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n=5,98, n a C atomok száma csak egészszámú értékének van értelme.
Következik n=6.

Kísérletezõk versenye

3. Készítsünk légnyomásmérõt!

Építsünk légnyomásmérõt (barométert), például:
1. befõttesüvegbõl -  léggömbdarab, gumiszalag, szívószál és ragasztószalag, vagy
2. mûanyagdobozból (pl. olajozóból) – gumiszalag (rugó), cérna, szívószál felhasználásával.
Útmutatás:
1. Húzzuk rá a befõttesüveg szájára a léggömbdarabot, majd szorítsuk is rá azt egy gumi-

szalaggal. Gondoskodjunk arról, hogy a befõttesüveg szája tökéletesen tömítsen! (A tömítést
úgy próbálhatjuk ki, hogy a lezárt üveget víz alá süllyesztjük, majd megnyomjuk a gumi felü-
letét. Ha nem keletkeznek buborékok, akkor a tömítés megfelel. A tömítés biztosabb, ha a
befõttesüveg száját elõzõleg bezsírozzuk.) Ragasszunk a léggömbdarabhoz ragasztószalaggal
egy szívószálat. Rögzítsük a befõttesüveget merevítõk segítségével egy deszkadarabhoz.

2. A légmentesen lezárt lapos, vékony falú mûanyagdoboz egyik oldalát deszkalaphoz
ragasztjuk, a másik oldalához pedig cérnavéget. A cérnát néhányszor rácsavarjuk a fémten-
gelyre (kötõtû), a másik végét gumiszalaggal (rugóval) kifeszítjük. A tengelyre függõleges
helyzetben szívószálat szúrunk, amelynek meghegyezett végéhez állítsunk egy beosztásos
skálát. Az eszköz jelezni fogja a légnyomás (és egyben az idõjárás) változását.

A skálán megfigyeléseitek alapján tüntessétek fel a jó idõ, változékony idõ, rossz idõ mutató-

állást. Akármilyen más típusú légnyomásmérõt is elfogadunk!
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Küldjétek be a szerkesztõség címére az egyik eszköz mûködési elvének rövid leírását, a mûködésérõl szóló
igazolást, az eszközrõl készített rajzot, ha lehetséges a fényképet is! A leírás mellett adjátok meg a nevete-
ket, iskolátok, osztályotok, fizikatanárotok nevét, valamint az iskola postai címét! A legjobb válaszokat
jutalomban részesítjük. Csoportok jelentkezését is elfogadjuk a tagok részvételi százalékarányának feltün-
tetésével.

Kovács Zoltán
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