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nitinol
?

Colle o fío de nitinol e dálle a forma curva que queiras,
pero sen dobralo.
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correntes de foucault
?

Logo méteo en auga quente. Que lle ocorre ao nitinol?

As dúas láminas metálicas son de aluminio: comproba que
os imáns non as atraen. Colga da barra a placa lisa e faina
oscilar coma un péndulo, cos imáns lonxe. Xa ves que
oscila "normalmente".
Achega os imáns. ¿Que ocorre?
Repite o proceso coa lámina dentada. ¿Pasa o mesmo?

!

O nitinol é unha aliaxe de níquel e titanio a partes case iguais. É
un exemplo das aliaxes que teñen "memoria de forma".
A baixa temperatura ten estrutura de martensita, que é dúctil e
maleable (facilmente deformable). Pero a temperatura máis
elevada, os átomos recolocan a súa posición e transfórmanse
en austenita, que é dura e fráxil, e o cambio é bastante rápido.
Ten aplicacións en unión de tuberías sen soldadura, cirurxía
vascular, termostatos e válvulas de calefacción, reparación en
fracturas óseas, ...

!

Cando unha lámina metálica atravesa un campo magnético
aparecen nela unhas correntes eléctricas que, á súa vez,
crean outros campos magnéticos que repelen ao anterior. O
resultado é que a lámina e os imáns se repelen, freando así
o seu movemento.
Na lámina dentada as correntes son de menor extensión, xa
que non poden ocupar toda a lámina, e a repulsión é moito
menor.
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rodas cadradas
?
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O truco está na forma exacta que debe ter o chan. Neste caso é
unha curva chamada catenaria:
y=

x
- 2x
l
æ 2l
ö
çe + e l
÷
ø
4è

Onde l
é a lonxitude do lado da roda cadrada.
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vendo os campos magnéticos

¿Como se movería un coche que tivese as rodas cadradas? Pois
... ¡depende da estrada!
Fai avanzar as rodas por riba da "estrada" avultada. Observa que
avanzan suave e horizontalmente, sen subir e baixar. ¡Igual que
unhas rodas redondas!
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Colle diferentes imáns e pásaos por riba da lámina de
plástico. Que ves?

!

A lámina de plástico está recuberta de microesferas ocas
recheas cun líquido volátil que contén unha fina suspensión de
magnetita. En presenza dun campo magnético, os grans de
magnetita tenden a xuntarse, obscurecendo a lámina.
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ves ben?
?

Imos comprobalo. Que ves? Ves o vaso co líquido
dentro? Si? Pois... non ves tan ben!
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PÉNDULO DE AREA
?

Bota unha pouca de area no péndulo, sepárao da vertical e sóltao.
Observa as figuras que deixa a area no papel.
Cambia a lonxitude do péndulo e obtén novas figuras.

!

O líquido que hai dentro do vaso (aceite para nenos) ten o
mesmo índice de refracción que o vidro pyrex. O índice de
refracción é unha medida da desviación que sofre a luz cando
pasa dunha substancia a outra.
Así, cando a luz pasa do aceite ao vidro pyrex e do vidro ao
aceite, non se desvía nada posto que os dous teñen igual
índice de refracción, e o vaso non se ve (ou case).

!

As figuras que se producen chámanse curvas de Lissajous.
Prodúcense cando o péndulo oscila harmonicamente en dúas
direccións mutuamente perpendiculares.
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péndulo de wilberforce
?
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FOGUETE A PRESIÓN
?

Enchemos de auga a botella grande do foguete.

Tira do péndulo un pouco cara abaixo e sóltao.
Metemos nela aire a presión, esperamos un pouco e
... alá vai!

Xa ves que sobe e baixa, como era de esperar ... pero
agarda un momento e observa!

!
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O péndulo de Wilberforce ten dous movementos, un vertical e
outro de rotación. Se a pesa e o resorte son os adecuados, as
frecuencias das oscilacións vertical e rotacional son moi
parecidas e entón hai unha transferencia de enerxía dun
movemento ao outro.
Como consecuencia os dous movementos vanse alternando
dun xeito sorprendente.

!

O aire comprimido vai acumulándose nas botellas
pequenas e na parte superior da grande.
Cando a presión é grande salta o tapón e a auga sae da
botella con moita velocidade. Por reacción, o corpo do
foguete sae disparado cara arriba (conservación do
momento lineal).
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?
Coloca as dúas barras paralelas un pouco separadas. Pon o cono
de madeira enriba delas e sóltao. Xa ves que o cono baixa rodando.
Normal, ¿non?
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Facemos xirar a roda con moita velocidade. Cóllea
con coidado coas dúas mans e senta na cadeira.

