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Míg (1) és (3)-ból a következőt kapjuk:
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H értékét a tekercs mágneses terére adott összefüggésből határozzuk meg. Ismerve
a tekercs l hosszát és N menetszámát:

l
INH = (6)

A mérések alapján két értéket számíthatunk ki a (4) és (5) összefüggések
segítségével. A földmágneses-térerősség vízszintes összetevőjét a két érték középértéke
adja:

Az eddig meghatározott adatok birtokában a 3. ábrán látható vektorábra alapján
kiszámítható He és Hv értéke:

i0 tgHHv = (7)
22

0 ve HHH += (8)
A földmágneses tér időben nem állandó, kis mértékben változik a napszakkal, de létezik egy

havi és egy éves periódikus változás is. Kimutathatók az időnként fellépő mágneses viharok,
amelyek az erős naptevékenység (napfolt kitörések) következményei. Így a 11-13 éves
naptevékenységi ciklushoz hasonló periódikus változás a földmágnességnél is jelentkezik.
Ezenkívül megfigyeltek egy szekuláris változást is, ami valószínűleg a Föld belsejében
végbemenő geológiai folyamatok következménye, és ez a mágneses pólusok lassú elmozdulását
eredményezi. Az itt ismertetett mérőberendezésünkkel nyomon követhetjük az időnként fellépő
nagyobb változásokat. Ebben az esetben viszont ki kell küszöbölni a környezeti zavaró
hatásokat. Maga az épület, amelyben a méréseket végezzük (különösen, ha vasbeton szerkezetű),
sajátos zavaró tényező. Célszerű a méréseket az épületen kívül, a szabadban végezni. A Föld
mágneses terének a tanulmányozása a vasérclelőhelyek felkutatása szempontjából is fontos
feladat. Ezért már az évszázad elején nemzetközi összefogással megkezdték a földfelület
mágneses térképeinek az elkészítését. A mágneses tér eloszlását a mágneses térképeken, az
izogon (azonos deklinációjú pontok), az izoklin (azonos inklinációjú pontok) és izodinam
(azonos vízszintes összetevőjű pontok) jól szemléltetik. Mivel ezek az adatok kis mértékben
állandó változást mutatnak, a táblázatokban és a térképeken az évi vagy több évi átlagértéket
adják meg.

Puskás Ferenc
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Kísérletezzünk

1. Folyadékok elegyítésekor történő térfogatváltozás tanulmányozása
Szükséges eszközök és anyagok: 2 db. 100cm3-es és egy 250cm3-es mérőhenger,

hőmérő, víz, etilalkohol, 2mol/L töménységű sósav és NaOH-oldatok.
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A kísérletet az ábra szerint végezzétek. Az oldatok keverése után addig várjatok a
térfogat leolvasásával, amíg az elegy hőmérséklete nem lesz azonos az oldatok elegyítés
előtti hőmérsékletével.
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1. ábra
Elegyítéskor térfogat csökkenés történik

 

100 mL 100 mL 

200 mL 

V

NaOH old.
(V1)

HCl old.
(V2)V>V1+V2

2. ábra
Elegyítéskor térfogat növekedés történik

2. Vastárgyak korróziójának követése
Szükséges eszközök és anyagok: 4db. vasszeg, rézdrót, cink, vagy alumíniumlemez,

víz, zselatin, fenolftalein oldat, híg kálium-vas(III)-cianid-oldat, 2db. Petri-csésze
Kb. 100mL desztillált vizet forraljatok fel és tegyetek bele kavargatás közben 1g

színtelen, átlátszó zselatint, amit oldjatok fel, majd cseppentsetek bele 5 cseppet a kálium -
vas(III)-cianid oldatból és 3 cseppet a fenolftalein oldatból, hagyjátok hűlni. Közben a
vasszegeket jól tisztítsátok meg (dörzspapírral fényesre). Az egyik edénybe tegyetek két
szeget, amelyek közül az egyiket hajlítsátok meg előzőleg egy fogóval. A másik csészébe
tegyetek egy rézdróttal szorosan becsavart szeget és egy cink, vagy alumínium lemezkével
körülcsavart szeget. Ügyeljetek, hogy a szegek egymással ne érintkezzenek. A két Petri-
csészébe töltsetek zselatin-oldatot, amíg a szegeket ellepi.

