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Co w zeszycie
Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykonują doświadczenia
dotyczące uprawy roślin w warunkach mikrograwitacji. Uczniowie przeprowadzają dla porównania podobne w swoich szkolnych pracowniach. Są to bardzo
ważne badania, choć zaprojektowane przez uczniów. W prace naukowe i konstrukcyjne włączają się z powodzeniem coraz młodsi. Na przykład studenci
z Politechniki Białostockiej konstruują najlepsze na świecie łaziki marsjańskie,
a inni budują doskonałe modele samolotów. Ostatnio głośno o międzynarodowych sukcesach naukowych polskich młodych kobiet, a nawet dziewcząt – licealistek. Wszyscy oni w wywiadach mówią, że należy mieć marzenia i wytrwale
pracować. Na sukces trzeba sobie zapracować. Poprzez Internet macie dostęp do najnowszej wiedzy. Jest wiele świetnych szkół i doskonałych wyższych
uczelni nie tylko w stolicy.
W tym zeszycie znajdziecie opis konstrukcji łódeczki „na świeczkę”, zaproponowanej przez uczniów z II LO w Krakowie. Może znajdą się chętni, którzy
udoskonalą model? Poza Ziemię wyprowadzi was ciekawy artykuł o tajemnicach pierścieni Saturna. Po wyjaśnieniu w poprzednim zeszycie składania barw
w systemie RGB, przyszła kolej na system CMYK.
W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie warto zapoznać się z życiorysem jednego z najwybitniejszych fizyków XX stulecia, Piotra
Kapicy, odkrywcy zjawiska nadciekłości helu. On też rozpoczął pracę naukową
w bardzo młodym wieku, jednakże ówczesna rzeczywistość w niczym nie przypominała naszej obecnej. Jego życie i praca naukowa, poza krótkim okresem
w Cambridge, miały miejsce w Związku Radzieckim, którego częścią była obecna niepodległa Ukraina. Zapraszamy do wakacyjnej lektury i życzymy miłych
oraz ciekawych wakacji.
Z.G-M
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Rośliny w Kosmosie
Jeden z projektów naukowych, którym zajmują się astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od początku
jej istnienia, dotyczy uprawy roślin w warunkach mikrograwitacji. Jaki jest cel tych
badań?
Nie chodzi oczywiście o hobbystyczną hodowlę kwiatków doniczkowych, czy
też o zaspokajanie naturalnej ludzkiej ciekawości. Korzyści płynące z uprawy roślin
na pokładzie stacji kosmicznej są bardzo
Rośliny w Kosmosie
duże. Rośliny wytwarzają tlen, pochłaniają
dwutlenek węgla oraz mogą być wykorzystane do oczyszczania wody pitnej.
Stanowią one również składnik zdrowej diety. Wydajna hodowla roślin umożliwia więc obniżenie kosztów związanych z zaopatrzeniem stacji kosmicznej
w świeże powietrze, wodę i jedzenie, a przy okazji naukowcy poznają wiele
ciekawych szczegółów dotyczących wzrostu roślin.
Rośliny w ciągu milionów lat przystosowały się do różnorodnych warunków
panujących na powierzchni Ziemi. Jak wszystkie organizmy żywe, potrzebują
one energii, pożywienia, powietrza i wody. Obecny w ich tkankach barwnik –
chlorofil – umożliwia roślinom wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do wytwarzania złożonych związków chemicznych (cukrów) z prostszych
cząsteczek (dwutlenku węgla i wody). Oprócz cukrów, które służą roślinie jako
pożywienie i element budulcowy, powstaje przy okazji tlen uwalniany przez rośliny do atmosfery. Zjawisko to nosi nazwę fotosynezy od greckich słów oznaczających „światło” (photo) oraz „proces łączenia” (synthesis).

Schemat procesu fotosyntezy

Rośliny w procesie fotosyntezy wyłapują z atmosfery dwutlenek węgla
i uwalniają tlen, zatem uprawa roślin może służyć do utrzymywania odpowiedniego składu powietrza na pokładzie stacji kosmicznej. Rośliny można też
wykorzystać do filtrowania wody. Woda pobierana z podłoża przez korzenie
wędruje w górę rośliny i zostaje częściowo odparowana z powierzchni liści. Jest
ona pozbawiona wielu zanieczyszczeń i może być wykorzystana jako woda pit-
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na. Wystarczy przyczepić do gałęzi z liśćmi
szczelny, czysty worek plastikowy i poczekać aż zbierze się w nim woda.
Czy uprawa roślin w Kosmosie różni się
czymś od tej na powierzchni Ziemi? Otóż
okazuje się, że obecność ziemskiego pola
grawitacyjnego jest istotnym elementem
w procesie wzrostu roślin. Innym ważnym
czynnikiem wpływającym na kierunek wzrostu jest światło słoneczne. Łodygi roślin rosną ku górze oraz w stronę źródła światła,
natomiast korzenie rosną w dół, w stronę
przeciwną do źródła światła słonecznego.
Zmiana kierunku wzrostu rośliny pod wpływem światła nosi nazwę fototropizmu lub
heliotropizmu, a zmiana pod wpływem kierunku pola grawitacyjnego nazywa się grawitropizmem lub geotropizmem (po grecku
tropos oznacza zwrot).

