
Kísérletezzünk! 
Mérj ki két kispohárba azonos térfogatú vizet és porcukrot, majd öntsd 

össze a két anyagot és várj, amíg feloldódik! Figyeld meg az össztérfogatot, 
és hasonlítsd össze az összeöntes előtti térfogatok összegével! Keress ma-
gyarázatot a tapasztaltakra! 

Most végy ismét két azonos poharat és töltsd meg őket mákkal, illetve 
rizzsel. Töltsd össze a két pohár tartalmát egy harmadik nagyobb térfogatúba, 
és hasonlítsd össze a két előbbi pohár térfogatainak összegével! 

Van hasonlóság a két kísérlet között? 

• 
Állj rá egy fürdőszobai mérlegre. Hirtelen emeld fel a kezedet! Mit mutat 

közben a merleg? Hirtelen ereszd Ie a kezedet! Mit mutat most? Vidd be egy 
felvonóba a mérlegedet és állj rá. Mit mutat a mérleg, ha a felvonó elindul? Hát 
mikor megáll? 

Ha nincs mérleged, végy egy rugós erőmérőt, esetleg, amelyet te készítet-
tél, és függessz fel rá egy testet a felvonóban. 

• 
Megdörzsölt fésűt vagy műanyag vonalzót közelíts vékony vízsugárhoz, 

amely a vízcsapból folyik. Mit tapasztalsz? 
Vesd Ie magadról a műanyag pulóvered egy bekapcsolt táskarádió közelé-

ben? Mit tapasztalsz? 
Ceruzádra sodorj sztaniolpapírt vagy alufóliát. Húzd Ie a ceruzáról, és 

függeszd fel egyik végétől egy cérnaszál segítségével. Közelíts hozzá egy 
elektromosan feltöltött testet. Mit tapasztalsz? 

A kísérletek csak száraz levegőjű, meleg szobában sikerülnek! 

• 
Lapozz fel egy vasúti menetrendet. Állapítsd meg, melyik vonatnak mekko-

ra a sebessége átlagban, ha leolvasod az időpontokat és a km értékeket a 
könyvből. Ha kirándulni mész, figyeld meg, mennyi idő alatt tesz meg a vonat 
két villanyoszlop közötti távolságot, amely rendszerint 50 m. Számítsd ki a 
pillanatnyi sebességet km/h-ban is! Számolhatsz a 20 m-es sínek kattanásai-
ból is sebességet. Melyik eljárás pontosabb? Kiszámíthatod a villamos sebes-
ségét is a kattanások közötti idő megmérésével, ha előzőleg megmérted a sín 
hosszát! 

Megmérheted egy mozdulat sebességét, ha beszerzel mozigépésztől egy 
mozgófilmdarabot.  A gép 16 kockát vetít másodpercenként, megbecsülöd az 
elmozdulás hosszát 16, 32, 48, ... kocka után, ami rendre 1, 2, 3, ... másod-
percnek felel meg. Egészen érdekes dolgokra jöhetsz rá. 

• 
Végy egy laboratóriumi hőmérőt, fúrj  egy nagy parafadugóba a hőmérő 

higanytartály átmérőjénél alig kisebb átmérőjű lyukat, lásd el a dugó végét egy 
kis forgatókarral.  Húzd rá a dugót a hőmérő higanytartályára, és forgasd meg 
sorra 10-szer, 20-szor stb. Azt kell észlelned, hogy a hőfokváltozás arányos a 
végzett munkával. Tehát, a munka teljes mértékben hővé alakult át. A mérése-
ket foglald táblázatba, rajzolj grafikont a jelenségről. 

Nektek ajánljuk elméleti kísérletünket is. Próbáljátok kiszámítani a kocká-
nak elképzelt vízmolekula méretét, felhasználva az Avogadro-számot! 



Az elektronikai kísértelekhez 
szükségetek lesz néhány esz-
közre. Ajánljuk ezek beszerzését 
ahhoz, hogy barkácsolhassatok. 
Mindenekelőtt egy forrasztópisz-
tolyt kell beszerezni, és ha lehet, 
meg egy árammérő műszert is. 
Ezután jó lenne áramforrást 
gyártani a kísérletekhez, az esz-
közökhöz. Ezért, vegyetek egy 
csengőtranszformátort,  hozzá 
egy vagy négy félvezető diódát 
az áram egyenirányításához, 
egynéhány mikrofarádos,  12 
voltos e lektro l i tkondenzátor t 
a szűréshez. Az egyenáramú 
áramforrásotok  rajza a követke-
ző: 

Ha más feszültségértékeket akarsz kapni, készíts tekercselőgépet, hason-
lít a mozgófilmcsévélő géphez. Útmutatást könyvekből vagy fizikatanárodtól 
kérj. A kapcsolásokat mindenképpen mutasd meg neki, csak azután tápláld a 
hálózattól! Az áramütés életveszélyes! 

Ha elkészültél az áramforrással,  próbáld ki az iskolád oszcilloszkópján. 
Tanulmányozd a váltakozó jel amplitúdóját, az egyen irányított jelét szűrés előtt 
és után. Ha a csengőtranszformátorod  szekunder oldalán levő két tekercset 
azonos menetszámura alakítod, két diódás egyenirányítót is készíthetsz. Eh-
hez Ie kell tekercselned néhány menetet az egyik szekunder tekercsedből. 