Pon un extremo do eixe da roda na corda ou cable
que colga vertical. Solta de todo a roda. ¿Que
ocorre?

!

Aparentemente o cono vai costa arriba, pero non é certo. Se te fixas
ben, o centro do cono (centro de gravidade) vai estando cada vez
máis baixo, así que o cono realmente vai costa abaixo.

on

I

Tenta inclinar a roda á dereita ou esquerda. ¿Que
notas?

Agora move as barras, ponas en forma de V e deixa o cono enriba
cerca do punto onde se xuntan as barras. O cono ¿sobe ou baixa?

!
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a roda da bici

SOBE OU BAIXA?
?
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Todo semella ir en contra da intuición, ¿non? O
movemento de rotación non é fácil de comprender.
Os corpos que xiran tenden a manter fixa a dirección do
seu eixe de rotación. Cambiala require facer unha forza
perpendicular a ese eixe. Iso é o que notas.
Cando a roda colga do cable o seu peso é sostido polo
fío. O peso da roda é perpendicular ó eixe da roda, por
iso cambia a súa dirección e dá voltas arredor do cable.
O sentido deste xiro depende do sentido de rotación da
propia roda. Se invertimos un, cambia o outro.
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van de graaff
?

Poñemos en marcha a cinta transportadora.
Podemos observar agora diferentes fenómenos curiosos:
- salto de chispas eléctricas (arco voltaico)
- pelos de punta
- lanzamento de pratos metálicos ...

!

A cinta móbil transporta cargas eléctricas continuamente desde abaixo
ata a esfera metálica superior, onde se esparexen pola súa superficie, de
xeito que esta chega a ter uns cantos miles de voltios de potencial.
Os corpos que se poñen en contacto coa esfera metálica cárganse e
repélense uns aos outros.
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canón de gauss
?

!

Coloca catro bólas seguidas co imán na costa inclinada.
Deixa caer suavemente a outra bóla contra o imán. Que
ocorre?
Pon agora tres bólas en contacto co imán e repite a
experiencia. Ocorre o mesmo?
Podes probar con outras combinacións de bólas.

Aínda que a bóla que vai rodando cara ao imán faino lentamente,
a forza de atracción do imán fai que finalmente choque contra ela
a bastante velocidade. O impulso do choque (o momento lineal)
transmítese ata a última bóla, saíndo disparada.
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motor stirling
?

Sitúa o motor enriba dun vaso con auga quente
(tamén pode ser café con leite...)

O motor ten aire dentro. A calor da auga aumenta a
temperatura do aire do motor na súa parte inferior,
elevandoando a presión, mentres que o superior está máis
frío. A diferenza de presións move o émbolo no interior do
cilindro, ao tempo que o aire frío pasa cara abaixo onde se
volve quentar e así sucesivamente.
Non é un motor de combustión interna; pode aproveitar
calquera fonte de calor. Algúns funcionan mesmo enriba da
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tapón en auga
?

Funciona o motor?

!
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Deixa o tapón colgando e move a man horizontalmente
(faino rápido). Que fai o tapón?
Repite agora o movemento anterior co frasco que ten o
tapón dentro da auga. Ocorre o mesmo que antes?

!

En realidade si ocorre o mesmo que antes! Pero agora quen vai
cara atrás é a agua do frasco (matraz); como o tapón de cortiza é
menos denso que a agua (aboia nela), o tapón móvese cara
adiante.
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A cara de einstein
?

Pasa por diante da cara de Einstein sen deixar de
mirala, a una distancia duns 5 metros
aproximadamente.
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levitación magnética
?

Observa atentamente o anaco de grafito (carbono) que
está enriba dos catro imáns.
Está flotando?

!

Efectivamente, está flotando!

Que fai Einstein? Persíguete?

!

O que estás vendo é unha superficie cóncava, é dicir, oca
(cara adentro). Pero o noso cerebro cre que é convexa
(cara afora), como ocorre nunha cara normal. De aí a ilusión
óptica de que Einstein non deixa de mirarnos!

Os imáns atraen con moita forza ás substancias
ferromagnéticas, como o ferro, pero repelen a case todas as
demais cunha forza pequena. Estes imáns son moi potentes, e
conseguen facer aboiar a pequena lámina de grafito enriba
deles.
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Nesta experiencia empregamos tres tipos de substancias:
ácidos, bases e indicadores.
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lixivia e colorantes

ácidos, bases e indicadores
?
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Bota un pouco de lixivia en cada un dos recipientes que
conteñen distintas substancias coloreadas. Que
observas?