Zbieranie wody parującej
z powierzchni liści

Fototropizm (a) i grawitropizm (b) w przypadku łodygi rośliny

Kierunek wzrostu rośliny jest kontrolowany przez tzw. hormony roślinne,
należące do grupy związków chemicznych noszących nazwę auksyn. Substancje te produkowane są na czubku łodygi oraz korzenia (w tzw. stożkach wzrostu) i przekazywane od jednej komórki do drugiej. Jednym z tych hormonów
jest kwas indolilooctowy. W zależności od jego stężenia komórki albo pobudzane są do wzrostu i podziału, albo ich wzrost jest hamowany, przy czym
wpływ hormonu jest diametralnie różny w przypadku komórek korzenia i łodygi. Duże stężenie kwasu indolilooctowego w komórkach łodygi powoduje ich
podział i wydłużanie. Natomiast jeśli związek ten znajduje się w dużej ilości
w komórkach korzenia powoduje to hamowanie procesów wydłużania i podziału komórek.
Stężenie hormonu w komórkach zależy od ilości padającego na nie światła. Jeśli łodyga rośliny oświetlona jest równomiernie z każdej strony, stężenie
kwasu indolilooctowego jest takie same w każdej komórce. Wszystkie części
łodygi i korzenia rosną wówczas w jednakowym tempie. Jeśli jednak światło
pada na roślinę wyłącznie z jednej strony, stężenie kwasu indolilooctowego po
zacienionej stronie rośliny rośnie i w efekcie wydłużania komórek łodyga skręca w stronę światła.
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Zmiana kierunku wzrostu łodygi pod wpływem kwasu indolilooctowego

Efekt działania kwasu indolilooctowego w komórkach korzenia jest przeciwny do efektu obserwowanego w komórkach łodygi. Jeśli oświetlimy korzenie
rośliny, to stężenie kwasu indolilooctowego po nieoświetlonej stronie korzenia
wzrośnie. W tym przypadku gromadzenie się hormonu w komórkach powoduje
hamowanie procesu ich wzrostu i podziału, skutkiem czego korzeń zakręca
w stronę przeciwną niż ta, z której pada światło.
Stężenie auksyny w komórkach łodygi i korzenia zależy także od kierunku
pola grawitacyjnego. Jeśli doniczkę z kiełkującym nasionkiem przewróci się na
bok i umieści w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, mimo braku oświetlenia łodyga zakręci ku górze, a korzeń w dół.
Wpływ pola grawitacyjnego na kierunek wzrostu korzenia można wyjaśnić
w następujący sposób. Na samym czubku korzenia znajduje się grupa komórek
wyposażonych w organella zwane statolitami. We wnętrzu statolitów zgromadzone są ziarna skrobi. Gęstość statolitów jest większa niż gęstość otaczającej
je cytoplazmy, wskutek czego opadają one pod wpływem grawitacji. Wywołuje

Zmiana kierunku wzrostu korzenia pod wpływem kwasu indolilooctowego
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to cały szereg procesów, w których następstwie stężenie kwasu indolilooctowego rośnie w komórkach znajdujących się w dolnej części stożka wzrostu
korzenia. Powoduje to hamowanie podziału i wzrostu komórek w tym obszarze
i w konsekwencji korzeń zakręca w dół.
Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
(NASA) finansuje aktualnie eksperyment o nazwie „Rośliny w Kosmosie”. W projekcie tym biorą udział astronauci znajdujący się na pokładzie stacji oraz uczniowie wielu gimnazjów i szkół
średnich. Podstawowym celem badań jest sprawdzenie,
w jaki sposób białe światło wzbogacone w niebieskim
zakresie widma wpływa na kierunek wzrostu korzeni
rośliny w warunkach mikrograwitacji. W tym celu uczniowie i nauczyciele porównują obserwacje wykonane
w klasowym laboratorium kontrolnym z wynikami astronautów, publikowanymi codziennie w  Internecie. Roślina, którą wybrano do eksperymentu ze względu na jej
szybkie kiełkowanie i bardzo krótki czas wzrostu korzeKapusta polna
ni, to kapusta polna.

Wyniki pierwszej serii eksperymentu przeprowadzonego na powierzchni Ziemi oraz na
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bez oświetlenia i z oświetleniem

Neutrino 25

5

Nasiona sadzi się w plastikowych pojemnikach, np. po lekach, wypełnionych
przezroczystym żelem umożliwiającym obserwację korzeni roślin. Pojemniki
umieszcza się w zaciemnionej komorze (na przykład z pudełka po butach),
a jako oświetlenia można użyć białych diodowych lampek choinkowych. Opis
projektu oraz instrukcje dotyczące stworzenia własnego laboratorium kontrolnego znaleźć można pod adresem: http://www.bioedonline.org/lessons-andmore/resource-collections/experiments-in-space/plants-in-space/.
Miłego eksperymentowania!
Ilustracje pochodzą ze stron internetowych:
holykaw.alltop.com
plantscience4u.com
shtfpreparedness.com
zielonotu.pl
csls-text3.c.u-tokyo.ac.jp
sciencephoto.com
edscitutors.co.uk
163.16.28.248/bio/activelearner/36/ch36c2.html
flickr.com/photos/32587739@N07/collections/72157627721483998/
KC

Tajemnice pierścieni Saturna
Saturn jest drugą co do wielkości planetą Układu Słonecznego. Wyróżnia się
spośród pozostałych imponującymi pierścieniami, które nie przestają ciekawić
naukowców od czasu ich odkrycia przez Galileusza w 1610 roku.

