
KÍSÉRLETEZZÜNK 
A testek hőkiterjedését házilag is ellenőrizheted. Legkönnyebben a gázok, 

majd a folyadékok, végül - legnehezebben - a szilárd testek terjednek ki 
melegítés hatására. Ennek ellenőrzéséhez végy egy literes ásványvizes üve-
get (jobb átlátszó üveg), majd állítsd szájával lefele kétujjnyi vízzel telt tálba. 
Ha hűteni kezded az üveget, például úgy, hogy hideg vizes kendőt csavarsz az 
üveg oldalára, esetleg kókszeszbe mártott rongyot, egy idő után az üvegben 
lévő levegő összehúzódik, víz emelkedik az üveg szájában. Jó az üveg 
nyakára beosztást rajzolni. Amikor hűtés helyett melegíted, például a hajszárí-
tóval meleg levegőt fújsz az üvegre, a víz szintje csökken, a levegő kitágul. 

Ha most az üveget színültig megtöltőd vízzel, és beteszed egy félórányi 
időre a hűtőgépbe, azt veszed észre, hogy a víz szintje csökken, ha pedig 
meleg vízbe teszed, ismét felemelkedik. 

A szilárd testek hőkiterjedését nehezebb érzékelni, de ötletes módszerrel 
ezt is kimutathatod. Kell hozzá szívóka és gyertyaláng. A kötőtűt a két végével 
ráhelyezed két tejesüveg szájára, 
az egyik végére nehéz testet helye-
zel, vagy odaragasztod celluxszal. 

legesen áll. Kész is házi pirométe-
red: ha a kötőtűt lánggal melegíteni 
kezded, a szívóka lassan elfordul,  ha pedig hűlni hagyod, visszaáll eredeti 
helyzetébe. 

• 
René Descartes (1596-1650) francia filozófus,  fizikus és matematikus 

nevét viseli a Cartesius-féle búvár vagy krampuszka (ördögöcske), amelyet 
könnyen magad is elkészíthetsz, és amelyek működése Arkhimédész görög 
tudós ( i .e.287-212) törvényén és Pascal (1623-1662) francia gondolkodó, 
író, matematikus és fizikus törvényén alapul. Ha nincs mérőhengered, itt is 
megfelel egy tejesüveg, amelyet színültig megtöltesz vízzel. Belehelyezel egy 
szájával lefele fordított  kémcsövet, amelyet részben levegő tölt ki úgy, hogy a 
kémcső épp csak lebegjen a víz felszínén. Kitartó próbálkozással, türelemmel 
sikerülhet. Ha nagyon kiáll a cső vége, az sem jó. Ezután ráhúzol egy mű-
anyagdugót (kupakot) a tejesüvegre úgy, hogy semmi levegő ne maradjon a 
kupak alatt, és a dugó jól tömítsen. Ha a dugó közepét ujjaddal megnyomod, 
a kémcső lassan süllyedni kezd, ha pedig elereszted, emelkedni fog. Figyeld 
meg, ha hirtelen megnyomod a dugót, mi történik a kémcsőben található 
levegőoszloppal. Tárgyald meg a fizikatanároddal a működését! Ha a kémcsö-
vet bábunak öltözteted, kedves kis játékot kapsz, amelynek a lemerülését 
titokzatossá teheted mások számára, ha nem veszik észre a dugó nyomoga-
tását. 

A másik vége alá behelyezed a var-
rótűt, amelyre előzőleg a közepén 
ráhúztad a szívókát. A szívóka félig 
az üvegben, félig kint van, és függő-



Kémcsőből könnyen készíthetsz sűrűségmérőt 
(areométert) is. Egy kémcső aljára önts megol-
vasztott szurkot vagy apró kavicsot. Helyezz a 
kémcsőbe egy beosztásos skálát (a beosztást ma-
gad is feltüntetheted rajta). Ha a kémcsövet szájá-
val felfele  vízbe helyezed, úszni fog. A víz 
felszínének megfelelő beosztáshoz az 1 - e s t írod. 
Kékszeszbe téve a 0 , 9 - e s beosztást írhatod. 
Konyhasóoldatba helyezve próbáld megbecsülni, 
mekkora a sóoldatod sűrűsége. 

