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Fizyka jest nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem form materii, ich ruchu, oraz
ich wzajemnego oddziaływania.
Fizyka w procesie nurkowania obejmuje te obszary fizyki, które są związane z
fizjologią organizmu podczas nurkowania, oraz budową i eksploatacją sprzętu
nurkowego.
Atmosfera
Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca Ziemię. W wyniku działania
grawitacji Ziemia posiada masę wystarczającą do utrzymywania wokół siebie
warstwy gazów. Składa się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Składnikiem
atmosfery ziemskiej, którego zawartość ulega zmianie, jest para wodna (od 0% do
4%). Do domieszek atmosfery ziemskiej należą m.in.: pyły pochodzenia
organicznego (bakterie, pyłki roślinne, spory grzybów) i nieorganiczne (sadza, popiół,
cząstki soli morskiej, gazy spalinowe) oraz jony. Skład atmosfery ziemskiej do
wysokości kilkudziesięciu km prawie nie ulega zmianie, maleje tylko jej gęstość.
Atmosfera ziemska nie ma wyraźnie zaznaczonej granicy, przechodząc stopniowo w
przestrzeń międzyplanetarną.
Masę atmosfery ziemskiej ocenia się na 5,3·1015 [t]. Połowa całej jej masy mieści
się w warstwie od powierzchni Ziemi do 5,5 km, 75% - do 10,5 km, 90% - do 20 km,
99% - do 35 km. Gęstość atmosfery ziemskiej zmienia się w zależności od ciśnienia i
temperatury. Ocenia się, że gęstość powietrza przy powierzchni Ziemi wynosi w
umiarkowanych szerokościach geograficznych ok. 1250 g/m3, na wysokości 5 km 735 g/m3, na wysokości 20 km - 87 g/m3, a na wysokości 500 km - tylko 1·10-9 g/m3.
Na poziomie morza ciśnienie atmosfery ziemskiej wynosi 1013,25[hPa] (760
mmHg).
Atmosfera składa się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem, której głównymi
składnikami są azot (78,084% objętości powietrza), tlen (20,946%) i argon (0,934%).
Skład suchego powietrza do wysokości 80 kilometrów.

Zawartość
Gaz
(w % objętościowych)
Azot N2
78,084
Tlen O2
20,946
Argon Ar
0,934
Dwutlenek węgla CO2 0,0385
Neon Ne
0,002
Hel He
0,0005
Krypton Kr
0,0001
Wodór H2
0,00005
Ksenon Xe
0,000009
Ozon O3
0,000001
Atmosfera ma złożoną budowę pionową, w której wyróżnia się szereg stref o
zróżnicowanej temperaturze, składzie chemicznym i stopniu jonizacji cząsteczek.
Mieszanie się powietrza powoduje, że nie można między nimi wyznaczyć
wyraźnych liniowych granic.
W najniższej warstwie atmosfery ziemskiej – troposferze zachodzą wszystkie
zjawiska pogodowe oraz cały obieg wody w przyrodzie. Występuje w niej para
wodna, która skraplając się tworzy chmury.
Zgodnie z prawem powszechnej grawitacji atmosfera ziemska powinna
wywierć i wywiera pewną siłą nacisk na powierzchnię Ziemi (oddziałując z jej
środkiem).

Siła
Sir Isaac Newton stwierdził, że wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie, a siły
działające między nimi nazwał siłami powszechnego ciążenia lub siłami
grawitacji.

Korzystając z zależności na siłę grawitacyjną można obliczyć, że na przedmiot o
masie m na powierzchni naszej planety działa siła Fg:

gdzie Mz ≈ 5,9736×1024 kg – masa Ziemi, rz ≈ 6373,14 km , a zgodnie z drugą
zasadą dynamiki:

Podstawiając zależność na siłę można obliczyć przyspieszenie ziemskie g:

II zasada dynamiki Newtona
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem
przyspieszonym lub opóźnionym, w którym przyspieszenie lub opóźnienie jest wprost
proporcjonalne do wartości siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalne do masy
tego ciała:

Czyli działająca na ciało siła jest równa iloczynowi masy tego ciała i jego
przyśpieszenia. Siłę w międzynarodowym układzie jednostek SI wyraża się w
niutonach, ale przepisy nadal zezwalają na używanie jednostek spoza układu SI
- w Polsce stosuje się jeszcze np. kilogram-siłę.
W użyciu powszechnym znalazło się słowo ciężar. Ciężar w odróżnieniu od masy m
z jednostką [kg] jest siłą często oznaczaną literą Q lub G z jednostką [kG]. Ciężar,
jako siła, jest wielkością wektorową . Wektor ciężaru skierowany jest w każdym
miejscu do środka ciężkości układu planeta-ciało, co w praktyce oznacza środek
ciężkości Ziemi.
Jednostka siły
Niuton

Siłę najczęściej wyraża się w niutonach - N.
1 N = 1 kg ∙ 1m/s2
Jeden niuton jest to siła, która jednemu kilogramowi nadaje przyspieszenie o
wartości 1 m/s2.
Oczywiście jest to również siła, która 2 kilogramom nadaje przyspieszenie 0,5 m/s 2, a
10 kg - 0,1 m/s2 itd....
Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile potrzebnej do
utrzymania swobodnie w ręku przedmiotu o masie 100 g - przykładowo tabliczki
czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji.

Stara jednostka siły – dyna
Dyna to jednostka siły w układzie CGS. Jest to siła nadająca ciału o masie 1 [g]
przyśpieszenie 1 [cm/s2].
1 [dyna] = 10-5 [N] ≈ 1,019716 ∙ 10-6 [kG]
1 [N] = 105 [dyn]

Inna stara jednostka siły - kilogram siła
Nieraz jeszcze można spotkać starą jednostkę siły - tzw. "kilogram siła" (1[kG] - "G"
jest tu pisane dużymi litrami). Z definicji miała to być siła, równa ciężarowi ciała o
masie 1 [kg].
Łatwo stąd wywnioskować, że:
1 [kG] ≈ 9,81 [N]
Kilogram siła był z jednej strony dość wygodną jednostką, bo wiązał się z dobrze
znaną masą 1 kg, ale z drugiej strony bardzo mylący, bo utożsamiał siłę z masą,
mimo że są to wyraźnie różne wielkości fizyczne.

Gęstość

Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do
zajmowanej przez nią objętości, jeśli jej objętość wynosi V a masa m, to gęstość
substancji wynosi:

Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny [kg/m³] . Inne
jednostki to m.in. kilogram na litr [kg/l] , oraz (w układzie CGS) gram na centymetr
sześcienny [g/cm³] .
Gęstość większości substancji jest zależna od panujących warunków, w
szczególności od temperatury i ciśnienia. W związku z tym, w tablicach opisujących
właściwości materiałów podaje się ich gęstość zmierzoną w określonych warunkach;
przeważnie są to warunki standardowe lub normalne.

Ciężar właściwy
Ciężar właściwy γ – stosunek ciężaru ciała (siły) Q do jego objętości V:

Poniżej została przedstawiona zależność ciężaru właściwego od gęstości danego
ciała:

gdzie:






Q – ciężar, Q = m ∙ g
m – masa ciała,
ρ – gęstość ciała,
g – przyspieszenie ziemskie,
V – objętość.

Jednostką ciężaru właściwego jest
(niuton na metr sześcienny). Ciężar właściwy
podobnie jak gęstość większości substancji jest zależna od panujących warunków
termodynamicznych, głównie od temperatury i ciśnienia.
W odróżnieniu od gęstości, ciężar właściwy zależy też od siły ciążenia, czyli w
warunkach nieważkości wynosi zero, gdy gęstość pozostaje taka sama (podobnie jak
masa).

Jednostki wielokrotne i podwielokrotne
Poniższa tabela przedstawia przedrostki i ich oznaczenia do wyrażania dziesiętnych
wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar.
Przedrostek Oznaczenie
Wartość
Liczba
18
eksa
E
10 = 1 000 000 000 000 000 000 trylion
peta
P
1015 = 1 000 000 000 000 000
biliard
12
tera
T
10 = 1 000 000 000 000
bilion
9
giga
G
10 = 1 000 000 000
miliard
6
mega
M
10 = 1 000 000
milion
3
kilo
K
10 = 1 000
tysiąc
2
hekto
h
10 = 100
sto
1
deka
da
10 = 10
dziesięć
0
jednostka
10 = 1
jeden
-1
decy
d
10 = 0,1
dziesiąta
-2
centy
c
10 = 0,01
setna
-3
mili
m
10 = 0,001
tysięczna
-6
mikro
µ
10 = 0,000 001
milionowa
-9
nano
n
10 = 0,000 000 001
miliardowa
-12
piko
p
10 = 0,000 000 000 001
bilionowa
-15
femto
f
10 = 0,000 000 000 000 001
biliardowa
-18
atto
a
10 = 0,000 000 000 000 000 001 trylionowa

Ciśnienie w nurkowaniu
Przez cały czas ciśnienie ma wpływa na człowieka, niezależnie od tego czy jesteśmy
nad czy pod wodą. Każda prognoza pogody zawiera informacje o ciśnieniu
atmosferycznym. Wartość ciśnienia zmienia się w ciągu doby, raz ciśnienie rośnie, a
innym razem maleje. W górach panuje mniejsze ciśnienie niż na poziomie morza.
Jednak wszystkie te zmiany są małe w stosunku do zmian ciśnienia w czasie

nurkowania (czyli sumy ciśnień hydrostatycznego i atmosferycznego). W prognozie
pogody ciśnienie podawane jest w hPa (hektopaskalach), w nurkowaniu posługujemy
się at (atmosferami technicznymi) i bar (barami).
To właśnie zmiany ciśnienia są przyczyną wielu chorób związanych z nurkowaniem,
chodzi tu głównie o wszelkiego rodzaju urazy ciśnieniowe, mniej lub bardziej
niebezpieczne dla naszego zdrowia. Temat ciśnienia i jego zmian w trakcie
nurkowania, jest bardzo ważny i wymaga dokładnego zrozumienia.