Pierścienie Saturna oglądane przez teleskop o małym powiększeniu, jakim
dysponował Galileusz, wyglądają jak dwa jasne punkciki po każdej stronie planety. Widać to wyraźnie na pierwszym rysunku Galileusza, przedstawiającym
planetę z dwoma blisko położonymi księżycami. Dokładniejsze obserwacje doprowadziły go jednak do wniosku, że Saturn ma raczej kształt kuli wyposażonej
w dwa „uchwyty”.
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Rysunki wykonane
przez Galileusza

Galileusz zauważył też, że „uchwyty” te
znikają i pojawiają się okresowo. Jako jeden
z pierwszych próbował to zjawisko wytłumaczyć
Jan Heweliusz. Przyjął on, że znajdujące się po
przeciwnych stronach półksiężycowate „uchwyty” połączone są sztywno z planetą. Zgodnie
z tym modelem, obrót planety wyjaśniał znikanie „uchwytów”.
W 1656 roku Christiaan Huygens opublikował
własny model wyjaśniający tajemnicze zmiany
obserwowanego kształtu Saturna, zakładający, że planeta otoczona jest sztywnym, płaskim
pierścieniem niestykającym się w żadnym punkcie z jej powierzchnią. Zmiana wyglądu planety
wynikała według niego z nachylenia osi Saturna
w stosunku do jego orbity oraz jego ruchu wokół
Słońca. W pewnych konfiguracjach pierścienie
widziane są z powierzchni Ziemi pod takim kątem, że znikają całkowicie na tle planety.
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W 1676 roku Giovanni Cassini zaobserwował przerwę w obrębie pierścienia, noszącą obecnie nazwę Przerwy Cassiniego. Wykazał w ten sposób, że
pierścień nie stanowi jednolitej struktury, lecz składa się z co najmniej dwóch
odrębnych części. Obecnie wyróżnia się 7 głównych pierścieni Saturna rozciągających się na szerokości około 282 000 km (odległość bliska trzem czwartym
odległości dzielącej Ziemię od Księżyca) i o grubości od 100 m do około 1 km.

Pierścienie oznaczone są dużymi literami alfabetu, odpowiadającymi kolejności ich odkrywania. Największe z nich to pierścienie A, B i C, przy czym B i A
oddzielone są największą z przerw – Przerwą Cassiniego. W obrębie każdego
z pierścieni A, B i C znajdują
się węższe szczeliny, widoczne jako ciemne okręgi.
Pierścienie składają się z miliardów skalnych i lodowych
fragmentów o średnicy od około mikrometra (0,000001 m)
do kilku metrów. Uważa się, że
fragmenty te pochodzą z rozbitych komet, asteroid i małych księżyców, ale kwestia ta
wymaga dalszych badań.
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Duży wpływ na strukturę pierścieni ma
obecność 62 naturalnych satelitów Saturna.
Niektóre z nich, znajdujące się w obrębie pierścieni, odpowiedzialne są za tworzenie w nich
szczelin. Przykładem może być Pan, krążący
w szczelinie Enckego w pierścieniu A.
Fragmenty skał i lodu otaczającego szczelinę przyciągane są w stronę krążącego w niej
księżyca. Prowadzi to do powstawania lokalnych zagęszczeń i rozrzedzeń materii, dzięki
czemu tworzą się charakterystyczne fale na
brzegach szczeliny.

Pierścień F zawdzięcza swój nieregularny kształt i wielopasmową strukturę dwóm tzw. księżycom pasterskim:
Pandorze i Prometeuszowi. Oddziaływanie grawitacyjne satelitów krążących po obydwu stronach pierścienia
nadaje mu charakterystyczną poszarpaną formę.
Niektóre z księżyców Saturna mogą
być również źródłem powstawania słabszych pierścieni. Przykładem może być
Aegaeon. Uderzenia mikrometeorytów
o jego powierzchnię wybijają fragmenty materii, zasilające pierścień G. Podobnie, strugi materii wyrzucane przez
gejzery znajdujące się na powierzchni
Enceladusa stanowią źródło materii
pierścienia E.
Naukowcy wciąż głowią się nad
mnóstwem pytań dotyczących pierścieni Saturna. Nie wiadomo między
innymi, jakie jest ich dokładne pochodzenie, ani kiedy i w jaki sposób powstały. Żeby odpowiedzieć na te oraz
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wiele innych pytań, zdecydowano się wysłać w 1997 roku bezzałogową sondę
kosmiczną Cassini-Huygens.
Misja ta stanowi wspólne przedsięwzięcie NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Włoskiej Agencji Kosmicznej. Celem projektu jest zbadanie Saturna, jego pierścieni oraz księżyców. Sonda pozostanie w układzie Saturna do
2017 roku. Od początku trwania misji naukowcy zgromadzili już wiele ważnych
danych na temat budowy i składu pierścieni. Badanie rozkładu mniejszych
i większych fragmentów tworzących pierścienie pozwoli lepiej zrozumieć oddziaływania pomiędzy pierścieniami i księżycami Saturna. Naukowcy próbują
także rozwikłać zagadkę powstawania zadziwiających struktur w obrębie pierścieni, mających postać „śmigieł”.