Kitalálod, hogy miért emelkedik ki jobban a víz-
ből a hajó, amikor édesvízből tengervízbe jut át? 

Tanulmányozhatod az áramkörben folyó áramot, ha veszel egy zseblám-
paelemet, néhány izzót (3,5V-ost) és összekötő huzalokat. Körülbelül 2 
m m - e s huzalból foglalatot készíthetsz úgy, hogy egy 10 cm hosszú darabot 
az izzó menetére csavarsz rá, majd meghajlítod, és odaszegezed egy deszká-
hoz. Az izzó alsó érintkezője a deszkához szegzett lemezen álljon. Köss 

először sorba két, három, négy izzót, és tápláld 
őket rendre a telepről. Mit veszel észre, hogyan 
világítanak a különböző esetekben az izzók? Mi 
történik, ha valamelyik izzót kissé kicsavarod? 
Iktass az izzókkal sorba egy reosztátot. Ezt 
pálcára szorosan felcsavart  virágkötöző huzal-
ból készítheted. Miután a fél milliméteres vas-
huzalból 1 0 - 2 0 c m - e s hosszúságú spirált 
nyertél, csiszolóvászonnal dörzsöld meg a me-
netek tetejét a henger alkotója mentén. Az így 
kapott reosztát egyik végét kötöd az áramkör-
be, az áramkör szabadon maradt másik huzalát 
pedig végigcsúsztatod a reosztát megcsiszolt 
felületén. Figyeld meg, hogyan változik az iz-
zók fényessége. A reosztátot kiiktatva az áram-
körből, a vezetővégekre e g y - e g y alufóliát 

vagy sztaniolpapírt köss rá, majd süllyeszd őket bele egy vízzel telt lábosba 
úgy, hogy ne érintkezzenek. Világítanak az izzók? Hát ha konyhasót vagy 
rézgálicot oldasz fel a vízben? Mi történik, hogyan világítanak az izzók, ha a 
sztaniollemezeket közelíted vagy távolítod egymástól? Hát ha a lemezeket 
részben kiemeled a folyadékból? 

Ha ki akarod számítani a létező legalacsonyabb hőmérsékletértéket, a 
szobádban is megteheted. Szükséged van egy körülbelül negyedliteres üveg-
re, szívószálra, gyurmára, injekciós tűre és fecskendőre, valamint egy szobai 
hőmérőre. Helyezd a szívóka egyik végét a gyurmával az üveg szájába úgy, 
hogy jó legyen a tömítés. Helyezd lefektetve az üveget késő délután az 



ablakpárkányra úgy, hogy a szí-
vóka vízszintesen álljon. Várj 
legalább egy fél órát, majd a 
fecskendőből juttas a szívókába 
a tűvel egy kis vizet, hogy az 
dugóként elzárja az üveg leve-
gőjét a külvilágtól. Amint a leve-
gő lassan lehűl, a folyadékdugó 
a szívóka csövén befele mozdul 
el. Mérd meg, hogy mennyivel 
mozdul el, mialatt a hőmérőn, amely mindvégig az üveg mellett helyezkedik el, 
a hőmérséklet 1 C ° - k a i csökken. Könnyű megállapítani az elmozdulásból a 
térfogatcsökkenést,  ha előzőleg a vízzel teljesen megtöltött szívóka tartalmát 
fecskendőbe ereszted. Előnyös minél kisebb űrtartalmú fecskendőt használni. 
Ha a szívóka túl rövidnek bizonyulna, akkor a hőmérőről állapítsd meg a 
szívókahossznak megfelelő térfogatcsökkenést előidéző hőmérsékletválto-
zást. Az okoskodás menete a következő: ha 1 C 0 hatására A V cm 3 térfo-
ga tvá l tozás ke letkezet t , hágy fokos 
hőmérsékletváltozással lehetne úgymond 
zéró térfogatra  összezsugorítani a teljes V 
térfogatot? Természetesen V/A V fokkal. 

