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3. PÁLYÁZAT (NYILT, HATÁRIDÕS)

Mikor fagy meg a melegebb folyadék hamarabb, mint a hidegebb?
Pályadíj: 50 000 Ft
Határidõ: 2010. november 15.
A pályamunka (kísérleti dokumentáció) elektronikus formában az Egyesület fényposta címére
nyújtandó be: ettesust0@gmail.com.

Feladat
Ha fagylaltot (parfét) akarunk házilag készíteni, akkor mélyhûtõbe téve a keveréket néha azt
tapasztalhatjuk, hogy az eredetileg magasabb hõmérsékletû keverék hamarabb fagy meg, mint
a vele egyébként azonos, de alacsonyabb hõmérsékletû folyadék. Igaz lehet-e ez a tapasztalat,
illetve milyen feltételekkel?
Azaz, legyen adott két olyan folyadéktest, amelyek fizikailag és kémiailag minden tekintetben
azonosak (pl. tömeg, tartály alakja, környezet, stb.), kivéve, hogy az egyik kezdetben
magasabb homogén hõmérsékletû, mint a másik.
1. Derítse fel azokat a feltételeket (pl. kezdeti hõmérsékletek tartománya, összetétel,
stb..), amelyek mellett a melegebb hamarabb fagy meg, mint a hidegebb.
2. Végezzen kvantitatív méréseket és találjon olyan kísérleti összeállítást, hogy a
jelenség megbízhatóan és egyszerû módon reprodukálható legyen.
3. A reprodukálhatóságot kiemelten vizsgálja.

Háttér
A feladat a termodinamika egyik alapvetõ modelljének a Newton-féle lehûlési törvénynek és
rajta keresztül a Fourier-féle hõvezetési törvénynek az érvényességi feltételeit keresteti. Már
a régi görögök is tudtak a jelenségrõl. Arisztotelész megállapítását késõbb Francis Bacon és
Descartes megerõsítette. 1963-ban Erasto Mpemba középiskolás tanzániai diák volt, aki
fagylaltkészítési tapasztalataira nem kapott az iskolában magyarázatot és végül megfigyeléseit
D. G Osborne-al közösen publikálva újra köztudatba emelte a jelenséget. A vonatkozó
kísérletek és az elméleti magyarázatok azt látszanak mutatni, hogy többféle ok, többféle
körülmény is szerepet játszhat a Mpemba effektus létrejöttében. Elmélet és kísérlet bonyolult
viszonyáról, az egész jelenség furcsa, paradigmatikus buktatóiról és elsõsorban a felvetõdõ
kísérleti módszertani nehézségekrõl a lent megadott írás és a megfelelõ wikipédia szócikk ad
érdekes ismertetést.

Irodalom:

ETTE

EGYESÜLET A TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA EGYSÉGÉÉRT
SOCIETY FOR THE UNITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

[1] Jeng, M.: The Mpemba effect: When can hot water freeze faster than cold? American
Journal of Physics, 74/6, 2006, p514-522
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect

Pályázati feltételek.
A pályamunka az elvégzett kísérletek dokumentációját kell tartalmazza. Ha a kísérletek
megerõsíteni látszanak az effektus létét, akkor dokumentáció alapján bíráló bizottság képes
kell legyen a kísérlet megismétlésére. Minél egyszerûbb feltételekkel, annál jobb. Ha a
kísérletek cáfolni látszanak az effektus létét, akkor minél szélesebb körû feltételek gondos
dokumentálása jelent elõnyt. Mindkét esetben különösen ügyeljünk a kémiai és fizikai
feltételek azonosságára!
A pályadíjat a legjobb munka nyeri, azt csak kivételes esetben osztjuk meg.
Egyéb kérdésekben az Egyesület általános pályázati szabályzata érvényes.
A pályázat kiírása és elbírálása az ELFT Termodinamikai Szakcsoportjának szakmai közremûködésével történik.
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