Co to jest ciśnienie?
Ciśnienie P wywołuje siła F działająca na daną powierzchnię S. Ta prosta reguła
pozwoli nam napisać jednostkę ciśnienia w SI, a także jednostki w innych układach
jednostek używanych wcześniej, a do dziś bardzo użytecznych ze względu na ich
prostotę przeliczeń (ciśnienie – głębokość). Pomiar ciśnienia może być podawany w
wielu różnych jednostkach.
Ciśnienie P wywołuje siła F
działająca na daną powierzchnię S

z wzoru powyższego można wyprowadzić jednostki ciśnienia:



atmosfera techniczna [at] – poza układowa jednostka miary ciśnienia
powszechnie używana w technice nurkowej. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu
siłą 1 kilograma-siły [kG] na powierzchni 1 [cm²] lub naciskowi 10 metrów słupa
wody. Jeżeli powierzchnię wstawimy w [cm2], a siłę w [kG] to otrzymamy
ciśnienie w [at] (atmosferach technicznych).



Paskal (SI) - jeżeli powierzchnię wstawimy w [m2], a siłę w [N] to otrzymamy
ciśnienie w [Pa] (Paskalach).

Paskal jest bardzo małą jednostką, dlatego w praktyce operuje się większą
jednostką jaką jest Mega Paskal [MPa].



(1[MPa] =1 000 000 [Pa]). Mimo że [Pa] jest legalną jednostką układu SI w
nurkowaniu nie jest stosowany, przyjęło się podawać ciśnienie w atmosferach
technicznych [at] i barach [bar]. Mega paskale [MPa] używa się w
urządzeniach podlegających pod dozór techniczny, takich jak np. sprężarki…
Na szczęście przeliczenie na [at] i [bar] jest dosyć proste, dla potrzeb
nurkowych można stosować z powodzeniem zaproponowany poniżej
przelicznik (tabela).



Bar [bar] – Często podaje się również ciśnienie w barach [bar]. W układzie
CGS to siła 106 [dyn] działająca na powierzchnię 1 [cm2] .
Bar– jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określona jako
106 [dyn/cm2] = 106 [b].
Nazwa bar pochodzi od greckiego βάρος, oznaczającego ciężar.

1 [bar]
= 105 [Pa]
= 1,0197 [at]
= 0,98692 [atm]
= 750,06 [Tr]

( tor 1[Tr] = 1[mmHg] )

= 106 [b]



Baria [b] (z gr. bárus – ciężki) – jednostka ciśnienia układu miar CGS,
oznaczana symbolem b. Jest równa 1 dynie na centymetr kwadratowy.

Jedna baria odpowiada jednemu mikrobarowi. Dziesięć barii stanowi
jeden paskal:
1 b = 1 [μbar] = 10−6 [bar] = 0,1 [Pa]
Przyjmuje się w działalności nurkowej, iż jeden [bar] jak i [at] to z definicji
10mH2O (10m słupa wody). 1 [l] (litr) wody destylowanej waży 1[kg], ponieważ 1
[l] =1[dm3] a 1[dm3] =1000 [cm3] to gdy ustawimy na powierzchni 1[cm2] słup wody
składający się z 1000 [cm3 ](słup ten będzie miał 10mH2O wysokości), to
otrzymamy ciśnienie równe 1[at].

Poniżej przedstawiam zależności pomiędzy poszczególnymi
jednostkami ciśnienia:
1 [at ] ≈1 [bar] = 10m H2O

atmosfera fizyczna [atm] - odpowiada 760mmHg (ciśnienie mierzone barometrem
Torricellego). Należy pamiętać że atmosfera fizyczna jest oznaczana [atm] w
odróżnieniu od atmosfery technicznej oznaczanej symbolem [at]

1[atm] = 1,033[at]
Stosowanie atmosfery fizycznej w obliczeniach nurkowych nie ma większego sensu,
ponieważ żadne przyrządy nie są wyskalowane w tych jednostkach. Manometry są
wyskalowane w atmosferach technicznych [at] lub barach [bar] i takie jednostki
należy stosować.

Zależności między poszczególnymi jednostkami zostały zestawione w poniższej
tabelce:

1 Pa (N/m2) =
1 bar

(daN/cm2)

kG/cm2
atmosfera
[atmosfera
fizyczna
techniczna]
(atm)
(at)

tor [Tr]
mmHg

paskal

bar

kG/m2

1

10-5

0,102

0,102×10-4

0,987×10-5

0,0075

1

10190

1,019

0,987

750

= 100.000

1 kG/m2 =

9,81

9,81×10-5

1

10-4

0,968×10-4

0,0736

1 atmosfera
techniczna (at) =
1 kG/cm2 =

98100

0,981

10000

1

0,968

736

1 atmosfera
fizyczna (atm) =
(760 tor [Tr]) =

101325

1,013

10330

1,033

1

760

1 tor [Tr] = 1

133,322

0,00133

13,6

0,00132

0,00132

1

mmHg =

Rodzaje ciśnień
W zależności od sposobu pomiaru ciśnienia, uzyskujemy ciśnienia:





bezwzględne w odniesieniu do próżni mierzone przez barometry, które na
powierzchni morza będzie miało wartość 1 [at] . Ciśnienie bezwzględne
będziemy oznaczać jednostką atmosfery absolutnej [ata],
względne mierzone przez manometry, względem otaczającego nas ciśnienia
atmosferycznego [at], ciśnienie atmosferyczne będzie miało wartość zero,
nadciśnienie to wartość ciśnienia, o jaką dane ciśnienie przewyższa ciśnienie
otoczenia (atmosferyczne) i oznaczane jest jednostką atmosfery nadciśnienia
[atn],
podciśnienie to wartość ciśnienia, o jaką dane ciśnienie jest niższe od
ciśnienia otoczenia (atmosferycznego).

W zależności od działającego czynnika ( gaz, ciecz ) wyróżniamy ciśnienia
atmosferyczne oraz hydrostatyczne.

Ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie atmosferyczne - to ciśnienie pochodzące od nacisku słupa powietrza.
Ciśnienie atmosferyczne jest podawane w prognozach pogody, jego jednostką jest
[hPa]. Normalne ciśnienie to około 1000 [hPa] (dawniej było podawane w milimetrach
słupa rtęci [mm Hg]). Na poziomie morza ciśnienie atmosfery ziemskiej wynosi
1013,25[hPa] (760 mmHg). Dla celów nurkowych przyjmuje się że na poziomie
morza wynosi ono 1[at], daje to wystarczającą dokładność w obliczeniach.
Patmo = 1[ at]
W górach ciśnienie atmosferyczne jest niższe, zmniejsza się z wysokością n.p.m.
Ważny czynnik podczas nurkowania w górach ze względu na konieczność zmiany
stosowanych tabel dekompresyjnych oraz "wyzerowania" głębokościomierza
(kompensacja wysokościowa).