Általánosabban, . Ez a hőmérséklet 0 C 0 alatti értéket jelent, 

tehát negatív előjelű. 
A szívóka űrtartalma 1 - 1 , 2 cm3 , V a z üveg teljes térfogata. Elméletileg, ha 

az üveg teljes űrtartalma 292 cm3 , a szívókáé 1 cm3 , akkor a teljes szívóka-
hossznak megfelelő összehúzódás 1 C 0 - o s hőmérsékletváltozásnál követ-
kezik be, amiből t  min = 273 C érték adódik 0 C 0 alatt. A hőmérséklet 20 
C 0 - r ó l 19 C 0 - r a csökkenjen. 

Készíts metronomot két tranzisztorral, 
egy npn típusú (AC 181, EFT 377, BC 
107...109, BF...) és egy közepes teljesít-
ményű pnp típusúval (AC 180, ASZ 15). 
Az ellenállásértékek módosítgatásával a 
tempó, illetve a hangerő szabályozható. A 
hangszóró egy miniatűr típusú hangszóró. 
Ha a kattanásokat fény villanással is kísér-
ni akarjuk, a hangszóróval sorba kötjük az 
izzót és a kondenzátort. A potenciométert skálával láthatjuk el, amelyet krono-
méterrel méretezhetünk be. A metronomot a zene területén kívül fényképna-
gyításkor vagy mozgásidők méréséhez használhatod, amikor kísérletezel. 

Mikroszkóp szemlencséje (okulárja) vagy kb. 50-szeresen nagyító lencse 
alá helyezzünk el egy üveglemezt, amelynek alsó oldalára cinkszulfid-port 
ragasztunk. Erre a célra megfelel egy törött fénycsődarab is. Az üveglap alá 



néhány c m - r e tegyünk egy önmagától világító festékes óramutatót,amely 
alfa-lövedékeket juttat a cink-stulfodra. Teljes sötétségben vizsgálva mi-
után a szemünket legalább egy negyedórán keresztül hozzászoktattuk a 
sötétséghez - felvillanásokat (szcinntillációkat) láthatunk az üveglapon. Ezt a 
jelenséget 1903-ban fedezte fel F.O. Giesel. Ha az óramutatót közelítjük az 
üveglemezhez, a felvillanások megszaporodnak, távolítva pedig ritkulnak. 8-
9 cm távolságból már megszűnnek. Vékony sztaniollemezt téve a mutató és 
az üveg közé, a felvillanások továbbra is észlelhetők. 

Készítsünk napórát és napfénytartammérőt! 
Hogyha olyan hellyel rendelkeztek, aho-

va a nap egész nap süt, különösen, ha ker-
tetek van, látványos és szórakoztató lehet 
egy felállított napóra. De még a tömbház 
ablakán besütő nappal is működtethető eyy 
kis asztali napóra. Ezekből a legrégibb idő-
eszközökből mutatunk be néhány típust. 

A napóra a Nap látszólagos napi mozgá-
sának, vagyis közvetve a Föld tengelyfor-
gásának felhasználásával mutatja az időt. 
Az időpont többnyire oszlop, rúd, zsinór 

vagy szűk nyíláson áttörő napsugarak irányából állapítható meg. A Föld tenge-
lyének hajlása és a földpálya ellipszis alakja következtében a napóra által 
jelzett időpont, az ún. napórai, vagy valódi helyi idő eltér a középidőtől. Az 
eltérés évszakonként változik, nagyságát az időegyenlet fejezi ki. 

A gnómon egy függőlegesen a talajba szúrt pálca. A pálca végének árnyé-
ka deleléskor egy év alatt egy nyolcas alakú görbét, az analemmagörbét írja 
le. Erről leolvasható az időegyenlet, a Nap deklinációja, és delelési magassá-
ga az év minden szakára. 