• 
Fényképezés során a fényérzékeny anyagok fény hatására megfeketednek, 

ami azon alapszik, hogy az alkalmazott vegyület - pl. ezüstbromid - molekulái a 
fénykvantumok hatására disszociálnak ezüst- és brómatomokra. Az 

reakció csak akkor következik be, ha a beeső fény frekvenciája eléri a küszö-
bértéket. Határozzátok meg kísérletileg egy fényképpapír fényérzékeny anyagá-
nak küszöbfrekvenciáját!  Ehhez vetítsétek fényképpapírra  egy spektroszkóppal 
felbontott fény spektrumát, jelöljétek meg a papíron a színek helyét, majd hívjátok 
elő a papírképet. Állapítsátok meg, melyik színnél feketedett még meg a papír, 
keressétek meg a hullámhosszát, frekvenciáját táblázatból. Jobb, ha filmet hasz-
náltok, például, lefényképezitek egy rácsozaton keresztül magának a szín képnek 
a képét, majd előhívás után azonosítjátok a rácsozattal a kritikus színt. A filmnek 
szélesebb a frekvenciatartománya. 

A küszöbfrekvencia tényén alapul a sötétkamra piros lámpafénye. 

Kovács Zoltán 

Egy  elméleti  kísérlet 

Mekkora  egy  vízmolekula  mérete? 
Tekintsünk egy / oldalélű vízkockát. Tegyük fel, hogy minden egyes vízmo-

lekula d  élű kocka alakú térfogatot foglal el. Az eljárás lényege az, hogy 
képzeletben teljesen feldaraboljuk a vízkockánkat molekulakockakra. Láthat-



juk, hogy egy irányba l/d  - 1 számú 
vágást kell végeznünk, így mindhá-
rom irányba háromszor ennyit. Mivel 
a vágásfelület két oldalon keletkezik, 
ezért minden vágás után a folyadék-
felszín 2.^-el növekszik. Tudjuk, hogy 
a folyadékfelszín  növelése munkavég-
zéssel jár, hiszen a felszíni rétegbe ho-
zás során a folyadékmolekulákra 
ellenerő hat, ennek ellenében végez-
zük a munkát, miáltal növeljük a mole-
kula helyzeti energiáját. Ugyanez a 
különálló molekulákra történő felbom-
lás következik be a víz elpárolgása so-
rán. Ha ismerjük a víz párolgási hőjét (λ.v íz = 2 256 000 J/kg) és a víz sűrűségét 
(p v í z = 1000 kg/m3), valamint a víz felületi feszültségi együtthatóját ( O V Í Z = 

7,3.10 2 J/m2), a számítás menete a következő: 
L = ΔEp ; 3(l/d  - 1)2 a = p I 3 λ., mert o ΔS = mλ. 
Ha figyelembe vesszük, hogy d « I1 és l/d  - 1 =l/d,  kapjuk: 
Cf=(6  σ)/p  λ = 0,2.1 a9 m. Pontos mérésekkel kapott érték: 0,31.10-9 m. 

Készítsünk  pöfögött 
Végy egy hosszúkás konzervdo-

bozt, lyukaszd ki az alját két helyen, a 
közepe táján a két széle menten, és 
dugj át a lyukakon egy meghajlított 
rézcsövet. A lyukaknál cinezd meg, 
hogy álljon szilárdan a cső, és hogy 
ne szivárogjon a víz. Állíts a dobozba, 
a cső alá egy lángot, ami leginkább 
meggyújtott szi lárd szesztabletta 
vagy fémkupakba öntött szesz lehet. Cinezhetsz a "csónak" aljára egy irány-
tartó lemezt függőlegesen, a hossztengely irányában. Egy kis idő után a 
pöfögő elindul. Ha az irányítólemezt elfordítod, a pöfögő körbe fog úszni egy 
tálban. Ha a pöfögőhöz kerek konzerves dobozt használsz, és a cső végei 
ellentétes irányba mutatnak, egy helyben fog forogni az eszközöd. 

Vigyázz, ne használj benzint, mert robban! 
Próbáld megérteni a működését! 

Különleges  "motorú"  csónak 
Alufóliából (vékony alumíniumlemezből) vagy 

sztaniolból készíts egy könnyű kis csónakot. 
Az egyik végére helyezz rá egy szeszbe már-
tott vattát úgy, hogy a vatta vége égen a vízbe. 
Azt fogod tápasztalni, hogy a csónak lassan 
elindul. 

A mozgó gyufaszál 
Hasítsd meg egy kissé egy gyufaszál végét, és helyezz bele csipesszel 

lezárt üvegben tartott kámforkristályt.  He-
lyezd rá a vízre. Azt tapasztalod, hogy a gyufa-
szál elindul a vizén. A kámfor nagyon illékony, 
"elpárolog", ha nem tartod lezarva. Kámfor helyett szappandarabkával is 
működik, csak lassabban. 

Kovács Zoltán 


