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A Lecher-vezetékrendszert a mellette levő
fénycsővel együtt helyezzük víz alá (16. kép).
Legegyszerűbb, ha erre a célra egy  100 cm∙10
cm∙13 cm méretezésű plexikádat használunk.
A drótpár vízben haladó része legyen szige-
telt, az egyik vízen kívüli végére pedig kös-
sünk csatolóhurkot! Szereljük fel még a
fénycsőgyújtó áramkört is!
A generátor elindítása és a fénycső be-, majd
kikapcsolása után láthatóvá válnak az elekt-
romos mező térerősség-orsói.

15. kép

Rögtön észrevesszük, hogy a hullámhossz a vízben (λvíz) jóval rövidebb, mint a
levegőben (λ0). Megmérve a hullámhosszakat kiszámítható a víz relatív permittivitása
(εr.víz):  εr.víz = (λ0/λvíz)2.

A képen látható kísérletnél (16. kép):  λ0
= 100 cm, a vízben 100 cm hosszon 7 orsó
található, így  λvíz = 2∙(100/7) cm ≈ 28,6 cm
és  εr.víz = (λ0/λvíz)2 = (100/28,6)2≈  12,3.

Megjegyzés: Ez a mért érték lényege-
sen kisebb a várt, a közismert  εr.víz = 81
értéknél. Ezt részben azzal magyarázhatjuk,
hogy kísérletünk esetében a víz a környező
térnek csak egy kis részét tölti ki, másrészt
pedig a víz diszperziója folytán a
permittivitása frekvenciafügő és a frekvencia
növekedésével csökken a permittivitása.

16. kép

KATEDRA

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

III. rész

A korábbi FIRKA számokban tömören ismertettük az Olvasás és írás a kritikai gondol-
kodás fejlesztése érdekében (RWCT) elnevezésű program oktatási stratégiájának a lényegét,
valamint egy-egy mechanikai, hőtani és elektromossági témát dolgoztunk fel e stratégiá-
nak megfelelően. Jelen számban  ugyanezen stratégiának egy fénytani jelenségen (4)
történő bemutatásával zárjuk a jelenségtípusok szerinti felsorolást. Befejezésképpen
ismét egy mechanikai témát dolgozunk fel (5), amelyben az alkotóképesség fejlesztése jól
nyomon követhető.

Fény interferenciája vékony rétegen1
Jégtörés: A színteszt alapján mindenki azonosítja személyiségjegyeit.

                                                
1 Zs. RAJKOVITS (1996), JUHÁSZ (1992-1996)
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Ráhangolás: Miért színes a víz felszínén úszó olajfolt, a szappanbuborék?
Jelentés megteremtése: Teásdoboz száját

szappanoldatba mártjuk, majd a dobozt a
képződött hártyával függőleges síkba for-
dítjuk. A dobozból fecskendővel kevés
levegőt szívunk ki, amíg a hártyának eny-
hén homorú görbülete nem lesz. A szap-
panhártyát erős fénnyel világítjuk meg (P),
a hártya képét nagyítóval (L) kivetítjük egy
ernyőre (S). A lejátszódó jelenségről meg-
beszélést folytatunk.

Reflektálás: Miért válik egy idő után fe-
ketévé a hártya felső része? Módszert dol-
goznak ki a szappanhártya vastagságának
meghatározására .

Edison fonográfja2

Jégtörő: Meséljenek el egy hanglemez-hallgatáshoz kapcsolódó élményt.
Ráhangolás: Lemezjátszó forgó korongjára hanglemezt helyezünk, a lemez barázdájá-

ba tűvel átszúrt levelezőlap tűhegyét tartjuk.

A  fonográf rajzai E. Surducan tervei alapján készültek.
Jelentés megteremtés: Megbeszéljük a hanglejátszás mechanizmusát. Tervezzünk szerke-

zetet, amivel hangot lehetne rögzíteni! A tanulók egybevetik a terveiket Edison eredeti
fonográfjával (INSERT módszer). Hogyan működik a síró-nevető baba?

Reflektálás: Milyen régi mesterség termékével lenne esetleg lehetséges a valamikor (ókor-
ban) elhangzott beszédet (beszédfoszlányokat) rekonstruálni a modern technika révén?

Minden lecke az események visszapörgetésével zárul.
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