DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

CHỈ BAO NHIÊU PHẦN CỦA
TẢNG BĂNG NỔI TRÊN MẶT NƯỚC?
Các em có lẽ đã nghe rất nhiều lần cụm từ: "Đó chỉ là phần nổi của tảng băng?".
Vâng, đó là một cụm từ có phép ẩn dụ với nghĩa bóng: những gì chúng ta thấy chỉ là một
phần, không phải tất cả!. Tuy nhiên, điều này đối với một tảng băng lại đúng cả theo
nghĩa đen.
Các tảng băng trôi khi nổi càng cao trên bề mặt đại dương thì phần sâu xuống
nước lại càng nhiều hơn thế. Độ sâu chính xác phụ thuộc vào độ mặn nước biển, nhưng
thường nó sẽ gấp từ bảy đến chín lần chiều cao của tảng băng so với mực nước.

Phần chìm trong nước gấp từ 7 đến 9 lần chiều nổi của tảng băng

Các vật dụng chuẩn bị cho dự án
- Một tủ lạnh.
- Một quả bong bóng không (chưa thổi hơi).
- Một cái xô lớn.
- Ba khay đá viên thành phẩm .
- Một cọng dây thun.
- Thước và máy tính.

Các bước tiến hành
- Cho nước vào quả bong bóng cho đến khi nó có kích thước của một trái bưởi. Cột thun
lại cẩn thận và đặt nhẹ nhàng vào ngăn đá.
- Chờ khoảng 8 tiếng cho "tảng băng" đông cứng hoàn toàn.
- Đổ gần đầy nước vào xô. Cho 3 khay đá viên vào để làm lạnh nước trong xô.
- Lấy "tảng băng" trong tủ lạnh ra. Loại bỏ phần bóng cao su bên ngoài.
- Đặt "tảng băng" vào xô nước đã làm lạnh.
- Cẩn thận tránh làm xao động mặt nước trong xô. Đo chiều cao từ mặt nước đến đỉnh
"tảng băng".
- Đo xem "'tảng băng" nổi trên mặt nước bao nhiêu phần trăm theo công thức:

Phần trăm nổi của tảng băng 

chieàu cao treân maët nöôùc
x100%
chieàu cao toaøn taûng baêng

Giải thích
Một vật thể nổi trên mặt nước nếu khối lượng riêng của nó nhỏ hơn khối lượng
riêng của nước. Khối lượng riêng của vật càng nhỏ, vật càng nổi nhiều hơn trong nước
Nước đá có khối lượng riêng thấp hơn so với nước biển, vì vậy băng nổi trên bề mặt
đại dương. Tuy nhiên, do sự khác biệt về khối lượng riêng giữa băng và nước biển là
không đáng kể nên chỉ một phần nhỏ tảng băng nổi trên mặt nước. Trên thực tế, trung
bình chỉ có 1/10 tảng băng ở trên mặt nước.

Một núi băng (K. Bruce Lane Photography, http://www.lanephotography.com)

Thông tin liên quan dự án
Bởi vì phần lớn tảng băng trôi dưới nước không thể nhìn thấy, nó gây rủi ro cho
các chuyến hàng hải trên đại dương. Một vụ tai nạn nổi tiếng với tảng băng đã xảy ra
trên tàu RMS Titanic vào ngày 15 tháng 4 năm 1912. Kể từ thảm kịch đó, một tổ chức
có tên International Ice Patrol được thành lập để theo dõi các tảng băng trôi ở Đại Tây
Dương và báo cáo chuyển động của chúng vì lý do an toàn.

Nhiệm vụ tìm hiểu thêm
Thêm muối hoặc đường vào nước. "Tảng băng" nổi nhiều hơn hay ít hơn trên
mặt nước? Thay đổi "tảng băng" trong thí nghiệm theo những kích thước khác
nhau. "Tảng băng" nhỏ hơn có nổi nhiều hơn không? "Tảng băng" lớn hơn có chìm sâu
hơn không?
(Theo https://letstalkscience.ca)

