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− Hullámhossz mérés
Megmérjük két szomszédos csomópont távolságát, vagyis egy orsó l0 hosszát. Mint

ismeretes, az állóhullámoknál az orsó hossza egyenlõ a hullámhossz felével. Innen a
hullám hossza: ë0 = 2l0. Kísérletünknél  l0 = 50 cm, a hullámhossz  ë0 = 2 ⋅50 cm = 1 m,
és így a frekvencia értéke:

f  = c/ë0 = 3·108/1 Hz = 300 MHz.
− A ë / 4  eltolódás kimutatása
A vezetõk mentén jelöljük meg kes-

keny papírszeletekkel a csomópontok
helyét! Azonnal észrevehetjük, hogy az
áram állóhullámának csomópontjai  l0/2
= ë0/4  távolsággal el vannak tolódva a
feszültségéhez viszonyítva.

Ugyanezt tapasztaljuk az elektromág-
neses állóhullámnál is: a mágneses és az
elektromos mezõ állóhullámai térben
szintén  ë0/4  távolságra tolódnak el egy-
máshoz viszonyítva.

Az áram és a feszültség állóhullámainak negyed hullámhosszúsággal való eltolódását
még szemléletesebbé tehetjük, ha a felvétel készítésekor, egy zárnyitás ideje alatt, mind-
két izzólámpát (detektort) végighúzzuk. A 12. képen a drótpár felett a feszültség-, alatta
az áramorsók látszanak.

Bíró Tibor
Hibaigazítás

Kísérletek elektromágneses rezgésekkel és hullámokkal (FIRKA 2001-2002/2, 77.oldal 17-
18. sor) helyesen: Egyik rezgési mód esetében a középsõ kondenzátoron át nem folyik
áram, viszont a második rezgési módban folyik.

KATEDRA

Fizikalecke tervezése az Olvasás és írás a kritikai gondolkodás
fejlesztése érdekében (RWCT) módszere alapján

II. rész

Az elõzõ számunkban ismertetett RWCT stratégia1 jellegzetes keretében, a ráhango-
lás, jelentés megteremtése és reflektálás mozzanatainak megfelelõen ismertetünk még további
két fizikatanítási témát. Az elsõ intra- és interdiszciplináris jellegû, a második egy
szûkebb területtel kapcsolatos. A mûhelyfoglalkozás bevezetéseként ún. jégtörõ mozza-
natot tartunk, amelyben megteremtjük a tanulóknak a tevékenységben való részvételhez
a megfelelõ hangulatot. Az elsõ témához illõ jégtörõ egy téli ünnephez kapcsolódó
élmény elmesélése. Az emlékek felidézése valószínûleg tartalmaz majd olyan képeket,
amelyben karácsonyi csengõ, száncsengõ vagy éneklés fordul elõ. Ezeknek a szavaknak
valamelyikérõl indítható ezután az elsõ tevékenység. A másodikhoz kérhetjük, hogy
nevezzék meg, szerintük a technikatörténet melyik találmánya könnyíti meg leginkább
az emberek fizikai munkavégzését?
                                                                
1 MEREDITH et al. (1999)
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Hõmeghajtású forgó zenegép2

Ráhangolás. Bemutatjuk a „zenélõ hõpörgõt”. A ta-
nulók névvel illetik.

Jelentés megteremtése. A tanulók azonosítják az eszköz
mûködése során szerepet játszó jelenségeket, megadják
azok okát, állításaikat megindokolják. Jelentéstérképet 3

készítenek a felismert jelenségekrõl (hõerõgép, hangsze-
rek, körmozgás dinamikája) és azok jellemzõirõl.

Reflektálás. A kocka lapjainak kitöltése. Gondolkod-
tató kérdések: Hogyan lehetne megfordítani a forgás-
irányt? Hogyan lehetne meghatározni a hatásfokát? Esz-
széíratás az eszköz által  inspirált témáról.

Visszatekintés:  megbeszéljük a tevékenység minden
mozzanatát, a megélt élményeket.