Os ácidos teñen sabor ácido ou agro, algunhas substancias
ácidas que temos na casa son: vinagre, zume de limón, zume de
laranxa.
As bases son amargas e teñen tacto xaboeiro; exemplos
caseiros son o amoníaco e a lixivia.
Os indicadores son substancias que adquiren distinta cor
segundo se combinen con ácidos ou bases. A maioría dos
vexetais con cor violeta, azul ou vermella teñen uns pigmentos
(antocianinas), que se disolven en auga ou alcohol, e serven
como indicadores. Exemplos destes vexetais son: a col
lombarda, as rosas vermellas ou a remolacha.

!

As lixivias teñen unha disolución de hipoclorito de sodio, NaClO.
Esta disolución actúa sobre algúns colorantes facendo que
cambien de cor e, nalgúns casos eliminan a cor completamente.
A maior parte dos colorantes derivan de pigmentos orgánicos.
Estes poden transformarse, por oxidación química, en formas
que non teñen cor. Un dos oxidantes máis potentes para realizar
esta acción é o hipoclorito de sodio.

A concentración de ácido ou base nunha disolución mídese coa
escala de pH. A escala varía entre 0 e 14. Nas disolucións ácidas
o pH vale entre 0 e 7; nas básicas o pH varía entre 7 e 14.
A cor dos indicadores varía segundo sexa o pH da disolución.

A acción do hipoclorito é moi forte sobre moitos colorantes e,
pese a ser moi boa para sacar manchas, chega a estropear os
tecidos porque tamén ataca as fibras de celulosa destes.
Existen outras substancias que eliminan as manchas de cor e
non alteran a roupa de cor. Son oxidantes baseados no osíxeno.
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Botamos unha pinga de tinta na auga do tubo. ¿Como se
espalla? ¿Está en repouso a auga?
Colocamos un mecheiro Bunsen debaixo dun lado do
tubo de vidro. ¿Que observas agora?

?

Noutro tubo igual, sen mecheiro, agarramos coa man un
lado durante un tempo. ¿Ocorre o mesmo? ¿Notas
algunha diferencia?

!

Esta ascensión da auga quente pon en movemento o resto da
auga, que acaba dando voltas no tubo. Este movemento
chámase corrente de convección. A calor transmítese
finalmente a todo o líquido.

No interior da Terra tamén hai correntes de convección
responsables do movemento das placas tectónicas e da
separación dos continentes.

on

I

s ci e nce

CIENCIAS
NAS MANS

Hai uns 240 millóns de anos os continentes estaban unidos
nun só chamado Panxea. Comezou a disgregarse hai 200
millóns de anos; o único océano existente entón era
Panthalasa.

Probas da existencia da Panxea son, entre outras:
· A coincidencia entre bordes de continentes hoxe distantes como
África e Sudamérica.
· A presencia de fósiles iguais en continentes hoxe separados por
un océano.
· A existencia do mesmo clima hai 240 millóns de anos en continentes hoxe moi distantes (por exemplo, Antártida e África).

Cando a auga quenta faise máis lixeira, tende a flotar e móvese
cara arriba.

Isto mesmo pasa tamén na atmosfera. No ecuador o sol quenta
máis o aire, que sobe e xenera correntes de convección nos
hemisferios terrestres.
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O crebacabezas
dos continentes

CORRENTES DE CONVECCIÓN
?
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Move os continentes desde a posición que teñen no tempo presente
ata formar o supercontinente Panxea de hai 240 millóns de anos.
¿Encaixan razonablemente ben?
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A importancia das rochas e minerais é inmensa
para o ser humano xa desde a antigüidade.
Na actualidade as rochas son materiais básicos na
construcción e os minerais son a materia prima
para a obtención de metais, cerámica, vidro, ...
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VOLCÁNS

Rochas e minerais
?
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A litosfera é a capa ríxida máis externa da Terra. Non é
unha única peza, é un mosaico de fragmentos (placas)
con movementos propios.

Os recursos minerais non son renovables.
O seu consumo debe ser responsable, tentando o
seu máximo aproveitamento, reciclaxe e
reutilización dos materiais aproveitables que se
obteñen deles

Os bordes das placas son zonas cunha gran actividade
sísmica e volcánica:

Os volcáns orixínanse pola saída ó exterior de materiais
fundidos de zonas internas da Terra a través dunha
fisura, xeralmente nos bordes das placas litosféricas.

!
Engade dúas culleradas de bicarbonato polo cráter do
volcán e observa como a “lava” esvara polas súas
paredes.