Znajdujące się na pokładzie sondy urządzenia badawcze wykazały również, że pierścienie posiadają własną, bardzo rzadką atmosferę, składającą się
w większości z tlenu. Do zakończenia misji pozostało jeszcze dużo czasu, więc
należy się spodziewać dalszych ciekawych odkryć.
Ilustracje pochodzą ze stron internetowych:
thedayintech.wordpress.com
galileo.rice.edu
s843.photobucket.com
commons.wikimedia.org
saturn.jpl.nasa.gov

KC
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Widzenie barw, cz. 2
W numerze 24 Neutrina zamieściliśmy artykuł Widzenie barw, poświęcony podstawom widzenia barwnego. Omówiono w nim trzy kwestie:
1. W oku ludzkim znajdują się trzy rodzaje komórek światłoczułych do widzenia dziennego – czopków. Odpowiadają im trzy różne zależności czułości
tych „detektorów” od długości fali światła jednobarwnego (monochromatycznego). Światło monochromatyczne o określonej długości fali pobudza
te komórki w różnym stopniu. Wywołuje to u człowieka wrażenie różnych
barw.
2. Światło słoneczne jest mieszaniną bardzo wielu „świateł jednobarwnych”.
Powoduje ono jednakowe pobudzenie tych trzech rodzajów komórek. Wywołuje to wrażenie barwy białej.
3. Ekran telewizora lub monitora komputerowego wysyła światło złożone
z trzech rodzajów światła prawie monochromatycznego: czerwonego (angielskie Red), zielonego (Green) i niebieskiego (Blue). W zależności od proporcji tych składników widzimy to jako różne kolory tęczy, a także jako
barwę purpurową (amarantową). Jeżeli komórki zostaną pobudzone równomiernie, możemy mieć także odczucie światła białego. Takie mieszanie barw
nazywamy systemem RGB.
Barwy absorpcyjne
Inaczej niż w telewizorze powstają barwy przezroczystych kolorowych folii plastikowych lub szkieł, na przykład papierków po cukierkach, kolorowych wazonów czy witraży (rys. 1).

Rys. 1. Kolorowe wazony szklane

Przypuśćmy, że na barwną szybę pada białe światło słoneczne, które zawiera
wszystkie barwy widma. Szyba niektóre barwy przepuszcza, a inne pochłania,
czyli absorbuje1. Aby to zbadać, wykonaj doświadczenie.
Doświadczenie 1
Do doświadczenia potrzebne nam będą: siatka dyfrakcyjna2 500 rys/mm, przesłona z czarnego kartonu o szerokości około 0,5 m ze szczeliną o szerokości
około 1 mm i długości około 3 cm, matowa żarówka z włóknem wolframowym,
kolorowe szybki lub przezroczyste folie plastikowe.
Nazwa pochodzi z łaciny: absorbere – wchłaniać.
Siatkę dyfrakcyjną można kupić w Wydawnictwie ZamKor (sprzedaż wysyłkowa,
cena 6 zł lub wykonać samodzielnie z płyty CD – zob. Neutrino 7).
1

2
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Rys. 2. Ilustracja doświadczenia 1

1. Przygotuj układ doświadczalny według rysunku 2.
2. Za szczeliną umieść żarówkę z włóknem wolframowym.
3. Przesłoń dolną połowę szczeliny kawałkiem przezroczystej folii o intensywnym zabarwieniu.
4. Spójrz na szczelinę przez siatkę dyfrakcyjną i porównaj widmo światła, które przeszło przez część nieprzesłoniętą i przez folię.
Możesz podobnie zbadać widma pochłaniania cieczy takich jak barszcz, sok
pomarańczowy lub wywar ze szpinaku.
Wynik doświadczenia dla folii ciemnoczerwonej przedstawia rysunek 3a, a dla
folii zielonej rysunek 3b.

Rys. 3. Widma światła, które przeszło przez kolorowe szybki: a – czerwoną, b – zieloną

− Szkło ciemnoczerwone przepuszcza światło czerwone i skraj zakresu światła
pomarańczowego, a pochłania wszystkie pozostałe barwy.

− Typowe szkło zielone pochłania światło czerwone i pomarańczowe, a także

niebieskie i fioletowe; przepuszcza światło żółto-zielone, zielone i niebiesko‑zielone itp.

Składanie barw
A co by było, gdyby światło przechodziło przez dwie złożone kolorowe folie?
Aby to zbadać wykonaj doświadczenie 2.
Doświadczenie 2
Przygotuj kilka kawałków przezroczystych różnokolorowych folii. Do każdej
części tego eksperymentu wybieraj po dwie takie różne folie. Patrząc przez
folie na oświetloną białą powierzchnię, porównaj:
1. jak światło białe przechodzi osobno przez każdą z tych dwóch folii;
2. jak światło przechodzi przez dwie złożone folie.
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Wynik takiego doświadczenia przedstawia rys. 4.
Na przykład:
1. jeżeli światło przechodzi jednocześnie przez
folię niebieską i przez folię żółtą, widzimy kolor zielony;
2. ten obszar zielony jest ciemniejszy i od obszaru żółtego i od obszaru niebieskiego.
Ta druga obserwacja nie powinna nas dziwić. Folia niebieska pochłonęła część światła, a z tego,
co zostało, dalszą część pochłonęła folia żółta.
Jeszcze wyraźniej jest to widoczne po złożeniu
folii czerwonej z folią zieloną. Wynika to też z rysunków 3a i b. W tym obszarze, w którym folia czerwona przepuszcza światło, folia zielona
właśnie silnie je pochłania.