Ciśnienie hydrostatyczne
Ciśnienie hydrostatyczne Phydr - pochodzące od słupa wody (H2O), wzrasta liniowo
co 10m H2O o 1 [at] w wodzie słodkiej. Można je wyliczyć z wzoru:
Phydr = D/10 [at]
gdzie: D - głębokość wyrażona w metrach [m]
Aby obliczyć ciśnienie hydrostatyczne panujące na głębokości 22 [m] należy za D
podstawić wartość 22 [m], i otrzymamy:
Phydr = 22/10 = 2,2 [at]

Ciśnienie absolutne (prawo Torricelli’ego)
Ciśnienie absolutne Ptot - określa wartość ciśnienia, określoną w stosunku do
próżni. W obliczeniach nurkowych mówiąc o ciśnieniu działającym na nurka,
mówimy właśnie o ciśnieniu absolutnym Ptot, które jest sumą ciśnienia
atmosferycznego Patmo i hydrostatycznego Phydr. Wzór na ciśnienie absolutne ma
postać:
Ptot = Phydr + Patmo

Ciśnienie działające na płetwonurka to suma ciśnienia hydrostatycznego i
atmosferycznego.
W praktyce stosuje się wzór, w którym ciśnienie absolutne Ptot wylicza się wstawiając
głębokość w metrach a wartość ciśnienia atmosferycznego przyjmuje się równą 1at.
Ptot = D/10 [at] + 1[at]
Przykład: Ciśnienie absolutne dla głębokości 22m wynosi:
Ptot = 22/10 + 1 = 2,2 + 1 = 3,2 [at]

Prawo Daltona (prawo ciśnień parcjalnych)
Umiejętność wyliczania ciśnienia parcjalnego danego gazu jest niezwykle ważna, bo
to ciśnienie parcjalne decyduje o oddziaływaniu danego gazu na naszą
fizjologię, czyli wpływ na stan naszego organizmu pod wodą. Tematy związane z
ciśnieniem parcjalnym powinny być znane wszystkim płetwonurkom a w
szczególności nurkom którzy stosują mieszanki oddechowe inne niż powietrze (np.
nitrox, trimix i inne),

Prawo ciśnień parcjalnych
Całkowite ciśnienie mieszaniny gazów równa się sumie ciśnień, jakie
wywierałyby poszczególne składniki gazu gdyby były same w danej objętości
(ciśnienie jakie wywierałby gaz gdyby znajdował się sam w zbiorniku).
Ciśnienie całkowite mieszaniny gazowej jest równe sumie ciśnień parcjalnych
wszystkich składników.
Ptot = PP1 + PP2 + ... + PPn [at] (1)
gdzie:
Ptot - ciśnienie całkowite (absolutne) mieszaniny gazów
PP1 - ciśnienie parcjalne gazu 1 (Partial preasure)
PP2 - ciśnienie parcjalne gazu 2
PPn - ciśnienie parcjalne gazu n-tego
Każdemu składnikowi mieszaniny możemy przypisać tzw. ciśnienie parcjalne PP
będące iloczynem ciśnienia całkowitego Ptot i jego procentowej zawartości
objętościowej w rozpatrywanej mieszaninie gazów podzielonej przez 100, czyli frakcji
F (wyrażonej w setnych częściach z całości).
PP = Ptot • F[%/100]

[at]

(2)

Przykładowo procentowa zawartość tlenu O2 w powietrzu atmosferycznym wynosi
21%, po zamianie na setne będzie to (frakcja) F=0,21. Licząc dla ciśnienia 1[at]
wyznaczamy ciśnienie parcjalne tlenu PPO2 ze wzoru:
PPO2 = 1[at] • 0,21 = 0,21[at]
Dla azotu N2 znajdującego się w powietrzu atmosferycznym (79%) będzie to:
PPN2 = 1[at] • 0,79 = 0,79[at]
Jeżeli chcemy obliczyć ciśnienie parcjalne danego gazu na dowolnej głębokości we
wzorze (2) musimy uwzględnić zwiększenie ciśnienia całkowitego (absolutnego).
Ciśnienie całkowite jest równe ciśnieniu atmosferycznemu i hydrostatycznemu i
można je obliczyć z wzoru:
Ptot = D/10 + 1 [at] (3)
gdzie: D - głębokość wyrażona w metrach [m]
połączenie wzoru (2) i (3) da nam(4):
PP = (D/10 + 1) [at] • F [%/100] [at]

(4)

Przykładowo ciśnienie parcjalne na głębokości 30 [m] dla tlenu o frakcji FO2=0,21
wyniesie

PPO2 = (30/10+1) • 0,21 = 4 • 0,21 = 0,84[at]
jeżeli jednak nurkowanie będzie odbywało się na nitroksie o frakcji tlenu FO2=0,36 to
otrzymamy ciśnienie parcjalne tlenu:
PPO2 = (30/10+1) • 0,36 = 4 • 0,36 = 1,44[at]
W nurkowaniu amatorskim w trakcie zanurzania nie wolno przekraczać ciśnienia
parcjalnego tlenu 1,4 [at] stąd wniosek, że nie jest to już właściwa mieszanka dla tej
głębokości.
Oczywiście możemy mieć również przypadek odwrotny w czasie nurkowania na
trimiksie w którym frakcja tlenu FO2=0,04, po wstawieniu wartości do wzoru
otrzymamy:
PPO2 = (30/10+1) * 0,04 = 4 * 0,04 = 0,16 [at]
Taką mieszanką nie da się oddychać i albo należy zmienić skład mieszanki albo
głębokość nurkowania na której będzie można na tej mieszance oddychać.
Są również, odpowiednie tabele, np. tabela ciśnień parcjalnych tlenu. Stosowanie
tabel jest wygodne, zwalnia nas z obliczeń, dzięki czemu redukuje ilość pomyłek.
W identyczny sposób można policzyć ciśnienia parcjalne dla pozostałych gazów:
azotu i helu jeżeli zostanie użyty w czynniku oddechowym zamiast azotu.

Korzystając z powyższych wzorów możemy obliczyć:
1. ciśnienie parcjalne tlenu i azotu w powietrzu atmosferycznym
zadanie 1. Oblicz ciśnienie parcjalne azotu i tlenu w powietrzu atmosferycznym?
Korzystamy z prawa Daltona (ciśnień parcjalnych) PP = Ptot * F[%/100]

[at]

PPazotu = Pt0t • 78%/100 = 1[at] • 0,78 = 0,78 [at],
Pptlenu = Pt0t • 21%/100 = 1[at] • 0,21 = 0.21[at]

2. maksymalną głębokość nurkowania na powietrzu
zadanie 2. Oblicz do jakiej głębokości można nurkować na powietrzu przy założeniu,
że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym tlen nie jest toksyczny wynosi
1.6 [at]?

Należy ułożyć proporcję która odpowie na pytanie przy jakiej głębokości zostanie
przekroczone ciśnienie parcjalne 1,6[at]. Na powierzchni (1[at]) ciśnienie parcjalne
wynosi 0,21[at], to na jakiej głębokości ciśnienie parcjalne będzie wynosić 1,6[at].
1[at] --- 0,21[at]
x [at] --- 1,6 [at]

x = Ptot

x =1[at] • 1,6 [at] / 0,21[at] = 7,6 [at]
Ptot = Phydr + Patmo
Ptot - Patmo = Phydr
7,6 [at] - 1 [at] = 6,6 [at]
Phydr = D/10 [at]
Phydr • 10 = D
6,6 • 10 = 66 [m]
a takie ciśnienie panuje na głębokości 66 [m].

3. maksymalną głębokość nurkowania na czystym tlenie
zadanie 3. Do jakiej głębokości można nurkować na czystym tlenie przy założeniu,
że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym nie jest toksyczny wynosi
1.6at.?
1[at] --- 1 [at] (100% O2 )
x [at] --- 1,6 [at]

Ptot = Phydr + Patmo

x =1[at] • 1,6[at] / 1 [at] =1,6[at]

Ptot - Patmo = Phydr
1,6 [at] - 1 [at] = 0,6 [at]

Phydr = D/10 [at]

Phydr • 10 = D
0,6 • 10 = 6 [m]

D = 6 [m]

Przy oddychaniu 100% tlenem, jego ciśnienie parcjalne jest równe ciśnieniu
otoczenia (występuje tylko jeden gaz).

Dopuszczamy więc nurkowanie do 6m przy użyciu czystego tlenu (ciśnienie
otoczenia: 1,6 [at]).

4. jak wyliczyć maksymalną głębokość nurkowania dla nitroksu
zadanie 4. Do jakiej głębokości można nurkować na nitroksie EAN 40 przy założeniu,
że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym tlen nie jest jeszcze toksyczny
wynosi 1.6[at]?
Należy ułożyć proporcję która odpowie na pytanie przy jakiej głębokości zostanie
przekroczone ciśnienie parcjalne tlenu 1,6[at]. Na powierzchni (1[at]) ciśnienie
parcjalne tlenu dla nitroksu EAN 40 wynosi 0,40 [at], to na jakiej głębokości ciśnienie
parcjalne będzie wynosić 1,6 [at].
1 [at] --- 0,40 [at]
x [at] --- 1,6 [at]
x =1[at] •1,6 [at] / 0,40 [at] = 4 [at]
Ptot = Phydr + Patmo

Ptot - Patmo = Phydr
4 [at] - 1 [at] = 3 [at]

Phydr = D/10 [at]

Phydr • 10 = D [m]
3 • 10 = 30 [m]

D = 30 [m]

a takie ciśnienie panuje na głębokości 30m.
5. wyliczenie głębokości równoważnej dla nasycenia azotem dla nitroksu (w
stosunku do powietrza)
zadanie 5. Wykorzystując w nurkowaniu Nitrox EAN 40 nasycamy się azotem w
stopniu mniejszym niż przy nurkowaniu z użyciem powietrza. Wylicz ciśnienie
parcjalne azotu przy nurkowaniu na EAN 40 dla głębokości 30 m. Oblicz głębokość
przy jakiej występuje takie samo ciśnienie parcjalne azotu nurkując z użyciem
powietrza.

