twoimi
włosami. Ktoś, kto nie czytał tego artykułu mógłby myśleć, że pociąg wypycha powietrze,
które będzie rozwiewało twoje włosy w stronę peronu. Tymczasem ty już wiesz, że powietrze, które wlecze za sobą pociąg, porusza się szybciej, a więc ma niższe ciśnienie. Wiatr
wieje od wyżu do niżu, więc w stronę pociągu – twoje włosy będą „zasysane” przez skład!
Teraz za jednym zamachem opiszemy wiatr wiejący między blokami, przeciąg i wodę
płynącą w rurze z przewężeniem. Rozważmy poziomą strugę płynu – wtedy wyraz ρgh
jest stały – w związku z tym stałość gęstości energii oznacza, że:

ρ 2
2

+ p = const.

Mamy więc do czynienia ze zmianą energii ruchu chaotycznego w energię kinetyczną
ruchu wypadkowego. Dlaczego następuje ta zmiana? Po prostu zwężenie powoduje, że
większość cząsteczek, które poruszają się chaotycznie, odbija się od ścianek, a tylko
niewielka część ma odpowiedni kierunek chaotycznej prędkości i przechodzi przez zwężenie. Ale prędkość wielu cząsteczek skierowana w podobnym kierunku nie jest już losowa! Część ruchu chaotycznego zamieniła się w uporządkowany. Gęstość energii ruchu
chaotycznego, czyli ciśnienie, zmieniło się w gęstość energii ruchu wypadkowego.
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Mam nadzieję, że nie jest teraz dla ciebie zaskakujące, że wiatr pomiędzy blokami czy
szparami okien mocniej wieje i panuje tam niższe ciśnienie niż na zewnątrz przewężenia.
Podsumowując, prawo Bernoulliego oznacza zachowanie gęstości energii w różnych
miejscach przepływu płynu. Różne przejawy jego działania wiążą się z różnymi sposobami zmiany wypadkowej prędkości cząsteczek płynu. Rozważaliśmy występowanie zwężenia (rura, chodnik między blokami, przeciąg) oraz ciągnięcie lub hamowanie (podkręcanie
piłki, pociąg). Przy ruchu poziomym wzrost energii ruchu wypadkowego powoduje spadek
energii ruchu chaotycznego i odwrotnie. Zmiana prędkości wypadkowej powoduje zmianę
ciśnienia – ot, cała filozofia!
Na koniec doświadczenie – zagadka. Potrzebne jest pudełko (może być po butach),
suszarka i zapalona świeca. Eksperymentator ustawia świecę za rogiem pudełka i kieruje
strumień powietrza z suszarki wzdłuż niego. W którą stronę przesunie się płomień świecy?
Zostanie wypchnięty czy wciągnięty przez poruszające się powietrze?
Piotr Kucharski, student UW

Daniel Bernoulli (1700–1782)
Daniel Bernoulli to jeden z wielkich uczonych XVIII wieku – fizyk i matematyk, jeden z wielu z rodu Bernoullich. Rodzina Bernoullich wyróżniła
się w nauce tak jak w muzyce Bachowie.
W tym zeszycie spotkaliście się z nazwiskiem Bernoulli w związku
z prawem dotyczącym przepływu cieczy nazwanym od jego nazwiska.
Bernoullich było tak wielu, i do tego o powtarzających się imionach, że
trzeba było ich dla rozróżnienia, jak w dynastiach królewskich, numerować. Daniel Bernoulli był pierwszym wybitnym Danielem w dynastii. Zarówno ojciec Johann I, jak i stryj Jacob I byli wybitnymi uczonymi, którzy
rozwinęli rachunek całkowy. Genialny Isaak Newton miał godnych siebie
naukowych kolegów i następców.
Daniel urodził się w Niderlandach w Groningen, lecz już jako pięcioletnie dziecko przeniósł się z rodzicami do Bazylei w Szwajcarii, gdzie
ojciec Johann I objął po swoim bracie Jacobie I profesurę z matematyki
na uniwersytecie. Trzech z synów Johanna I też wykazało zamiłowanie do
matematyki; Daniel I i starszy od niego Nicolaus II oraz młodszy Johann II.
Łatwo można sobie wyobrazić atmosferę w domu z autorytarnym ojcem, stryjami uczonymi i w dodatku pełnym dzieci, w którym jednym z tematów wiodących była matematyka. Zapewne zadawano sobie zagadki
matematyczne na dobranoc. Daniel więc był niejako „skazany” na matematykę. Musiał już w dzieciństwie okazywać wybitny talent, gdyż jako
13-latek wstąpił na uniwersytet. Nie był bynajmniej wyjątkiem, gdyż genialny uczeń
jego stryja matematyka Jacoba I Leonard Euler zaczął studia w Bazylei równie młodo.