Rys. 4. Przechodzenie
światła białego przez
złożone barwne folie

Druk barwny, system CMYK
Barwy w kolorowych książkach czy czasopismach powstają podobnie jak po
przejściu przez kolorowe szyby. Kiedy drukujemy książkę, pokrywamy arkusz
papieru cienką warstwą farby (rys. 5, 6).

Rys. 5. Bieg światła w zadrukowanej kartce

Rys. 6. Powiększenie
wydrukowanej kolorowej fotografii

Jeżeli na książkę pada światło białe, najpierw przechodzi przez warstwę barwnika, który pochłania z niego część światła. Następnie dociera do bezbarwnych włókienek celulozy, rozprasza się na nich i wraca. W drodze powrotnej
jeszcze raz przechodzi przez warstwę barwnika. Warstwa barwnika działa więc
jak kolorowa szybka.
Obecnie najczęściej w druku barwnym używamy czterech rodzajów barwników:
1. jasnoniebieskiego (turkusowego, po angielsku cyan – C),
2. purpurowego (amarantowego, po angielsku magenta – M),
3. żółtego (po angielsku yellow – Y),
4. czarnego (po angielsku black lub key colour – kolor kluczowy – K), który
służy do wzmacniania cieni. Powiemy o tym dalej.
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Rys. 7. Widma barwników systemu CMY (a, b, c) i ich nałożenia (d, e, f)

Rys. 8. Nakładanie barwników w systemie CMY

Widma pochłaniania światła przez barwniki C, M i Y przedstawiają w skrajnym
uproszczeniu rysunki 7a, b i c.
1. Pierwszy z nich pochłania światło pomarańczowe i czerwone.
2. Drugi pochłania światło w zakresie od zielono-niebieskiego do pomarańczowego.
3. Trzeci – światło fioletowe i niebieskie.

14
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A co będzie, jeżeli pokryjemy papier jednocześnie warstwami dwóch takich
barwników (rysunki 7d–f i 8)?
1. Niech to będą na przykład barwniki purpurowy i żółty. Barwnik purpurowy
pochłonie światło żółte i zielone. Barwnik żółty pochłonie światło niebieskie
i fioletowe. Pozostanie więc tylko światło pomarańczowe i czerwone. Takie miejsce w druku będzie jasno czerwone (rys. 7d).
2. Miejsca pokryte jednocześnie barwnikiem jasnoniebieskim i żółtym pochłaniają światło czerwone i pomarańczowe oraz niebieskie i fioletowe. Pozostaje tylko światło zielone i żółte. Papier jest zabarwiony na kolor jasno
zielony (rys. 7e).
3. Miejsca pokryte jednocześnie barwnikiem jasnoniebieskim i purpurowym pochłaniają światło czerwone i pomarańczowe oraz zielone i żółte.
Pozostaje tylko światło fioletowe i niebieskie. Papier jest zabarwiony na
kolor ciemno niebieski (rys. 7f).
Jeżeli nałożyć wszystkie trzy barwniki, papier w zasadzie wcale nie powinien
odbijać światła, bo wszystkie barwy widmowe powinny zostać pochłonięte. Takie miejsce powinno być czarne (porównaj zakresy pochłaniania barwników
7a, b i c).
Nasze rozumowane było jednak wyidealizowane. Kiedy używamy prawdziwych
barwników, po nałożeniu trzech, czyli C, M i Y, nie otrzymuje się koloru czarnego, ale „brudny” ciemnobrunatny. Aby „pogłębić cienie” dodaje się więc jeszcze
w druku barwnik czarny (rys. 9e).

Rys. 9. Druk kolorowej fotografii: a. tylko C; b. tylko M; c. tylko Y; d. tylko K;
e. C + M + Y + K

Od początkowych liter angielskich wyrazów pochodzi nazwa takiego druku:
system CMYK.
Zobacz też prezentacje Foto CMYK i Barwy CMY w wersji internetowej.
Jerzy Ginter
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Wielki fizyk radziecki Piotr Kapica (1894–1984)