Nitrox EAN 40 posiada skład 40% tlenu i 60% azotu.
Ciśnienie parcjalne azotu PP (azotu) na 30[m] głębokości (Ptot = 4 [at]) liczone ze wzoru
wynosi:

PP = Ptot * F[%/100]

[at]

PP = 4[at] x 0,60 = 2,40 [at].
Powietrze posiada skład 21% tlenu i 79% azotu (wliczamy tu również inne gazy).
Posiadamy następujące dane: Na powierzchni panuje ciśnienie P1 (atmosf.)= 1 [at], a
ciśnienie parcjalne azotu w powietrzu wynosi 0,78 [at] .
Przy jakim ciśnieniu P2 = x (całkowitym x w [at]) panuje ciśnienie parcjalne azotu
PP = 2,40 [at] . Do obliczeń wykorzystamy proporcję:

1 [at] ------- 0,78 [at]
x [at]------- 2,40 [at]

x = 2,4 [at] • 1[at] / 0,78 [at] = 3,077 [at]
x = 3,077 [at ]
a takie ciśnienie panuje na głębokości 20,77 [m],

Rozwiązanie tego zadania wskazuje który z używanych czynników oddechowych
Nirtoks EAN 40 czy powietrze ma większy wkład w nasycanie organizmu azotem
(ważne w dekompresji). Nurkowanie na głębokości 30 [m] przy użyciu Nitroksu
EAN40 odpowiada nurkowaniu z użyciem powietrza na głębokości 20,77 [m] .

Powietrze

Powietrze - gaz tworzący atmosferę Ziemi. Procentowy skład powietrza oraz wielkość
ciśnień parcjalnych poszczególnych składników przy ciśnieniu 1[at] (na poziomie
morza) jest następujący:

Gaz

ilość w %

ciśnienie parcjalne [at]

Azot

78,09

0,7809

Tlen

20,95

0,2095

Dwutlenek
węgla

0,03

0,0003

Inne gazy

0,93

0,0093

Obecnie zezwala się na maksymalną dopuszczalną głębokość nurkowania z użyciem
powietrza do 50m głębokości.
Wynika to z faktu, że w powietrzu znajduje się:

1. azot - który pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym działa narkotycznie na
nasz organizm,
2. tlen - który działa pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, tak jak
paraliżujący gaz bojowy - prowadzi do zatrucia tlenowego.

Graficzne przedstawienie garści informacji o powietrzu

Prawo Pascala
Prawo Pascala - jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane
jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz
zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.
Prawo to zostało sformułowane w połowie XVII w. [1] przez Blaise'a Pascala, jest
prawdziwe wówczas, gdy można pominąć siły grawitacji i inne siły masowe oraz
ciśnienia wywołane przepływem płynu. Prawo to wynika z tego, że cząsteczki płynu
mogą poruszać się w dowolnym kierunku, wywieranie nacisku z jednej strony
zmienia ruch cząstek we wszystkich kierunkach.
Wersja uproszczona:
Ciśnienie zewnętrzne wywierane na ciecz lub gaz znajdujące się w naczyniu
zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.
W literaturze angielskiej za prawo Pascala uważa się prawo rozszerzone o wpływ
grawitacji: Ciśnienie w płynie na tym samym poziomie jest jednakowe. Różnicę
ciśnień między dwiema głębokościami opisuje wzór:

gdzie ρ (ro) to gęstość płynu, g - przyspieszenie ziemskie, a h1, h2 to głębokości.
Interpretacja tej prawidłowości to: ciśnienie na danej głębokości wywołuje ciężar
słupa płynu o jednostkowym przekroju, który jest nad danym punktem.

Prawo Archimedesa
Wchodząc do wody czujemy się lżejsi, wręcz unosimy się na wodzie, dzieje się tak z
powodu siły wyporu. Siła wyporu towarzyszy każdemu ciału znajdującemu się w
wodzie (lub innej cieczy), jej źródłem jest parcie cieczy. Zwrot działania siły wyporu
skierowany jest przeciwnie, niż siły ciężkości. Odpowiednie prawo sformułował grecki
uczony Archimedes.

Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu,
równa co do wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy .

Siła wyporu działa pionowo do góry i "zaczepiona" jest w tzw. środku wyporu, który
pokrywa się ze środkiem ciężkości wypartej cieczy.

Należy pamiętać, że siła ciężkości nie przestaje działać. Jest ona równa ciężarowi
ciała, skierowana pionowo w dół i "zaczepiona" w jego środku ciężkości.
W warunkach równowagi obie siły równoważą się. Jeżeli tak nie jest, ciało zmienia
swoje położenie - opada albo wypływa.

Liczbowo, siłę ciężkości "Q" oraz siłę wyporu "W" możemy wyrazić następującymi
wzorami:

Q = g CIA * V * g,
W = gcie * V * g
gdzie:

gcie - gęstość cieczy,
g CIA - gęstość ciała,
V- objętość ciała,
g- przyspieszenie ziemskie =9,81 [m/s2]

W zależności od relacji pomiędzy siłą wyporu W i siłą ciężkości Q wyróżniamy
następujące stany pływalności:




pływalność "dodatnia", kiedy W > Q,
pływalność "ujemna", kiedy Q > W,
pływalność "zerowa" (neutralna), kiedy Q = W.

Regulacja pływalności
Czynniki mające wpływ na pływalność płetwonurka pod wodą zostały przedstawione
graficznie poniżej.

Przykład 1.

Nurek przy średnim wdechu ma pływalność zerową (pływalnością nazywamy różnicę
pomiędzy siłą wyporu całkowicie zanurzonego ciała i jego ciężarem). Jaką
pływalność będzie miał nurek, jeżeli wypuści z płuc 2 [ l ] powietrza?

Rozwiązanie.
Po wypuszczeniu z płuc 2 [ l ] powietrza, objętość jego ciała zmniejszy o 2 [ l ], zatem
działająca na niego siła wyporu zmniejszy się o 2 [kG]. Ponieważ uprzednio siła
ciężkości i wyporu równoważyły się, teraz ciężar jest o 2 [kG] większy od siły wyporu
i nurek ma pływalność ujemną, równą -2 [kG].

Przykład 2.
Nurek waży 60[kg]. Będzie nurkować w Morzu Martwym, w którym na skutek
zasolenia gęstość wody wynosi 1,3 [ kg/l ]. O ile więcej kg obciążników będzie musiał
zabrać zakładając, ze jest wyważony na warunki wody słodkiej?
Rozwiązanie.
Pomyślmy, płetwonurek waży 60[kg] i ma pływalność zerową, tzn. że wyparł 60[ l ]
wody słodkiej. Woda słodka ma gęstość =1 [kg/l ] . Teraz też musi wyprzeć 60 [ l ]
wody słonej aby mógł się zanurzyć. Problem w tym że woda słona ma większą
gęstość =1,3[kg/l ]. Różnica w gęstości wynosi 1,3[kg/l] -1,0 [kg/l] = 0,3 [kg/l] czyli aby
zanurzyć każdy następny kilogram swojego ciała musi zabrać więcej o 0,3 [ kg ] .
Obliczenie jest już proste 60 [ kg ] • 0,3 [ kg ] = 18 [kg ]. Straszne więcej o 18 [ kg ].
Można zadać pytanie, jak często nurkuje się w Morzu Martwym? Odpowiedź wcale
się tam nie nurkuje, chodzi tylko o pokazanie jak wielki wpływ ma zmiana ciężaru
właściwego wody na pływalność. Przeprowadźmy podobne obliczenie dla Morza
Śródziemnego. Jego zasolenie wynosi 39 [ g/l ] ≈ 40 [ g/l ] = 0,04[ kg/l ] co przy
dużym uproszczeniu da nam ciężar wody ok. 1,04 [ kg/l ] (1[kg/l ] + 0,04[ kg/l ] ) .
Nasz płetwonurek będzie musiał zabrać 60 [ kg ] • 0,04[ kg ] = 2,4 [ kg ].

Równanie Clapeyrona (stan gazu doskonałego)
Równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego to równanie stanu
opisujące związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego,
a w sposób przybliżony opisujący gazy rzeczywiste. Sformułowane ono zostało w
1834 roku przez Benoîta Clapeyrona. Prawo to można wyrazić wzorem

gdzie:






p – ciśnienie
V – objętość ( Vo objętość 1 mola każdego gazu w warunkach normalnych jest
stała i wynosi 22.4 ∙ 10-3[m3]).
Warunki normalne to po = 101325 [Pa] i To = 273,15 [K].
n – liczba moli gazu (będąca miarą liczby (ilości) cząsteczek rozważanego
gazu)
T – temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15

R – uniwersalna stała gazowa: R = NA k, gdzie: NA – stała Avogadra, to stała
fizyczna liczbowo równa liczbie atomów, cząsteczek lub innych cząstek materii
zawartych w jednym molu tej materii. Jej wartość wynosi:

k – stała Boltzmanna, k = 1,3806488 ∙ 10-23 [J/ K]
R = 8,314 [ J/(mol·K)]
Równanie to jest wyprowadzane na podstawie założeń:
1. gaz składa się z poruszających się cząsteczek;
2. cząsteczki zderzają się ze sobą oraz ze ściankami naczynia w którym się
znajdują;
3. brak oddziaływań międzycząsteczkowych w gazie, z wyjątkiem odpychania w
momencie zderzeń cząsteczek;
4. objętość (rozmiary) cząsteczek jest pomijana;
5. zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste;
Równanie to, mimo że wyprowadzone w ramach wyidealizowanego modelu, dobrze
opisuje większość substancji gazowych w obszarze ciśnień do ok. 100 atmosfer i
temperatury do 300–400 °C, oraz w temperaturze trochę większej od temperatury
skraplania gazu.