Helyezzétek az edényeket olyan helyre, ahol hosszabb
időn keresztül végezhetitek megfigyeléseiteket. Egy óra,
illetve egy nap elteltével figyeljétek az edényekben történt
változásokat. Az észleltek alapján magyarázzátok, hogy
milyen tényezőktől függ a vas rozsdásodása.

 

3. Reakcióhő meghatározás
Sok reakciónak kísérletileg nehézkes, vagy gyakorlatilag lehetetlen  megmérni a

reakció-hőjét. Ez érvényes a magnézium égéshőjének meghatározására is, mivel
oxigénnel való egyesülésekor az energia részben hő, részben fény formájában szabadul
fel. Ezért más folyamatokat kell választani, amelyek hőeffektusa könnyen
meghatározható, s ugyanakkor a reakcióegyenleteik megfelelő kombinálásával a
vizsgálandó reakció  egyenletét eredményezik. A következő három reakció teljesíti
ezeket a feltételeket:

Mg(sz) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) (1)
H2(g)  + 1/2O2(g)  → H2O(l) (2)
MgO(sz) + 2HCl(aq)  → MgCl2 + H2O(l) (3)

Megfigyelhető, hogy ha az (1) és (2) reakciókat összeadjuk, s levonjuk belőle a (3)-ast,
megkapjuk az általunk vizsgálandó reakció egyenletét: Mg(sz) + 1/2O2(g)   → MgO(sz) (4).
A négy reakció  reakcióhőjét sorra jelöljük ∆H1, ∆H2, ∆H3, ∆H4 -el, akkor a magnézium
égéshője, ∆H4 = ∆H1 + ∆H2 – ∆H3

A ∆H1 és ∆H3 könnyen mérhető, a ∆H2 táblázatból megkapható (l. X. osztályos
tankönyv: – 285,49kJ/mol)
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A méréshez szükséges eszközök és anyagok: hőszigetelővel (pl. expandált
polisztirol) burkolt poharak, hőmérő, 1mol/L töménységű sósav, MgO
(gyógyszertárból is beszerezhető), Mg szalag.

A mérés menete: 100cm3 sósavoldatot mérjünk a poharakba, helyezzük a hőmérőt a
pohárba, várjuk meg a hőegyensúly beálltát és mérjük meg az oldat hőmérsékletét (t1, 0,1oC
pontossággal), majd tegyünk az egyik pohárba 1g MgO-ot, a másikba 0,5g Mg-ot. Kövessük
az oldatok hőmérsékletét, feljegyezve a maximális értékeket (t2). Mivel a híg oldatok sűrűsége
és fajhője nem tér el lényegesen a víz értékeitől, nem követünk el nagy hibát, ha
feltételezzük, hogy az oldatok 1cm3-e hőmérsékletének 1 fokkal való emelésére 1 cal hőre
van szükség. A mérési adatokat foglaljátok táblázatba, s végezzétek el a számításokat.
Tartsátok szemelőt, hogy a reakcióhőt kJ/mol egységben szokás kifejezni.

Katedra

Fizikai témájú példák aktív oktatási eljárásokra*

5. rész.
Az egyéni tevékenységet elősegítő oktatási eljárások

1.  Mellérendelő
Kártyák tematikus csoportosítása. Példánkban a kártyákat (felül) két sorba

rendezhetjük (alól): a mozgási energia, illetve a gravitációs helyzeti energia szerint.

*. Az eljárások leírását a Firka 2002/2003 évfolyama számaiban közöltük.