Piotr Kapica jest jednym z wielu wybitnych fizyków, którzy
tworzyli fizykę XX wieku, fizykę, która zmieniła oblicze
naszej cywilizacji. Wśród tych wielkich znaleźli się również
fizycy radzieccy.
W olbrzymiej carskiej Rosji fizyka – w porównaniu
z krajami europejskimi, takimi jak Niemcy, Anglia, Francja
czy nawet mała Holandia – była uprawiana przez niewielu uczonych. Pomimo tego, w utworzonym po rewolucji
Związku Radzieckim nastąpił jej rozkwit. Powstały słynne
instytuty naukowe, na uniwersytetach młodzież garnęła
Fot. 1. Piotr Kapica
się do studiowania i do pracy naukowej. Pozornie był to
proces bardzo podobny do tego, jaki wystąpił w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Nowe władze radzieckie rozumiały, że ZSRR musi nadrobić opóźnienie gospodarcze, a zwłaszcza przemysłowe, a przemysł potrzebował fizyków. W bardzo dużym uproszczeniu politykę komunistycznych rządów można
określić jako politykę kija i marchewki. Z tym, że kij był
potworny: łagry, zsyłki, śmierć, a marchewka to wysoki
status naukowców, nagrody leninowskie i stalinowskie,
wille, dacze, samochody i dostęp do lepszego wyżywienia.
Uczeni pracowali poddani terrorowi i pod presją strachu.
Niech zilustruje to znana anegdota z życia Piotra Kapicy
i innego genialnego fizyka, Lwa Landaua.
Przyszedł do Stalina członek Akademii Nauk, Piotr Kapica,
i powiada:
– Aresztowano fizyka Landaua, proszę go zwolnić. Jest mi
niezbędny.
Fot. 2. Lew Landau
Stalin kieruje tę prośbę do obecnego przy tym Berii, a ten
odpowiada:
– Landaua aresztowano jako angielsko-niemiecko-francuskiego szpiega.
Stalin rozkłada ręce, że niby nic nie może zrobić, a Kapica swoje:
– Tak, ale on jest mi niezbędny.
Stalin uniesieniem brwi znowu przekazuje prośbę Berii.
– Landau przyznał się, że jest szpiegiem – wyjaśnia tamten.
Stalin znów rozkłada bezradnie ręce: aresztowany, szpieg, przyznał się. Lecz
Kapica nie rezygnuje.
– Tak, ale on jest mi niezbędny.
Stalin jeszcze raz ruchem głowy przekazuje sprawę Berii, który informuje:
– Proces już się odbył. Sąd uznał Laudaua winnym. I tym razem Stalin rozkłada
ręce: skoro sąd tak postanowił, to już nic się nie da zrobić. Kapica swoje:
– Tak, ale on jest mi niezbędny.
Stalin wreszcie traci cierpliwość i mówi:
– Słuchaj, Beria! Widzisz, że on temu człowiekowi jest niezbędny. Skoro jest
niezbędny, nie ma rady – oddaj!
I Berii nie pozostaje nic innego, jak zwolnić Landaua. Gdyby Kapica próbował
tłumaczyć, że Landau to uczciwy człowiek i że nie jest on żadnym szpiegiem
– nic by nie zwojował. A tak, nie negując oskarżeń, osiągnął pożądany skutek
(anegdota pochodzi z książki Jurija Boriewa Prywatne życie Stalina).
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Było to w 1938 roku, w czasach wielkiego terroru. Lew Landau siedział już
rok w więzieniu i jak sam później wspominał, nie przeżyłby już w nim dłużej.
Piotr Kapica urodził się w 1894 roku w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga.
Ojciec był inżynierem wojskowości, matka, osoba wykształcona, pochodzenia
polskiego, była córką Hieronima Stebnickiego z Wołynia, kartografa Kaukazu.
Piotr odebrał staranną edukację, poznał także języki obce – francuski i niemiecki.
Po ukończeniu szkoły średniej w Kronsztadzie Piotr dostał się na Wydział
Elektromechaniczny Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w Piotrogrodzie (Sankt Petersburg) i po krótkich studiach został zaangażowany już w 1918
roku przez wielkiego fizyka prof. Abrama Joffego do badań naukowych w jego
instytucie. W tym czasie Kapica opublikował swoje pierwsze prace naukowe
w czasopiśmie „Russian Physics and Chemistry Society”.

Fot. 3. Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu (źródło: Internet)

Piotr Kapica ożenił się stosunkowo młodo, w 1916 roku. Żonę poznał w Chinach, po których podróżował ze swoimi rodzicami. Niestety w 1919 roku szalejąca w całej Europie grypa „hiszpanka” zabrała mu ojca, a także żonę i dwoje
dzieci.
Po rewolucji nowa władza ludowa zgadzała się na wyjazdy młodych naukowców za granicę, zapraszano też uczonych z Zachodu. Wielu intelektualistów
i ludzi nauki było zafascynowanych nową władzą w ZSRR i chętnie z ciekawością wizytowali ten kraj. Spotykali się jednak tylko z tymi, którym władza komunistyczna zezwalała na to. Piotrowi Kapicy udało się wyjechać na staż naukowy
do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął pracę w Laboratorium Cavendisha (Uniwersytet Cambridge) pod skrzydłami Ernesta Rutherforda. Szybkość i dokładność
w opanowaniu warsztatu naukowego przez młodego rosyjskiego fizyka wzbudziły wielki podziw Rutherforda. W dowód uznania dla osiągnięć i pracowitości
młodego naukowca ufundowano mu na badania specjalne stypendium.
Kariera naukowa Kapicy była bardzo spektakularna. W październiku 1922
roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu Physics Discussion Group of Cambridge. Grupa została później nazwana „Klubem Kapicy”. W czerwcu 1923 roku
Kapica otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Cambridge. W styczniu 1925 został mianowany zastępcą dyrektora Laboratorium Cavendisha. W marcu 1929
roku wybrano go członkiem Akademii Nauk ZSRR, a w maju tego samego roku
został członkiem londyńskiego Royal Society. W listopadzie 1930 roku prze-
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znaczono 15 000 funtów na budowę laboratorium
Kapicy w Cambridge. Bardzo uroczyste otwarcie
placówki odbyło 3 lutego 1933 roku. Jesienią 1934
roku Kapica wybrał się do ZSRR, aby odwiedzić rodzinę oraz wygłosić serię wykładów w Leningradzie,
Moskwie i Charkowie. Niestety, władze zatrzasnęły za nim drzwi. Został pozbawiony paszportu.
Rząd sowiecki łaskawie przyjął darowiznę od Anglików w postaci wyposażenia laboratorium Kapicy
w Cambridge do nowoutworzonego Instytutu Problemów Fizycznych w Moskwie. W tym to laboratorium Kapica dokonał odkrycia nadciekłości helu.
Dla dobra dzieci druga żona Kapicy z dwójką synów pozostała jeszcze jakiś czas w Anglii.
W czasie II wojny światowej Kapica odmówił
współpracy przy produkcji broni jądrowej. Zajął się
Fot. 4. Piotr Kapica
innymi problemami ważnymi dla przemysłu wojennego. Udało mu się np. opracować metodę otrzy- w Laboratorium Cavendisha
(Uniwersytet Cambridge)
mywania ciekłego tlenu na skalę przemysłową.
Po wojnie w 1947 roku Kapica podjął pracę na Uniwersytecie Moskiewskim
na Wydziale Fizyki. Gdy w grudniu 1949 roku odmówił wzięcia udziału w oficjalnych sesjach poświęconych 70. rocznicy urodzin Stalina (był to akt niebywałej
odwagi cywilnej!) władze natychmiast zwolniły go z pracy. Pomimo uprzednich
licznych odznaczeń (między innymi Nagrody Stalinowskie w 1941 i 1943) Stalin pozbawił go wszystkich tytułów naukowych oraz stanowisk (oprócz członkostwa w Akademii Nauk ZSRR). Do 1955 roku Kapica mógł pracować jedynie
w domowym laboratorium. Po śmierci Stalina i aresztowaniu Berii, przewodniczący komisji Akademii Nauk podjął decyzję, aby wspomóc badania prowadzone przez Piotra Kapicę. Uczony mógł wrócić do pracy w Laboratorium Fizyki
Akademii Nauk ZSRR w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii. Został
kierownikiem Katedry Fizyki i Techniki Niskich Temperatur. Utracone tytuły odzyskał za Nikity Chruszczowa.
Dopiero w 1965 roku mógł znowu opuścić Związek Radziecki. Pierwszym
miastem, które odwiedził była Kopenhaga. Piotr Kapica bawił również w Polsce.
Wspólne zdjęcie z profesorem Henrykiem Niewodniczańskim zrobione w Krakowie pochodzi z tego okresu.