Równanie gazu doskonałego




równanie opisuje zachowanie gazu, jeżeli ilość gazu przed i po reakcji nie
uległa zmianie.
można przy jego pomocy obliczyć prawie wszystko co dotyczy zmiany
parametrów gazu.
wszystkie parametry są podane w wartościach absolutnych.

Iloczyn ciśnienia gazu i jego objętości przez temperaturę gazu jest wartością stałą.
Przekładając to na bardziej ludzki język - zmiana jednego parametru powoduje
również zmianę co najmniej drugiego, tak aby wartość całego wyrażenia nie uległa
zmianie.
Wszystkie wartości w równaniu są wartościami absolutnymi i należy bezwzględnie o
tym pamiętać.



ciśnienie absolutne - określa wartość ciśnienia, w stosunku do próżni.
temperatura absolutna - określa wartość temperatury wyrażoną w stopniach
Kelwina, a nie jak to powszechnie czynimy w stopniach Celsjusza. Jest to



bardzo ważne ponieważ chodź 1stopień Kelvina odpowiada 1stopniowi w skali
Celsjusza to wartość 0o K=- 273oC.
objętość absolutna - powszechnie używa się wartości zakładając że
zaczynamy od wartość początkowej = zero.

W praktyce powyższy wzór przekształcamy do postaci przedstawionej poniżej.
Parametry z indeksem (1) oznaczają parametry gazu przed zmianą stanu układu, a z
indeksem (2) po zmianie.

Rozwiązanie równania w którym po jednej stronie występują trzy niewiadome jest
trudne. W praktyce wszystkie zmiany dają się sprowadzić do postaci kiedy zmieniają
się tylko dwa parametry a jeden zostaje stały.

Można wyróżnić trzy uproszczone przypadki:


przemiana izotermiczna prawo Boyle’a – Mariotte’a występuje, kiedy
temperatura przed i po zmianie się nie zmienia. Wzór przyjmuje postać:



przemiana izochoryczna, prawo Charles’a kiedy objętość jest stała. Wzór
przyjmuje postać:



przemiana izobaryczna, prawo Gay – Lussaca kiedy ciśnienie jest stałe.
Wzór przyjmuje postać:

Przykład 3.
Nurek o pojemności całkowitej płuc 6[ l ], ma na pełnym wdechu na powierzchni
pływalność +2 [kG]. Jaką będzie miał po zanurkowaniu z zatrzymanym oddechem do
głębokości
a). 10[m],
b). 20[m] ?
Rozwiązanie:
Przy nurkowaniu zmienia się ciśnienie otaczające nurka. Ponieważ powietrze w
płucach nie zmienia swojej temperatury, zgodnie z przemianą izotermiczną:
P • V = Po • Vo
V = Po •Vo / P
a). Ponieważ Po = Patm =1[at], Vo= 6 [l], na 10 [m] głębokości P = Patm+ Phyd =
2[at], V=3 [l]
Początkowa objętość powietrza równa 6 [l] zmniejszyła się do 3 [l], zatem nurek po
zanurzeniu zmniejszył swoją całkowitą objętość o 3[ l ], a pływalność o 3[kG].
Ponieważ na powierzchni jego pływalność wynosiła 2[ kG], po zanurzeniu na
głębokość 10[m] jego pływalność jest ujemna i wynosi -1[kG].
b). Po = Patm =1[at], Vo= 6 [l], na 20 [m] głębokości P = Patm+ Phyd = 3[at], V=2 [l] ,
nurek po zanurzeniu zmniejszył swoją całkowitą objętość o 4 [l], a pływalność o 4
[kG]. Ponieważ na powierzchni jego pływalność wynosiła +2 [kG], po zanurzeniu na
głębokość 20[m] jego pływalność jest ujemna i wynosi -2[kG].

Przykład 4.
Nurek mający bez skafandra pływalność "0" potrzebuje do zrównoważenia swojej
pływalności w skafandrze na powierzchni 10 obciążników o ciężarze 0,5 [kG].
a).Jaką będzie miał pływalność w skafandrze z tym obciążeniem na głębokości
40[m]?
b). Ile musi zabrać obciążników by mieć pływalność "0" na tej głębokości?
Rozwiązanie:
Całe obciążenie 10 • 0.5 [kG]=5[kG] potrzebne jest do zrównoważenia siły wyporu
działające na powietrze zawarte w skafandrze. Zawiera on więc 5[ l ] gazu. Po
zanurzeniu się na głębokość 40[m], gdzie panuje ciśnienie 5 [at], powietrze to
zostanie sprężone do

P • V = Po • Vo
{4[at] + 1[at]} • V = 1[at] • 5 [l]

to

V = 1[l]

objętości 5-cio krotnie mniejszej, czyli do 1[l] i będzie na nie działać siła wyporu
około 1[kG]. Nurek wraz ze swoim skafandrem stracił 4[ l ] objętości. Ponieważ na
powierzchni miał pływalność zerową, na 40 [m] ma pływalność ujemną równą -4[kG].

Prawo Henry'ego
Stężenie rozpuszczonego gazu C znajdującego się w równowadze z fazą gazową
jest wprost proporcjonalne do ciśnienia P wywieranego przez ten gaz. Oznacza to, że
jeżeli wzrasta ciśnienie gazu na styku z cieczą, to wzrasta ilość rozpuszczonego
gazu w cieczy.
lub prościej
Rozpuszczalność gazu C w cieczy rośnie proporcjonalnie do ciśnienia gazu
będącego w kontakcie z cieczą

gdzie:




C - stężenie rozpuszczonego gazu
k - wsp. rozpuszczalności gazu
P - ciśnienie

Zmiany ciśnienia powodują określone konsekwencje. Nasycanie zwiększa się,
kiedy ciśnienie rośnie, kiedy spada nadmiar gazu musi się wydzielić. Gaz znajdujący
się w stanie przesycenia, wydziela się z cieczy pod postacią pęcherzyków gazowych,
które są odpowiedzialne za powstawanie choroby dekompresyjnej.
Nasycanie nazywamy saturacją, odsysanie desaturacją. Oba procesy są niezmiernie
ważne z punktu widzenia teorii dekompresji.

Prawo Nernsta
Układ krążenia i oddechowy jest odpowiedzialny za wyminę gazową w organizmie,
krew transportuje nie tylko tlen i dwutlenek węgla, ale wszystkie gazy, które znajdą

się w płucach. Krew rozprowadza gazy po wszystkich tkankach organizmu do czasu
ustalenia się równowagi między krwią a tkanką.

Stan równowagi określa prawo podziału Nernsta, które brzmi.
Jeżeli do układu zawierającego dwie nie mieszające się ciecze dodamy
substancję, która się w nich rozpuszcza (gaz), to stosunek stężeń substancji
rozpuszczonej w obu cieczach będzie wartością stałą w określonej
temperaturze.
Prawo podziału Nernsta albo krótko prawo podziału określa sposób, w jaki
dowolna substancja chemiczna ulega podziałowi pomiędzy dwie oddzielone od
siebie, ale pozostające w kontakcie fazy objętościowe (ośrodki). Układy, w których
może zaistnieć równowaga podziałowa (rodzaj równowagi dynamicznej), to np. gazy
lub pary rozdzielone membraną półprzepuszczalną, gaz i ciecz oraz dwie ciecze
niemieszające się lub oddzielone membraną.

Prawo podziału Nernsta wyraża się wzorem:

gdzie: KX(12) - stała podziału substancji X pomiędzy fazy "i" = "1" lub "2" (zwana też
współczynnikiem podziału), [X]i - stężenie substancji rozpuszczonej X w fazie "i"
Należy podkreślić, że równanie określa równowagowe stężenia w obu fazach,
natomiast ilości substancji w obu fazach zależą od objętości (stosunku objętości) obu
faz.
W powyższym wzorze można stężenie [X] zastąpić symbolem c, a w fazie
gazowej zastąpić ciśnieniem p wg wzoru wynikającego z równania
Clapeyrona:

oraz
W praktycznych zastosowaniach przyjęło się, że dla podziału substancji w układzie
gaz/ciecz oraz ciecz/ciecz w liczniku równania umieszcza się stężenie (lub ciśnienie)
składnika w górnej fazie (gaz lub ciecz o niższej gęstości). Jeżeli układ składa się z
cieczy organicznej i wody, wówczas najczęściej faza organiczna ("o") jest fazą górną,
a faza wodna ("w") jest fazą dolną i prawo podziału możemy zapisać jako:

- w układzie ciecz organiczna/woda

Jeżeli mamy do czynienia z równowagą podziału X pomiędzy fazę gazową "g" oraz
fazę ciekłą "l" możemy w najprostszy sposób opisać ją równaniem:

- w układzie gaz/ciecz:

Należy zwrócić uwagę na fakt, że to ostatnie wyrażenie jest matematycznie
identyczne z prawem Henry'ego dotyczącym absorpcji – mechanizmem absorpcji jest
podział pomiędzy dwie fazy objętościowe.
Współczynniki podziału (stałe podziału) substancji pomiędzy dwie niemieszające się
ciecze można często oszacować wykorzystując dane nt. rozpuszczalności tej
substancji w obu cieczach.
W fizjologii nurkowania stosuje się współczynniki ustalone dla fazy wodnej (krew) i
olejowej (tkanki) przy temperaturze 37°C. Im współczynnik podziału olej/woda jest
mniejszy, tym stan równowagi jest szybciej osiągnięty. Współczynnik podziału
olej/woda dla poszczególnych gazów wynosi:





tlen (O2)-4,86,
azot (N2)-5,2,
helu (He)-1,7,
wodoru (H)-3,0.