Megjegyzés:  A hõpörgõnél egy tûhegyre helyezett
forgó üvegampulla-fejre támaszkodó lapátkerék végeirõl
lecsüngõ gyöngyszemeknek alumíniumpálcákhoz történõ
ütõdése váltja ki a különbözõ magasságú hangot. Az
eszközt E. Surducan  tudományos kutató (Kolozsvári
Fizikai Kutatóintézet) tervezte és építette meg.

A villanymotor4

Ráhangolás. Bemutatjuk a végeivel zseblámpaelem sar-
kaira szorított gémkapcsokra támaszkodó, állandó mágnes
fölött elhelyezett tekercselõhuzal-hurok forgását. Rajzot
készíttetünk az eszközrõl.

Jelentés megteremtése. Magyarázatot kérünk a motor
mûködésére. A tanulók vízre helyezett borotvapenge
beállását beszélik meg. Tanulmányozzák, hogy a borotva-
penge nemcsak a Föld mágneses mezejének hatására
fordulhat el, hanem egy állandó mágnes, vagy elektromág-
nes hatására is. Elkészítik a villanymotort. Megbeszélik,
hogy miért nem forog a rotorja. Kérdések: Miért kell a
szigetelést letisztítani a tekercselõhuzalról?

Miért kell a hurok egyik kivezetésének csak a felérõl letisztítani a szigetelést?
Milyen jelenségek játszódnak le, illetve milyen törvények hatása alatt forog a vezetõ-

hurok?
Reflektálás. A tanulóknak szeletelt kollektorgyûrûs villanymotor vázlatrajzát osztjuk

ki. Magyarázatot kérünk a folyamatos forgás kialakulására. Igazi villanymotor rotorját
adjuk a kezükbe, a kérdés, hogy miért van több kollektor-szelete?

A lecke ezúttal is a visszatekintõ mozzanattal zárul.

                                                                
2 Z. KOVÁCS et al. (2000)

3 Z. KOVÁCS et al. (2001)

4 Z. KOVÁCS (1988), Kóbor macskák (1996)
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Kémia vetélkedõ

III. forduló

 I. Tudománytörténet:
Mit tudsz Joseph Priestleyrõl?
Ki volt az a tudós aki elõször állított elõ karbamidot laboratóriumában? Mi volt en-

nek a következménye? Hogyan nyerték azelõtt ezt a szerves vegyületet?  (5p)

II. Analitikai feladat:
Két kémcsõben, egyikben vas(II)-kloridot, a másikban vas(III)-kloridot oldtottunk.

Hogyan tudnád megállapítani, melyik kémcsõ tartalmazza a Fe+2-, illetve Fe+3- ionokat?
Az elemzéshez rendelkezésedre állnak a következõ reagensek: etil-alkohol; desztillált
víz; szilárd jód; keményítõoldat; kálium-tioszulfát (K2S2O3).

Megoldásként írd le az elemzés gondolatmenetét, s írd fel az elemzés során
végbemenõ reakciók egyenleteit.  (15p)

III. Rejtvény: határozd meg a betûkkel jelölt anyagokat az alábbi átalakulásokban, s
írd fel a végbemenõ reakciók egyenleteit! (15p)

a + b →  c + d
d + b → e
e + CaO → CaSO4

e + C → f + CO

f + Cl2 → g
f + i →  j + d + H2O
j + KOH → Cu(OH)2 + k
k + BaCl2 → hâ + l

IV. Kísérlet:  Ékszerek vizsgálata
Az ötvösök az ékszereket 2 csoportba sorolják: az egyik csoportba tartoznak a drága

ékszerek, amelyeket jó minõségû aranyból, ezüstbõl esetleg platinából készítenek; a
másik csoportot képezik az olcsó ékszerek, bizsuk, amelyeket csaknem minden anyag-
ból gyártanak. Gyakran a felhasznált, nem nemes fémek a bõrrel érintkezve kellemetlen
tüneteket válthatnak ki, például a nikkel, amely gyakori komponense a bizsuknak. Sta-
tisztikai felmérések alapján az európai  nõk 20%-a vált érzékennyé a nikkelre, elsõ-
sorban az olcsó bizsuk miatt, ugyanis ezekbõl (a bõrrel érintkezve, a verejték hatására)
Ni2+ képzõdik, amely behatol a bõrbe, s allergiát okozhat.