Słynna brama nieopodal
uniwersytetu w Bazylei

Daniel I Bernoulli

Johann I Bernoulli

Jacob I Bernoulli
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Ojciec, jak wielu ojców również w dzisiejszych czasach, widział dla swojego zdolnego
syna karierę w biznesie, jako kupca. Jednak ustąpił woli syna i zamiast do terminu Daniel
(za zgodą ojca) rozpoczął studia medyczne. Szedł przez studia „jak burza”. W 1715 roku
uzyskał stopień bakałarza, by w rok później zrobić magisterium. Na dalsze studia wyjechał
do Heidelbergu i Strasburga. Choć czas studencki był zapewne bardzo barwny i urozmaicony, to możemy podejrzewać, iż wiele czasu i energii poświęcał nauce gdyż już w 1720
uzyskał doktorat z medycyny. Praca doktorska związana była z mechanizmem oddychania. Myśli i zamiłowanie młody Daniel kierował ku matematyce. Sam ojciec go dokształcał.
Jako bardzo młody uczony miał na tyle
znaczny dorobek i uznanie, że został w 1725
roku zaproszony do Rosji, do Petersburga do
nowo założonej przez cara Piotra Wielkiego
rosyjskiej Akademii Nauk i Sztuk. Następnie
o rozwój akademii dbała ze względów prestiżowych Katarzyna Wielka, carowa Rosji, z pochodzenia Niemka, która z niezwykłą przebiegłością doprowadziła do rozbiorów Polski, ale
przysłużyła się dobrze rosyjskiej nauce.
Dawna główna siedziba Rosyjskiej Akademii Nauk
(Sankt Petersburg)
Rosja nie mogła być gorsza od Prus rządzonych przez Fryderyka Wielkiego. Katarzyna
Wielka sprowadzała więc do Rosji wybitnych uczonych. Oprócz braci Bernoullich do Rosji
przyjechał pracować Leonard Euler. Praca naukowa w zimnym Petersburgu wrzała. Były
to czasy, gdy monarchowie nawet „podkupywali” sobie uczonych. Euler jakiś czas był na
garnuszku u Katarzyny Wielkiej, a jakiś czas w Prusach u Fryderyka Wielkiego. Leonard
Euler był najpłodniejszym matematykiem wszechczasów. Na przepisanie jego dzieł kopiście nie starczyłoby życia!
Ci z was, którzy będą się choć trochę uczyć matematyki i fizyki, spotkają się niejeden
raz z nazwiskiem Bernoullich i Eulera. Daniel miał wielkie zasługi dla rozwoju dynamiki
cieczy, teorii równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa. Zajmował się
na przykład drganiami struny.
Jak to czasami bywa w rodzinie pełnej utalentowanych i ambitnych osób, zdarzały się
między nimi swary i niesnaski. Ojciec Daniela Johann I spierał się z bratem Jacobem I
o pierwszeństwo w rozwiązaniu problemu brachistochrony. Młody Daniel opuścił dom rodzinny po otrzymaniu równorzędnej z ojcem nagrody w konkursie Francuskiej Akademii
Nauk. Ojciec z synem spierali się też o priorytet w odkryciach dotyczących dynamiki cieczy. Daniel napisał dzieło Hydrodynamika, zaś ojciec Hydraulika. Najprawdopodobniej
problemy dynamiki cieczy były dyskutowane podczas rodzinnych
spotkań.
Daniel Bernoulli żył w bardzo burzliwych czasach, w Rzeczpospolitej Polskiej rządził wtedy August III Sas. D. Bernoulli dożył sędziwego wieku i zmarł w Bazylei w 1782 roku.
Na ilustracjach Daniel Bernoulli jest przedstawiany w peruce,
jaką noszono w czasach baroku. Z pewnością nie było to zbyt wygodne. Peruki nosili także jego ojciec i bracia. W podobnej jest
przedstawiany Jan Sebastian Bach, a także August III Sas, król
Polski, praktycznie rówieśnik Daniela Bernoulliego. Król był w gorszej sytuacji – musiał nosić większą perukę.
August III Sas
A pro pos peruk. Ówczesny savoir vivre zabraniał wycierania
(1696–1763)
przy stole tłustych paluchów w perukę sąsiada.
Z.G-M
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Cykloida i zagadnienie wariacyjne,
czyli jak najszybciej ześlizgnąć się z górki
Jeśli słowo cykloida kojarzy się wam z cyklistą, czyli mówiąc inaczej z rowerzystą, to jest
to prawidłowe skojarzenie. Bowiem cykloida to krzywa, jaką wyznacza punkt położony na
obwodzie koła (na przykład rowerowego) toczącego się bez poślizgu.