Z przedstawionych zależności wynika jasno, nasycenie tkanek helem nastąpi
znacznie szybciej niż azotem. Oczywiście na czas, w którym osiągniemy stan
równowagi ma wpływ szybkość dyfuzji, a ta przebiega zgodnie z prawami Ficka.

Szybkość dyfuzji – prawa Ficka
Dyfuzja
Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek w danym ośrodku
(np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń
cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją
ośrodka.
Efektem dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich
składników w całej objętości fazy. Dyfuzja prowadzi do wyrównania się stężeń.
Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak ustania dyfuzji. Trwa ona nadal,
jednak dzięki dokładnemu wymieszaniu się wszystkich składników, nie prowadzi już
do zmian stężenia.
Ważnym jest, że dyfuzja trwa cały czas, jest procesem samorzutnego
rozprzestrzeniania się cząsteczek, na jej przebieg nie wpływa wyrównywanie się
stężeń. Zmiana stężenie jest za to parametrem o którym najczęściej myślimy mówiąc
o dyfuzji.
W nurkowaniu procesy dyfuzji mają istotne znaczenie w interpretacji zjawisk
zachodzących zarówno podczas zanurzania, jak i dekompresji.
Proces dyfuzji opisują prawa Ficka.
Pierwsze prawo dyfuzji Ficka:
Ilość substancji dyfundującej w czasie t przez określoną powierzchnię
prostopadłą do kierunku dyfuzji, jest proporcjonalna do pola powierzchni S,
gradientu stężeń i czasu.
Drugie prawo Ficka:
Szybkość dyfuzji gazów przez błonę przepuszczalną przy określonym ciśnieniu
jest proporcjonalna do rozpuszczalności gazu w cieczy i odwrotnie
proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z ciężaru cząsteczkowego
danego gazu.
I tak np. szybkość dyfuzji CO2 w pęcherzykach płucnych jest większa od dyfuzji O 2
około 21 razy.

Czy woda przybliża? Prawo Snelliusa
Jak widzimy pod wodą
Nieuzbrojone oko ludzkie przygotowane do widzenia w atmosferze powietrza,
pod wodą, wskutek zmniejszonej różnicy w gęstości ośrodków (oko-woda)
widzi obraz nieostry

Budowa oka
JAK DZIAŁA OKO?
Światło wpadające do oka biegnie przez rogówkę, komorę przednią oka,
soczewkę i ciało szkliste, by zakończyć swą podróż na siatkówce wywołując
wrażenie wzrokowe przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwów
łączących się w nerw wzrokowy. Rogówka, wraz z cieczą wodnistą, soczewką i
ciałem szklistym, stanowią układ skupiający promienie świetlne tak, by na
siatkówce pojawiał się ostry obraz obserwowanego przedmiotu i dawał jak
najostrzejsze wrażenie wzrokowe. Dlatego też soczewka ma możliwość zmiany
swojego kształtu, a co za tym idzie mocy optycznej. Pozwala to na ogniskowanie
na siatkówce przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oka.
Zdolność tę nazywamy akomodacją. Ostre widzenie uzyskiwane jest wtedy, gdy
ognisko obrazowe pokrywa się z siatkówką. W przypadku, gdy oko nie jest w
stanie zogniskować światła dokładnie na siatkówce mówimy o wadach wzroku.
Moc optyczna oka nieakomodującego wynosi około +60 dioptrii, przy czym około
2/3 tej mocy przypada na rogówkę.
Na poniższym rysunku widzimy charakterystyczne parametry oka jako układu
optycznego. Nad osią symetrii oka znajdują się parametry dotyczące oka
nieakomodującego (oznaczone indeksem o), natomiast pod osią - akomodującego
(oznaczenie indeksem a). Powierzchnie soczewki zaznaczone są liniami
przerywanymi.

Obraz, tworzony pod wodą przez "gołe" oko jest nieostry. Wynika to z innego niż na
powierzchni kąta załamania promieni światła wpadających do gałki ocznej, które nie
ogniskują się na siatkówce ale poza jej płaszczyzną. Założenie maski lub okularków
pływackich umożliwia ostre widzenie (światło wpada do oka z środowiska
powietrznego). To jednak nie wszystko, promienie światła przechodzące przez
szybkę maski uginają się tworząc obraz przedmiotów:



powiększony o 1/3 (z tego powodu ryby i wszystkie przedmioty wydają się
większe, niż są w rzeczywistości)
i przybliżony o 1/4 (dlatego jeżeli próbujemy po coś sięgnąć, okazuje się że
ręce mamy zbyt krótkie. Uwzględnienie tego pozornego przybliżenia jest
szczególnie ważne w fotografii podwodnej)

Powyższe zdjęcie obejmuje dwa środowiska wodne i nawodne. Nurek na pierwszym
planie w części podwodnej został powiększony i przybliżony, jego korpus wydaje się
nieproporcjonalnie duży w stosunku do głowy. Taki efekt występuje zawsze, kiedy
nurkujemy. Obiekty które widzimy są powiększone i przybliżone.

Patrząc na prostą rurę wchodzącą pod wodę widzimy jak następuje jej załamanie na
granicy powietrze-woda. Zapewniam, ze rura jest prosta, kto nie wierzy może
podobny eksperyment zrobić z ołówkiem w szklance z wodą.

Prawa związane z załamaniem światła
Prawo Snelliusa :
Stosunek sinusa kąta padania, do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi
bezwzględnego współczynnika załamania światła ośrodka B do którego
przechodzi fala, do bezwzględnego współczynnika załamania światła ośrodka A,
z którego fala pada na powierzchnię rozgraniczającą oba ośrodki.
sinA/sinB = vA / vB = nB / nA
A- kąt padania
B - kąt załamania
vA - prędkość światła w ośrodku A
vB - prędkość światła w ośrodku B
nA - bezwzględny współczynnik załamania pierwszego ośrodka A
nB - bezwzględny współczynnik załamania drugiego ośrodka B

Ilość światła pod wodą
Przejście od załamania do odbicia nie jest raptowne, przy małych kątach padania
mała część światła jest odbijana, prawie całe jest załamywane, przy coraz większych
kątach coraz mniej światła jest załamywane, a więcej odbijane. Z tego wynika, że
najwięcej światła jest pod wodą, gdy słońce jest najwyżej. W związku z tym gdy
zależy nam na dobrym oświetleniu (fotografia podwodna), należy nurkować jak
najbliżej godziny 12:00. Lepsze oświetlenie jest również w miesiącach letnich niż w
miesiącach zimowych, oraz na mniejszych szerokościach geograficznych, pod
względem oświetlenia idealny jest równik.

Całkowite wewnętrzne odbicie.
Z całkowitym wewnętrznym odbiciem mamy do czynienia, kiedy kąt odbicia G = 90° .
Warunek dodatkowy jest taki, aby ośrodek, w którym rozchodzi się światło był
gęstszy od ośrodka, na granicy, którego nastąpi odbicie, czyli np. kiedy światło
przechodzi z wody do powietrza. Jeśli chcemy, żeby promień załamany poruszał się
równolegle do powierzchni wody, to kąt załamania musi wynosić 90 stopni, bo sinus
(900) = 1. Wartość kąta padania obliczymy z równania Snelliusa.
sin (A)/sin (G)= nG / nA
dla promienia przechodzącego z wody do powietrza otrzymamy, podstawiając
pod nA współczynnik załamania wody, a pod nG współczynnik załamania
powietrza otrzymujemy:
sin (A)/sin (G )=npowietrza / nwody
sin(A)/1= npowietrza / nwody
sin(A)= 1 / 1.33 = 0.75

Sinus kąta (A) jest równy 0.75, dla kąta granicznego 48,6º stopnia. Jak
pokazano na rysunku poniżej, przy takim kącie padania, promień załamany porusza
się równolegle do powierzchni wody. Promień załamania jest największy z
możliwych.