Fot. 5. Piotr Kapica z Henrykiem Niewodniczańskim
(http://www2.almamater.uj.edu.pl/114n/11.pdf#page=7)
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Piotr Kapica otrzymał honorowe doktoraty kilkunastu uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1972). Był także
honorowym członkiem kilkudziesięciu towarzystw naukowych, a od 1962 roku
honorowym członkiem PAN-u.
Lista odkryć i dokonań naukowych Piotra Kapicy jest imponująca. Za odkrycie nadciekłości helu została mu przyznana w 1978 roku Nagroda Nobla.
Wynalazł generatory mikrofalowe dużej mocy – planotron i nigotron (1950–
1955) i odkrył nowy rodzaj ciągłego, wysokociśnieniowego wyładowania plazmy w temperaturach wyższych niż milion kelwinów.
Więcej można znaleźć na stronie internetowej AGH (skąd pochodzą fotografie 1, 4, 6) – http://home.agh.edu.pl/~gjs/?p=219

Fot. 6. Piotr Kapica (po lewej) z Nikołajem Siemionowem
na obrazie Borysa Kustodiewa (1921)

Polecamy czytelnikom rozdział o Piotrze Kapicy z książki Andrzeja Kajetana
Wróblewskiego 200 uczonych w anegdocie, księga II (Świat Książki, 2010).
Z.G-M

Łódka z silniczkiem zasilanym świeczką

Proponowana konstrukcja łódeczki wykorzystuje zjawisko termoelektryczne,
jakim jest na przykład efekt Seebecka, w którym różnica temperatur pomiędzy
dwoma złączami powstałymi na styku dwóch różnych metali wywołuje różnicę
w koncentracji nośników ładunków (elektronów), co z kolei prowadzi do powstania siły elektromotorycznej w obwodzie.
Analogiczny efekt (u nas odwrotny do efektu Peltiera) jest wykorzystany
w tak zwanych modułach Peltiera, zastosowanych w naszej łódce.
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Ogniwo Peltiera jest elementem półprzewodnikowym zbudowanym z dwóch cienkich płytek (ceramika tlenków glinu), pomiędzy którymi znajdują
się – dzięki miedzianym ścieżkom na wewnętrznych powierzchniach płytek obudowy ceramicznej
– szeregowo ułożone półprzewodniki (naprzemiennie typ p i n) – wykonane z tellurku bizmutu domieszkowanego antymonem i selenem. Przepływ
prądu przez moduł Peltiera powoduje powstanie
różnicy temperatur pomiędzy złączami. Jedno złącze pochłania, a drugie wydziela energię cieplną.
W naszej łódce wykorzystamy moduł Peltiera, ale
działający „odwrotnie”, czyli wykorzystamy zjawisko Seebecka. Jeśli
ogniwo nagrzejemy nierównomiernie, to
– na skutek różnicy energii i koncentracji
nośników ładunku – zacznie się ich ukierunkowany ruch. Jeżeli jedna z płytek ogniwa znajduje się w temperaturze T1 < T2,
to na końcu próbki o temperaturze T2 będzie występowała większa koncentracja
nośników ładunku, będą one również miały
większą energię. W efekcie wystąpi ich dyfuzja w kierunku zimniejszego końca (T1). Przepływ prądu dyfuzji prowadzi
do pojawienia się rozkładu potencjału i na zewnątrz obserwuje się różnicę
potencjałów między punktami o różnej temperaturze. Moduły Peltiera są
powszechnie dostępne w handlu, a ich ceny wahają się od kilkunastu do
kilkuset złotych (w zależności od ich mocy).