http://www.aapt.org/programs/contests/pc08.cfm

Zagadnienie wariacyjne nie ma nic wspólnego z wariowaniem czy inaczej bzikowaniem, za to wiąże się ze zmienianiem. Przypomnijcie sobie angielski czasownik to vary
– zmieniać. W zagadnieniach wariacyjnych „wariuje się” (zmienia się), pewien parametr,
tak by znaleźć jego wartość, przy której jakaś wielkość fizyczna osiąga maksimum lub
minimum, czyli jest największa lub najmniejsza. Nie jest to łatwe, ale na przedstawionych
poniżej dwóch przykładach poczujecie smak tej wyrafinowanej metody wariacyjnej.
W naszych przykładach minimalizowaną wielkością będzie czas. Będziemy szukać
takich torów cząstki i strumienia światła, by czas przebycia drogi od jakiegoś punktu A do
B był najmniejszy.
1. Zagadnienie brachistochrony
Chcemy wyliczyć kształt krzywej, po której ciało o masie m ma
się ześlizgnąć najszybciej (bez tarcia) między zadanymi punktami A (wyżej) i B (niżej). Krzywa ta (czerwona) nazywa się brachistochroną. Nazwa pochodzi od złożenia greckich słów brachistos (βραχιστoς) – najkrótszy i chronos (χρovoς) – czas.
Galileusz sądził, iż to łuk okręgu. Dopiero później Isaak Newton,
Gottfried Leibniz, rywal Newtona, de l’Hôspital oraz bracia Jacob
I i Johann I Bernoulliowie wyliczyli ten kształt i znaleźli rozwiązanie: ta krzywa to odwrócona cykloida.
W Internecie, pod hasłem brachistochrona, znajduje się animacja pokazująca ruch
ciała po prostej łączącej dwa punkty oraz po brachistochronie. Widać jak cząstka ześlizgująca się po brachistochronie dociera pierwsza do celu.
Rachunek, jakim posługiwał się Bernoulli, nazywa się rachunkiem wariacyjnym. Odpowiedź na pytanie: Jak najszybciej ześlizgnąć się z górki? brzmi: znaleźć górkę, która
ma przekrój o kształcie odwróconej cykloidy.
2. Zasada Fermata
Posługując się rachunkiem wariacyjnym można także rozwiązać zagadnienie dotyczące
rozchodzenia się światła. W tym wypadku chodzi o znalezienie toru, po jakim porusza się
światło od punktu A do B, tak aby czas rozchodzenia był najmniejszy. W ośrodku jednorodnym jest to linia prosta.
Doskonale wiemy, że sprężysta kula bilardowa odbija się od bandy w taki sposób, że
kąt padania równa się kątowi odbicia. Podobnie zachowuje się światło padające na zwier-
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ciadło. Wówczas można pokazać, że czas przebywania drogi od A do B jest najkrótszy
(w tym przypadku oznacza to też najkrótszą drogę). Jest to problem ogrodniczki, która
znajduje się w punkcie A i ma podlać grządkę w punkcie B wodą z rzeczki.

Jest wiele możliwych dróg, lecz jedna najkrótsza. Ta najszybsza, znaleziona metodą wariacyjną (już niedługo w liceum sami ją bez trudu znajdziecie), to ta, dla której jest spełniony warunek:
kąt padania = kąt odbicia
W przypadku, gdy na drodze między punktem A i B światło natrafia na zmianę ośrodka,
to z doświadczenia wiemy, że jest to krzywa łamana. W pierwszym ośrodku światło ma
prędkość 1, a w drugim 2.

Droga światła składa się z dwóch części: przebywanej w jednym ośrodku oraz w drugim. Całkowity czas jest sumą tych dwóch czasów.
A może najszybciej osiągnęłoby cel, gdyby poruszało się po prostej? Okazuje się, że
tak nie jest.
Jak wygląda tor dla minimalnego czasu? Jak załamuje się tor promienia światła? Tor
załamuje się ku normalnej, jeśli światło przechodzi do ośrodka – jak mówimy – optycznie
gęstszego, w którym rozchodzi się wolniej. Odpowiedź daje prawo Snelliusa, które dobrze
znacie. To prawo załamania światła:

sin α1 1
=
sin α 2 2
Prawo to wyprowadza się korzystając z zasady wariacyjnej. W liceum bez problemu
poradzicie sobie z tym problemem.
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