Jeśli kąt padania będzie większy niż 48,6 stopnia, promień nie będzie załamywany,
ale całkowicie odbijany. Jest to zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Najmniejszy kąt padania, przy którym ono się pojawia nazwano kątem granicznym.
Obszar o kącie mniejszym niż kąt graniczny nazywany jest stożkiem widzialności, (bo
wycina w wodzie bryłę w kształcie stożka), w tym obszarze możemy widzieć, co
znajduje się nad wodą. Poza tym obszarem patrząc w górę zobaczymy:



odbicie lustrzane dna, kiedy woda jest płytka,
lub czarną plamę, kiedy dno jest daleko

Zdjęcie wykonane pod wodą. Obiektyw
został ustawiony w stronę powierzchni.
Widać białe wapienne skały wystające
ponad powierzchnię wody. Dolna część
zdjęcia jest zaczerniona na skutek
całkowitego wewnętrznego odbicia. Kąt był
większy jak 48,6 stopnia.
Zdjęcie wykonane na Zakrzówku.

Taki widok można zobaczyć podnosząc
głowę do góry. Powierzchnia wody musi być
jednak idealnie gładka. Zdjęcie robione było
z głębokości 2-3m. Zniekształcenia wynikają
z drobnego falowania powierzchni wody.
Zdjęcie wykonane na Zakrzówku.

Zdjęcie wykonane na małej głębokości,
powierzchnia wody zadziałała jak lustro,
zamiast powierzchni wody widać odbicie
dna. Trudno dostrzec gdzie przechodzi linia
podziału.
Zdjęcie wykonane na Zakrzówku.

Względny współczynnik załamania światła
Mając bezwzględne współczynniki załamania ośrodka z którego pada światło i
ośrodka do którego załamuje się światło, można obliczyć względny współczynnik
załamania

nBA = nB / nA

Oznaczenia
nA - bezwzględny współczynnik załamania ośrodka A (z którego wychodzi światło)
nB - bezwzględny współczynnik załamania ośrodka B (do którego przechodzi
światło)
nBA współczynnik załamania (względny) ośrodka 2 względem ośrodka 1
Względny współczynnik załamania decyduje o tym jak bardzo światło ma tendencję
do zmiany swego kierunku podczas przechodzenia do innego ośrodka. Inaczej
mówiąc - przy dużym względnym współczynniku załamania światło będzie się silniej
załamywać.
W przypadku, gdy nie ma dokładnego stwierdzenia o jaki współczynnik chodzi,
najczęściej samo wyrażenie "współczynnik załamania światła" należy rozumieć jako
"względny współczynnik załamania".
Przykładowe współczynniki załamania światła:





powietrze: 1,00
lód:
1,31
woda:
1,33
szkło:
1,50 – 1,90

Gęstość optyczna
Z dwóch ośrodków ten nazywamy gęstszym optycznie, który ma
współczynnik załamania czyli mniejszą prędkość rozchodzenia się światła.

większy

Woda o współczynniku załamania światła równym 1,33 ma większą gęstość
optyczną niż powietrze (powietrze przybliżamy do próżni) o bezwzględnym
współczynniku załamania wynoszącym 1,00.

Wpływ wody na światło słoneczne

Światło pod wodą ulega wpływowi wielu czynników, które oddziaływają na zdolność
nurka do widzenia i interpretacji podwodnego obrazu. Nawet chemicznie czysta
woda, pozbawiona mechanicznych zanieczyszczeń osłabia strumień światła na
skutek pochłaniania.

Pochłanianie światła zachodzi nierównomiernie dla różnych długości (barw) fali
światła. Najintensywniej tłumione jest promieniowanie ultrafioletowe, później
czerwone, fioletowe i żółte. Straty światła dla części niebieskiej i zielonej są
najmniejsze.

Wszystkie odcienie koloru czerwonego znikają do ok. 5m, żółtego do 15 m (z tego
powodu butle nurkowe są malowane na żółto i nawet na większej głębokości są
dobrze widoczne), a poniżej głębokości 30m wszystko posiada zielono-niebieski
kolor, jako ostatni zanika kolor niebieski. Dopiero włączenie latarki jest w stanie
wydobyć naturalne bogactwo kolorów. Kolorystyka jest bardzo istotna szczególnie w
fotografii podwodnej.

zdjęcie wykonane płytko, głębokość 2-3m
(Morze Czerwone) wszystkie kolory są
dobrze widoczne, koralowce jak i rybki
posiadają kolor naturalny. Głębiej
niestety nie jest już tak kolorowo,
czerwony kolor zanika bardzo szybko.

tak wyglądało by zdjęcie wykonane na
głębokości ok. 20m bez dodatkowego
oświetlenia. Wyraźnie wszystko
przyjmuje zielono-niebieski odcień.

zdjęcie wykonane na głębokości ok. 20m
z lampą błyskową, dzięki dodatkowemu
oświetleniu kolory stały się naturalne.

W wodzie zawierającej zawieszone cząsteczki pochodzenia organicznego (np. glony)
lub nieorganicznego straty światła mogą sięgać 99% . W Polskich wodach
śródlądowych powierzchniowa warstwa jezior zawiera tak dużą ilość drobnych
glonów, że:




nawet w bardzo czystych jeziorach na głębokości 30-40 m jest zupełnie
ciemno,
w jeziorach o średniej czystości ciemności zapadają już na 20-25m,
a w zbiornikach powstałych w zalanych żwirowniach nawet od 5m.

Rozchodzenie się dźwięku w wodzie

Podobnie jak w przypadku światła, dźwięk ma naturę falową. Podczas gdy fale
świetlne przenoszą energię elektromagnetyczna, dźwięk zaś przenosi energię
akustyczną w postaci fali podłużnej (będącą formą energii mechanicznej).
Energia elektromagnetyczna może być przenoszona niezależnie od materii (światło
rozchodzi się w próżni), dźwięk zaś występuje tylko w materii.
Jest on rezultatem pewnej akcji zachodzącej w obiekcie (np. drgań) czego efektem
jest wytworzenie fali w ośrodku w którym występuje dźwięk. Taka fala może być
kontynuowana w innym ośrodku. Np. dźwięk z wody (musi mieć bardzo duże
natężenie) może być słyszalny na powierzchni. Fala dźwiękowa wzbudza błonę
bębenkową w uchu, co nasz mózg interpretuje jako słyszenie.
W przeciwieństwie do światła, dźwięk dobrze rozchodzi się w gęstych ośrodkach
takich jak ciała stałe i ciecze. Molekuły w takich ciałach są gęściej upakowane i lepiej
przenoszą zaburzenia falowe. Dźwięk nie rozchodzi się w próżni. Z powodu swojej

gęstości woda jest wspaniałym ośrodkiem dla rozchodzenia się dźwięku. Prędkości
dźwięku w czystej wodzie w temperaturze 15oC to ok. 1410 m/s ( w słonej, morskiej
wodzie 1550m/s). Jest to ok. czterokrotnie więcej niż w powietrzu (w powietrzu
prędkości dźwięku wynosi około 340 m/s).
Prędkość dźwięku w danym ośrodku zależy od różnych czynników np. od naprężeń i
gęstości w przypadku ciał stałych, od temperatury, ciśnienia, ośrodka w przypadku
gazów i cieczy.
W stałych warunkach prędkości dźwięku w różnych ośrodkach są w miarę stabilne i
określone.
Poniżej podano prędkości dźwięku dla kilku ośrodków w warunkach normalnych
(temperatura 20°C, ciśnienie normalne 101325 Pa):
stal - 5100 m/s
beton - 3800 m/s
woda - 1490 m/s
powietrze - 343 m/s
Z przedstawionych danych wynika, że dźwięki znacznie szybciej rozchodzą się w
wodzie i ciałach stałych niż w powietrzu.
Prędkość dźwięku w powietrzu (a także ogólnie - w gazach) wyraźnie zależy od
temperatury. Im większa jest temperatura powietrza, tym szybciej poruszają się jego
cząsteczki i tym większa jest prędkość dźwięku.
W typowych warunkach, jakie spotykamy na co dzień w atmosferze ziemskiej,
zmiana temperatury powietrza o 10 stopni Celsjusza spowoduje zmianę prędkości
dźwięku o ok. 5 [m/s].
Prędkość harmonicznych fal dźwiękowych można powiązać z długością fali
dźwiękowej, oraz jej częstotliwością f, lub okresem T. (patrz także rozdział: wzór na
prędkość fali).

v=λf

v - prędkość fali (dokładniej tzw. prędkość fazowa) dźwiękowej w danym ośrodku
(jednostka w układzie SI - m/s)
T - okres fali (jednostka w układzie SI: sekunda - s)
λ - długość fali dźwiękowej (jednostka w układzie SI: metr - m)