Az ekvatoriális  napóra  pálcájának 
iránya párhuzamos a Föld forgástenge-
lyével, a rá merőleges kör alakú szám -
lap a vízszintessel 90fokos cpszöget zár 
be, ahol a qp a hely földrajzi  szélesség 
szögértéke. 

A horizontális  napóra  számlapja víz-
szintes, a beosztások megszerkeszté-
se az egyenletes ekvatoriális napóra 
számlapjának a levetítésével kapható 
meg. 

Készíthetünk még zsebnapórát, és 
asztali napórát is. 



Ha arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi ideig 
sütött a nap egy nap folyamán, készíthetünk napfény-
tartammérőt.  Több változata ismert, a Staade-Bec-
ker - fé le változata állítható, és több adat mérését 
teszi lehetővé. A működési elve egyszerű, egy üveg-
gömg mögött görbülő papírövre gyűjti össze a nap 
fényét, fókuszolja, és amíg a Nap süt, a papír kiég. Napóraként is használható, 
de leolvasható az égetés erejéből a nagsugárzás ereje is. Gömblencse gya-
nánt használhatunk vízzel töltött üveglombikot, melynek átmérője 10 cm körüli 
legyen. 

Kovács Zoltán 

ELEKTROMOS  PERMITTIVITÁS 
(DIELEKTROMOS  ÁLLANDÓ) MERÉSE  - sztatikus  módszerrel 

Egy egyszerű eljárást ismertetünk, amely könnyen kivitelezhető az iskolai 
laboratóriumi szertár eszközállományával. A méréshez egy síkkondenzátort 
alkalmazunk mérőkondenzátorként. 

A mérendő dielektrikum 1 - 5 mm vastagságú kör vagy négyzet alakú 
lemez, melynek felülete a síkkondenzátor felületénél kevéssel nagyobb lehet. 
Mérőműszerként egy eletrosztatikus voltmérőt használunk. Ha nem rendelke-
zünk egy gyárilag hitelesített elektrosztatikus mérőműszerrel, a célnak megfe-
lel egy általunk felszültségértékekre  kalibrált elektrométer. 

A kísérleti  berendezés  leírása 
A kísérletnél alkalmazott mérőkondenzátor, az elektrosztatikus kísérleti be-

rendezések felszereléséhez tartozó két kör alakú fémlemezből álló síkkonden-
zátor. A kondenzátor lemezei szigetelőanyagból készült tartószárakkal 
rendelkeznek. Ha a tartószárak fémből vannak, akkor azok a kondenzátor 
fémlemezeihez szigetelőkorongok közbeiktatásával csatlakoznak. Célszerű a 
kondenzátor lemezeit lovasokba fogni és optikai sínre helyezni, így a lemezek 
párhuzamossága ós a közöttük levő távolság pontosabban beállítható. Optikai 
pad hiányában bármilyen, e célnak megfelelő tartótalapzatba befoghatjuk. 

A mérendő lemez alakú szigetelőt az egyik kondenzátorlemezre szorítjuk, 
és ragasztószalaggal ké t -három helyen odarögzítjük. Vigyázzunk arra, hogy 
a ragasztószalag csíkja ne érjen be a kondenzátor erőterébe (esetleg csak 
nagyon kis mértékben). 

Miután a mérendő anyagot (dielektrikumot) a síkkondenzátor egyik fegy-
verzetéhez megfelelő módon rögzítettük, beállítjuk a másik fegyverzetet úgy, 
hogy a két lemez párhuzamos legyen, és a két lemez között levő távolság, a 
mérendő dielektrikum vastagságának a kétszerese legyen. így a kondenzátor 
két lemeze között található egy d  vastagságú szigetelő (a vizsgált dielektri-
kum) és egy d  vastagságú levegőréteg. 

A mérés  menete 
1) Miután a d  vastagságú mérendő dielektrikumlemezt az egyik fegyverzet-

hez rögzítettük és a másik fegyverzetet a szigetelő felületétől d  távolságra 
helyeztük, a kondenzátor fegyverzeteihez kapcsoljuk a feszültségmérő mű-