Do budowy naszej łódki niezbędne będą następujące materiały:
  1. dwa identyczne moduły Peltiera, np. TEC-12706 (dwa za 30 PLN),
  2. styropianowa opakowanie na ciepły posiłek,
  3. świeczki do podgrzewaczy herbaty,
  4. aluminiowy płaskownik,
  5. silniczek elektryczny na napięcie około 2 V,
  6. plastikowa tulejka, która posłuży za wał napędowy,
  7. śruba napędowa pochodząca z zabawki lub niepotrzebnego wiatraczka
chłodzącego podzespoły komputera (średnica do 3 cm),
  8. korkowe podkładki izolujące,
  9. silikon sanitarny,
10. pasta termoprzewodząca (w przypadku aluminium najlepiej użyć srebrowo‑aluminiowej).
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Poniższy rysunek ilustruje ideę naszego rozwiązania.

Jak widać na rysunku, w dnie styropianowego
opakowania należy wyciąć otwór, w którym umieścimy aluminiową płytkę. Płytkę należy przykleić do
tacki za pomocą silikonu, uszczelniając jednocześnie wszystkie powstałe szczeliny, przez które mogłaby dostać się woda. Mając już gotowy kadłub
naszej łódki wraz z umieszczoną w dnie chłodnicą
(blaszka aluminiowa), możemy przystąpić do ułożenia na niej (pamiętając o paście termoprzewodzącej) modułów Peltiera (dwa obok siebie) oraz
nagrzewnicy, wykonanej z wygiętego aluminiowego
płaskownika (oznaczony zielonym kolorem na powyższych szkicu). Należy przywiązać szczególną
uwagę do starannego naniesienia na powierzchnię
metalu pasty termoprzewodzącej. Załączona fotografia ilustruje ten proces.
Pasta termoprzewodząca (na załączonej fotografii jest to pasta miedziowa)
powinna być nałożona na powierzchnię równomierną warstwą. Na tak przygotowanym wygiętym płaskowniku możemy ułożyć dwa moduły Peltiera, smarując także ich spodnią stronę pastą termoprzewodzącą. Pomoże ona w odprowadzeniu ciepła do chłodnicy. Nasz wygięty płaskownik, pełniący funkcję
nagrzewnicy, jest niczym innym, jak tak zwanym „ciepłowodem”, pozwalającym na przekazanie energii cieplnej do modułów umieszczonych poniżej płomieni świeczek.
Moduły łączymy szeregowo. Warto również dodać przełącznik, umożliwiający wyłączenie napędu. Należy o tym
pamiętać, gdyż moduły Peltiera jeszcze
przez chwilę po zgaśnięciu świeczek
będą wytwarzały siłę elektromotoryczną.
Świeczki-podgrzewacze umieszczamy na
korkowych podstawkach izolacyjnych,
aby uniknąć niepożądanego nagrzania
dna łódki lub samej chłodnicy od gorącej świeczki. Zdjęcie ilustruje ostateczną
wersję naszej łódki z jednym silniczkiem
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oraz śrubą napędową, umieszczoną na końcu
wału napędowego wykonanego z plastikowej tulejki. Tajemnicą właściwego działania naszej łódki
jest jej ruch po powierzchni wody. W przypadku, gdy łódka byłaby „przycumowana”, warstwa
wody pod chłodnicą szybko by się nagrzała, przez
co sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej przez moduły drastycznie by spadła.
Doświadczenie to skłoniło nas do przeprowadzenia wielu interesujących pomiarów, prowadzących do ciekawych wniosków. Proponujemy
zbadać:
•
•
•
•
•
•

zależność temperatury maksymalnej ciepłej
strony ogniwa od odległości płomienia od płaskownika,
wpływ pasty termoprzewodzącej na uzyskane
napięcie (zależność napięcia od ΔT),
zależność natężenia prądu wytwarzanego przez moduł od ΔT,
zależność sprawności od ΔT,
wpływ izolacji,
dynamikę ogrzewania się wody i jej wpływ na eksperyment.
Aleksander Kostuch i Bartłomiej Waśniowski – uczniowie II LO
pod opieką Konrada A. Kopańskiego, IFUJ

Co czytać

Zachęcamy naszych czytelników do lektury
książki Nowe opowiadania starego astronoma autorstwa profesora Józefa Smaka, wydanej przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).
Czytelnik dowie się z nich – na przykład –
o tym, że głównym celem pierwszej wyprawy
kapitana Cooka dookoła świata były obserwacje przejścia Wenus przed tarczą Słońca
3 czerwca 1769 roku, o pewnej holenderskiej
nauczycielce i odkrytym przez nią niezwykłym obiekcie, a także o zmieniających nasze wyobrażenia o Wszechświecie odkryciach
ciemnej materii i ciemnej energii.
Informacja o książce: http://www.urania.pta.
edu.pl/wiadomosci/nowe-opowiadania-starego-astronoma.html
Sklep internetowy PTA: http://sklep.pta.edu.pl