Należy tu wspomnieć, że z punktu widzenia fizyki to nie gęstość, lecz sprężystość
stanowi parametr decydujący o rozchodzeniu się dźwięku. Większość gęstych

materiałów cechuje jednocześnie duża sprężystość, więc powyższe spostrzeżenie
nie jest na ogół błędne. Przykładem są tu ołów i węgiel, które mimo dużej gęstości
źle przewodzą dźwięk gdyż są mało sprężyste.
Rezultatem dobrego przewodzenie dźwięku pod wodą jest lepsza niż na lądzie
słyszalność z dużych odległości (szczególnie dźwięków o niskich częstotliwościach).
Np. statek może być słyszalny nawet z 24 km (15 mil) i nurkowie często słyszą łodzie
będące daleko poza zasięgiem wzroku.
Duża prędkość dźwięku w wodzie utrudnia rozeznanie co do kierunku z którego on
dochodzi. Mózg określa kierunek dzięki interpretacji różnicy dźwięku w lewym i
prawym uchu (różnica fazy dźwięku) co działa dobrze w powietrzu. Z powodu dużej
szybkości dźwięku w wodzie, różnice te zanikają i nurek nie jest w stanie określić
kierunku dźwięku.
Ponieważ woda przewodzi dźwięk, ktoś może się zdziwić, że nie można mówić pod
wodą. Struny głosowe wytwarzają dźwięk dzięki drganiu powietrza, zaś dźwięk z
powietrza słabo przechodzi do wody. Z tego też powodu nurek zanurzony prawie nie
słyszy dźwięków z powierzchni chyba, że są bardzo silne.
Zmiany temperatury wywołują zmiany gęstości. Gdy dźwięk przechodzi miedzy
ośrodkami o różnych gęstościach (jak np. woda i powietrze) przy przejściu znaczna
cześć energii jest rozpraszana. Tak więc, dźwięk ulega zmianie przy przejściu przez
termoklinę lub porcję wody o innej temperaturze.

ciepło
Ważną cechą wody są jej właściwości cieplne. Woda ma jedno z najwyższych w
przyrodzie ciepło właściwe (pojemność cieplną). Pojemność cieplna określa ilość
ciepła, którą trzeba dostarczyć (odebrać) do ciała, aby zwiększyć (lub zmniejszyć)
jego temperaturę. Podczas ogrzewania wody część energii musi być najpierw
"zużyta" na zerwanie wiązania wodorowego a dopiero potem zwiększana jest energia
kinetyczna molekuł. Ta wielka pojemność cieplna wody jest jednym z podstawowych
czynników stabilizujących klimat na Ziemi. Z tego też powodu ciała zawierające wodę
wolniej niż inne zmieniają swoją temperaturę.

W porównaniu z innymi cieczami woda wolniej paruje podczas podgrzewania. Za to
zjawisko odpowiedzialne jest duże ciepło parowania. Wynika ono z faktu że jak
poprzednio część dostarczanej energii jest zużywana na rozbicie wiązań
wodorowych Z tego samego powodu woda posiada wysokie ciepło topnienia. Kiedy
woda zamarza wydziela mnóstwo energii, i podobnie kiedy topnieje pobiera mnóstwo
energii.
Inną ważna własnością wody jest zależność gęstości (ciężaru właściwego) od
temperatury. Zwykła ciecz podczas ochładzania staje się coraz gęstsza i przechodzi
w jeszcze bardziej gęste ciało stałe. Ciecz zamarza i jej cząsteczki zmniejszają swoją
ruchliwość i zbliżają się do siebie. Ciało stałe jest gęstsze od cieczy i gromadzi się na
dnie naczynia podczas zamarzania.

Woda jednakże zachowuje się całkiem inaczej. Podczas ochładzania woda gęstnieje,
ale tylko do temperatury 4oC gdzie jej ciężar właściwy osiąga maksimum. W tym
punkcie spolaryzowane cząsteczki wody przylegają do siebie jak w sieci
krystalicznej. W kryształach lodu cząsteczki są ułożone tak, że zajmują nieco więcej
miejsca. W rezultacie lód ma mniejszą gęstość niż woda i pływa a nie tonie.
Pływający po powierzchni lód izoluje wodę i spowalnia proces dalszego zamarzania.
Gdyby nie ta właściwość wody i lodu, ogromna cześć wody na Ziemi byłaby stale
zamarznięta. Jednak dzięki tej właściwości woda o temperaturze 4 oC opada na dno i
w głębokich jeziorach pozostaje w tej temperaturze cały rok.
Wymaga tu wyjaśnienia istotna różnica między ciepłem a temperaturą. Choć
myślimy, że to tożsame pojęcia, tak jednak nie jest. Ciepło jest miarą energii
kinetycznej wszystkich molekuł danego ciała (jak ciało jest gęstsze to posiada
więcej molekuł w jednostce objętości i przy tej samej temperaturze zawiera więcej
energii niż ciało mniej gęste). Temperatura jest zaś miarą średniej energii
kinetycznej, czyli energii typowej cząsteczki w danym ciele. Dwie substancje mogą
mieć tą samą temperaturę, lecz całkiem inne zgromadzone ciepło - całkowitą energię
kinetyczną. Porównując wodę i powietrze - wyobraź sobie czajnik z powietrzem
włożony do pomieszczenia o temperaturze 95oC. Czajnik i powietrze w nim nagrzeją
się do 95oC dość szybko. Gdyby czajnik był wypełniony wodą nagrzewałby się do tej
temperatury znacznie dłużej. Jest to spowodowane faktem, że woda wymaga dużo
więcej ciepła, aby zmienić swoja temperaturę w porównaniu z powietrzem. Tak wiec
temperatura i ciepło są miarami innych wielkości fizycznych. Temperatura jest
wyrażona w stopniach (oC, lub K) zaś ciepło w kaloriach, dżulach (J).
Kaloria jest ilością ciepła (czyli energią) wymaganą do podgrzania 1 cm3 wody o 1
stopień Celsiusa.
Poprzedni przykład w oczywisty sposób pokazuje, że jedna kaloria podgrzewa 1cm 3
powietrza dużo więcej niż o 1oC. Gdyby masy wody i powietrza były równe, woda
wymagałaby 4 razy więcej ciepła do podgrzania o tyle samo stopni. Z drugiej strony
woda wymaga 3200 !!! razy więcej ciepła do podgrzania niż powietrze gdyby
zajmowały tą samą objętość.
Wynika to z różnicy gęstości wody i powietrza. Gęstość jest miarą masy, która mieści
się w pewnej objętości. Litr wody ma masę 1kg. ! litr powietrza ma masę 1.3 grama .
Tak więc woda jest 770 razy bardziej gęsta niż powietrze ( 0.0013kg * 770 = 1kg) .

Przewodnictwo cieplne to cecha substancji wyrażająca zdolność do transportu
ciepła w wyniku różnicy temperatury (gradientu temperatury). Jednostką
przewodnictwa cieplnego jest [W / m • K)] (wat na metr na kelwin).

Znane są 3 sposoby przewodzenia ciepła :
1)przewodzenie, 2)konwekcja, 3)promieniowanie.
1. Przewodzenie (kondukcja) następuje w czasie bezpośredniego kontaktu ciał.
Ważna jest różnica temperatur obu ciał. Ciepło przemieszcza się z ciała o
wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.
Przykładem jest łyżeczka w gorącej herbacie. Choć uchwyt pozostaje nie
zanurzony, w krótkim czasie staje się gorący. Molekuły wody w gorącej herbacie
przekazują energię do zanurzonej części łyżeczki. Dalej energia jest
przekazywana przez rączkę łyżeczki do góry, aż do momentu uzyskania
równowagi gdy cała łyżeczka będzie miała jednakową temperaturę.
Substancje łatwo transportujące ciepło nazywamy dobrymi przewodnikami ciepła.
Substancje o wysokim przewodnictwie to metale, zaś o niskim np. gazy.
Suche powietrze jest dobrym izolatorem, ponieważ posiada złe przewodnictwo
cieplne. Woda posiada tysiące razy większą pojemność cieplną od powietrza i jest
ok. 20 razy lepszym przewodnikiem ciepła od powietrza. Dla tego też zanurzony
nurek w wodzie marznie o wiele szybciej niż w powietrzu, marzniemy podczas
nurkowania w temperaturze, która w powietrzu byłaby komfortowa
2. Konwekcja występuje podczas transmisji ciepła wewnątrz płynów lub gazów.
Kiedy płyn jest podgrzewany, jego gęstość maleje i porcja ogrzanego płynu
ma tendencje do wznoszenia się. Powoduje to ciągły ruch w podgrzewanej
wodzie i transport ciepła do innych miejsc.
Weźmy na przykład nurka pozbawionego ochrony cieplnej w wodzie. Woda
ogrzana od skóry unosi się, a na jej miejsce napływa zimniejsza. Z tego powodu
zawsze marzniemy w chłodnej wodzie nawet jeśli pozostajemy nieruchomo.
3. Promieniowanie
odpowiada
za
transport
ciepła
poprzez
fale
elektromagnetyczne. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia ogrzewając się w
słońcu lub pobliżu ogniska. Taki rodzaj przekazywania ciepła podczas
nurkowania jest pomijalny, ale nie jest obojętny dla sprzętu.
4. Parowanie potu ze skóry, pary wodnej z płuc. Proces ten powoduje utratę
ciepła z organizmu.
Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała jest konieczne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Gdy ciepło zbyt szybko jest odbierane może dojść do
przechłodzenia organizmu (hipotermii), ale gdy nie możemy oddać zbyt dużej
ilości ciepła może dojść do przegrzania (hipertermii).

