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Szkoła ponadpodstawowa
- poziom rozszerzony

Termodynamika

Materiały:
Instrukcje i opisy:
 Scenariusz szczegółowy projektu opisujący różne warianty
(Scenariusz_Przemiany.pdf);
 Wprowadzenie ogólne do projektu – wstęp, ogólny opis wykonania symulacji i
doświadczeń (Prezentacja_Przemiany.pdf);
 Instrukcja szczegółowa do wykonania symulacji do pobrania ze strony z symulacjami;
 Karta pracy do analizy doświadczeń (Przemiany_Karta_Pracy.pdf).

Opis idei:
Świat jest w ciągłym ruchu – wszystko się zmienia, podlega przemianom. Opis takich procesów może
być bardzo skomplikowany, ale są takie procesy, gdzie pewne parametry pozostają stałe. Dla przemian
termodynamicznych gazu to właśnie tytułowe „Izo-przemiany” czyli takie gdzie jeden z parametrów gazu
poddawanego przemianom pozostaje stały.
Przedrostek izo- (tak samo jak słowo metamorfozy pochodzące z greckiego) - równy wskazuje
na jednakowość jakiejś cechy, właściwości, stąd pozorna sprzeczność nazwy projektu – „równe zmiany”.
Badane tutaj przemiany termodynamiczne, którym poddawane jest powietrze (całkiem dobre
przybliżenie gazu doskonałego) zachowują jeden z parametrów makroskopowych gazu, taki jak temperatura
(T), ciśnienie (p), czy objętość (V). Wszystkie prawa opisujące takie przemiany, można wyprowadzić ze znanego
uczniom już wg założeń tego projektu równania stanu gazu doskonałego, choć możliwe jest również
sformułowanie praw dla pojedynczych przemian i wyprowadzenie z tego równania stanu gazu doskonałego tak
jak to było historycznie, więc można również tym tropem podążać.
Wstępem do głównej części doświadczalnej są ćwiczenia rachunkowe oraz symulacje przemian
gazowych (izotermicznej, izobaryczne i/lub izochorycznej) wykonywane przez internet pozwalają uczniom
poznać i lepiej zrozumieć opisywane przemiany, niż podanie po prostu definicji.
Główną częścią projektu są jednak samodzielnie wykonane przez uczniów bardzo proste
doświadczenia, które następnie samodzielnie mogą analizować w domu. Mimo swojej prostoty
i wykorzystywanych tanich przyrządów które można znaleźć w każdym domu albo pobliskiej aptece (strzykawka
lekarska) doświadczenia pozwalają badać rozważane przemiany w sposób ilościowy a nie tylko jakościowy.
Pozwala to sporządzać wykresy, analizować niepewności pomiarowe i potwierdzać prawa opisujące daną
przemianę.
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Cele ogólne:







utrwalenie
podstawowych
pojęć
z termodynamiki i swobodne posługiwanie się
nimi,
rozwijanie metody dedukcyjnej – wyprowadzanie
praw empirycznych na podstawie symulacji,
rozwijanie
samodzielności
uczniów
przy
przeprowadzaniu doświadczeń, planowanie
eksperymentu itp.,
kształtowanie umiejętności pracy w grupie
organizacja pracy, podział zadań itp.,
zdobywanie umiejętności opracowania wyników
doświadczeń,
zdobywanie umiejętności rysowanie wykresów,
wizualizowania
i prezentowania wyników
doświadczeń.

Cele szczegółowe:









poznanie izo-przemian gazu doskonałego i opis
ich własności,
doskonalenie rozumienia problemu poprzez
rozwiązanie ćwiczenia rachunkowego
dotyczącego przedstawianych zagadnień,
wykonanie i analiza symulacji przemian
gazowych,
samodzielne zbadanie przemiany gazowej
prostymi „domowymi” sposobami bez
specjalistycznej aparatury,
analiza otrzymanych ilościowych danych
doświadczalnych,
rysowanie wykresów do danych
doświadczalnych, zaznaczanie niepewności,
dopasowywanie prostej do danych (ewentualnie
zamiana zmiennych),
formułowanie wniosków i uogólnianie wyników
doświadczenia.

Cele z odniesieniem do podstawy
programowej fizyki
Termodynamika
uczeń: wyjaśnia założenia gazu doskonałego
i stosuje równanie gazu doskonałego
(równanie Clapeyrona) do wyznaczenia
parametrów gazu, opisuje przemianę
izotermiczną, izobaryczną
i izochoryczną, interpretuje wykresy
ilustrujące przemiany gazu doskonałego,
opisuje związek pomiędzy temperaturą w skali
Kelwina a średnią energią kinetyczną
cząsteczek, stosuje pierwszą zasadę
termodynamiki, odróżnia przekaz energii w
formie pracy od przekazu energii w formie
ciepła, oblicza zmiany energii wewnętrznej
w przemianach izobarycznej i izochorycznej
oraz pracę wykonaną w przemianie
izobarycznej, posługuje się pojęciem ciepła
molowego w przemianach gazowych

Cele z odniesieniem do innych
przedmiotów
Matematyka
uczeń używa języka matematycznego do opisu
rozumowania i uzyskanych wyników, buduje
model matematyczny danej sytuacji,
uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia,
interpretuje dane przedstawione za pomocą
tabel, diagramów słupkowych i kołowych,
wykresów
Informatyka
wykorzystywanie komputera oraz programów
i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy
z różnych dziedzin;
uczeń korzysta z komputera, jego
oprogramowania i zasobów elektronicznych
(lokalnych i w sieci) do wspomagania
i wzbogacania realizacji zagadnień
z wybranych przedmiotów

