Cumpărăturile și Transformările de fază ale substanței (muncă de bunăvoie)
De reținut: problema poate fi rezolvată de orice elev de la clasa a 9-a la a 12-a pentru a înțelege mecanismul rezolvării unora
dintre problemele practice și a unor probleme de fizică și nu numai.
Motivația alegerii problemei
Ideea acestei teme mi-a venit în timpul unei lecții desfășurate la clasele a X-a în momentul în care am observat că elevii
manifestă o dificultate în rezolvarea unei probleme de calorimetrie.
În realitate toți dispunem de procesele de gândire necesare rezolvării unor probleme de fizică, matematică sau de altă natură,
corespunzătoare altor materii pe care le învățăm la școală dar nu întotdeauna și pentru orice situație știm să le folosim sau să
conștientizăm cum le folosim. Nu vreau să fac teorii pe această temă pentru că nu ăsta este scopul ci vreau să arăt că printr-un mic
efort de „ADAPTARE” (las la latitudinea voastră să înțelegeți ce vreau să spun prin acest cuvânt) putem să ne apropiem și să
înțelegem lucruri care nu ne plac în mod deosebit pentru le simțim foarte diferite de ceea ce facem în mod curent.
Am plecat de la întrebarea „De ce știm să facem cumpărături și DE CE ne este dificil să rezolvăm o problemă de fizică, în
cazul de față?”
Să pornim la lucru!!!!!!
Problema de cumpărături
Am împlinit 16 ani. Părinții mi-au alocat în noua locuință o cameră unde să am și biroul meu de lucru. Dar mi-au propus să mă
ocup de dotarea biroului meu de lucru.
Mi-am propus să îmi cumpăr un laptop performant, un monitor adaptat și pentru jocuri pe calculator, o tastatură și un mouse
wifi adecvate, un fotoliu comod și o instalație de sonorizare, și un birou.
Părinții mi-au spus că mă sponsorizează cu o sumă de S=40.000 Ron.
Mi-au pus însă că ar fi încântați ca până când le voi propune modul cum îmi găndesc „cumpărăturile” să rezolv și problema de
fizică de mai jos și în același timp să găsesc algoritmii de rezolvare pentru cele două probleme și să stabilesc asemănările.
Mi s-a părut provocarea validă și am pornit la lucru. Și sunt sigur că am rezolvat ambele probleme.
Oare voi puteți să faceți acest lucru?
Problema de fizică
Trebuie să obțin 5 kg de apă curată prin distilare și aceasta înseamnă că trebuie să o aduc în stare de vapori la 100 oC. Pentru
asta am la dispoziție o masă de m= 5 kg de gheață aflată la temperatura de t1= – 25oC și vrem să o aducem în stare de vapori la tf=
100oC. Cunoaștem căldura specifică a gheții c g=2090 J/kg·K, căldura specifică a apei (lichide) c a= 4180J/kg·K, căldura latentă
specifică de topite a gheții λt = 340000J/kg, căldura latentă specifică de fierbere (vaporizare) a apei λ v=2300000J/kg. Informații
importante: grheața se transformă în apă la presiune atmosferică normală la temperatura t 0= 0oC și apa fierbe la tf=100oC la
aceeași presiune.
Avem la dispoziție o cantitate de căldură cu care să încercăm să realizăm acest proces Q= 3900000J.
Întrebare: Putem realiza acest proces?
Cum facem acest lucru ?
Suport teoretic pentru rezolvarea probemei de fizică
Pentru problema de fizică expresiile cantităților de căldură necesare diferitelor procese sunt următoarele ( și le cunoaștem de fapt
de la orele de fizică) :
- Pentru încălzirea unei mase de substanță m cu Δt grade aflată într-o anumită stare de agregare și cu o anumită căldură
specifică c cantitatea de căldură este dată de relația Q = m·c·Δt;
- Pentru transformarea unei mase m de substanță dintr-o stare de agregare în altă stare de agregare pentru care căldura
latentă specifică este λ cantitatea de căldură este Q = m·λ.
Nota propunătorului pentru rezolvarea temei : luați fiecare prețuri reale de pe internet și DOTAȚI-VĂ fiecare propriul birou.
Explicați și într-un caz și în celălalt ceea de faceți.
- Pentru a deosebi cantitățile de căldură pentru diferitele procese să faceți notații adecvate.
- Pentru a deosebi etapele procesului de cumpărare denumiți-le în mod adecvat.
- Pentru a deosebi etapele rezolvării problemei de fizică denumiți-le adecvat.
- Găsiți apoi asemănările dintre algoritmul rezolvării „dotării biroului vostru” și cel al rezolvării problemei de fizică.
- Există evident mai multe modalități de rezolvare.
- Pentru a vă exersa abilitățile de calcul faceți aceste calcule fără calculator. E momentul să aflați dacă mai știți să faceți
calcule matematice simple (cele patru operații matematice)
Notă: privind activitatea pe care ar trebui să o depuneți pentru rezolvarea temei
Faceți aceste rezolvări pe cât posibil singuri.
Puteți discuta cu colegii idei de rezolvare dar nu copiați unii de la alții pentru că nu trebuie să vă dovediți decât faptul că
voi v-ați străduit să faceți acest lucru, vreți să vă dovediți disponibilitatea de a rezolva o anumită situație,că doriți să vă
încercați puterile cu un lucru care poate fi interesant dacă e făcut de voi. Dacă discutați cu cineva din colegi scrieți la
sfârșit cu cine ați colaborat, cât de mult ați făcut acest lucru și în care parte a problemei (este etapa evaluării contribuțiilor
fiecăruia care participă la realizarea temei).
Nu distribuiți în masă pentru toți prietenii rezolvarea voastră numai cu scopul de a mă induce în eroare. Nu este
util și nici onorabil. Își pierde sensul toată munca pe care o facem acum.
Rămâne la latitudinea voastră cât vreți să vă străduiți și cât de mult vreți să faceți acest lucru și nu trebuie să mă
convingeți pe mine că ați rezolvat, mai ales atunci când nu ați făcut acest lucru. Este și un test de onestitate și integritate.
Care problemă vi se pare mai greu de rezolvat?
SUCCES!
Profesori Stănculescu Ana și Stănculescu Sorin

