
BkkOMETíRREL
Földünket minden irányban mérhetetlen magasságú levegő-

réteg, a légkör /atmoszféra/ veszi körül. Azt mondhatjuk,hogy egy

légóceán fenekén élünk.Hogy ez a közeg a közönséges sebességeknél

nem jelent észrevehető akadályt a mozgások számára, azt a levegő-

nek viszonylag kicsiny sűrűsége okozza.

1./ Egy anyag sűrűségén tömegének és térfogatának há-

nyadosát értjük. Megállapodás szerint a viz sűrűsége egységnyi :

1 gr/cm5,ami azt jelenti, hogy egy köbcentiméter viznek a tömege

1 gr. A levegő sűrűsége viszont pontos kisérleti mérések szerint

a = o.ool293 gr/cm? csaknem ezredrésze a viz sűrűségének. Másszó-

val a levegő mintegy ezerszeresen ritkább, mint a viz. A Higany

viszont lényegesen sűrűbb, sűrűsége: S = 13,6 gr/cm .

A folyadékok és gázak xözött lényeges különbségek van-

nak, mégis van a jelenségeknek egy csoportja - ha nem nagy sebes-

ségek lépnek fel -, amelyeknél a folyadékok és gázak viselkedése

egységes szempontok szerint Írható le. Ide tartoznak a nyugvó fo-

lyadékok és gázak jelenségei, amelyekkel most foglalkozunk.

A folyadék, vagy gáz súlyánál fogva az edény alaplapjá-

ra nehezedik. Az alaplap egy négyzetméterére

p = h ts tg din/cm^ s h.s grsuly/cm^ 1/

nyomás, az u.n hidrosztatikus nyomás nehezedik. A nyomás nagysága

a folyadék sűrűségétől és a folyadékréteg magasságától függ. Kép-

letünkben p a nyomás^, h a magasságot, s a sűrűséget, g pedig a

gravitációs gyorsulást jelenti.

Kegemlitjük a közlekedő edények törvényét. Ha egy U ala-

kú cső két szárába különböző 3ürüségü nem keveredő folyadékot ön-

tünk, azt tapasztaljuk, hogy a sűrűbb folyadék alacsonyabb szinten

áll, mint a ritkább. Legyenek 0 közös alapszinttől mért távolságok

hí és h 2, a megfelelő sűrűségek s-̂  ill. s 2 ; ugy - mivel egyensúly

esetén a kétoldalú nyomés egyenlő - az egyensúly feltétele 1./sze-

rint

\.a~L = h 2 . s 2 2./
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A sűrűségek és magasságok szorzata állandó.

A levegő nyomását elsőnek Torricelli /Galilei nagynevű ta-

nitványa/ határozta meg. Szellemes kisérletét minden fizikakönyv is-

merteti és minden iskolában tanítják. Lényege, hogy a közlekedő edé-

nyek törvénye akkor is alkalmazható, ha egyik oldalon folyadék / a

kísérletben higany /, a másik oldalon gáz /levegő/ van. A külső lég-

oszlop 76 cm magas higanyoszloppal tart egyensúlyt, vagyis a légnyo-

más értéke 1./ egyenletünk szerint p « 76.13,6 - Io33,3 greuly/cm2.

A külső levegő ilyen tekintélyes, négyzetcentiméterenként több, mint

1 kilogrammsuly nagyságú nyomással nehezedik a benne lévő testek fe-

lületére. A légnyomás értéke nem állandó, hőmérsékleti, páratartalom-

beli stb. változások miatt kisebb-nagyobb ingadozásokat mutat.A 76 cm

higanyoszloppal egyensúlyt tartó normál-légnyomást nevezzük 1 atmosz-

férának /l Atm/. A légnyomás mérésére szolgáló eszközök a barométerek.

Most az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogyan lehet a ba-

romé te rállásból az észlelési hely tengerszintfeletti magasságára kö-

vetkeztetni.

11./ Oldjuk meg előbb ezt az egyszerűbb feladatot: hogyan

lehet a hidrosztatikus nyomás értékéből vizben megállapítani az alap-

szint feletti magasságot. Legyen egy edényben H magasságú vizoszlop.

Ennek fenéknyomása 1./ szerint p 0 » H.a.g. Ha most már az észlelési

hely az alaplap felett ismeretlen x magasságban van és ott p nyomást

észlelünk, az észlelési helynek a folyadékszint alatti mélysége

P / ••«

mert hiszen ilyen magas folyadékréteg hidrosztatikus nyomása adja 1./

szerint az észlelt p nyomást. Nyilván fennáll

x + p/s.g « H m p 0 / s.g

amiből

p -p = 1 Hg.mm « o,l«13,6«g 3 /

Ezzel a képlettel a p nyomású hely magasaága egyszerűen ki-

számitható. Egyszerűsített feladatunk grafikus megoldása pedig az,

hogy koordinátarendszerben ábrázoljuk a nyomást, mint a magasság

függvényét. Vízszintesen az alaplap feletti magasságot, a függőleges

tengelyen pedig a megfelelő nyo-

másértékeket mérjük fel /l.ábra/.

Egyénesvonalat kapunk, ami a füg-

gőleges tengelyt p Q, a vízszintes

tengelyt pedig H távolságban met-

szi. Felvesszük a függőleges ten-
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gslyen azt a pontot , amelyre OA = p, ebből vizszintest huzunk„A

rizszintes B-ben metszi a nyomásfüggvényt feltüntető ferde egyenest,

|Végül B-ből húzott függőleges G pontot adja, amivel a keresett ma-

gasság: x = OC. Az eljárás helyességét könnyű belátni. A bevonalká-

zott háromszögekre felirjuk a megfelelő oldalak aránvát:

po-p : p = x : H-x

x = P Q = 2 - H = x m H = £ ű _ r

Po a"S p 0 s. g
íegegyezésben előbbi eredményünkkel0

Ha a levegő sűrűsége is állandó volna, ugy minden további

léikül alkalmazhatnánk ezt a módszert. E feltétel mellett állapitsuk

leg, milyen magasságban csökken a légnyomás 1 mm-rel ?

po-p 2 1 Hg^mm = O,l„13,6,,g

x = ZIIJLULÍ = lo5o cm = lo,5 m
o,ool293

Ha tehát azt észleljük, hogy felfelé haladva állandó légkö-

i viszonyok között a barométerállás 1 mm-re csökkent, ebből arra kö-

etkeztethetünk, hogy eközben kb. lo métert emelkedtünk. Két földraj-

zi hely közti magasságkülönbséget pedig ugy kapjuk, hogy a mm-ben le-

lvasott barométerállások különbségét megszorozzuk lo,5-del. Ez az el-

járás kisebb magasságok /épületek, tornyok/ meghatározására alkalmaz-

ató, mert ilyen méretű rétegben a levegő sűrűsége nem változik ész-

elhetőeno Ha viszont azt tesszük fel, hogy a levegő sűrűsége mindenífct •

gyanakr, jra%ugy a légkör magasságára ezt kapjuk:

H = 76o.lo,5 m = 8 km

Ez volna a homogén atmoszféra. A légkör azonban valójában nem homogén

és az előzőekben tett egyszerüsitő feltevés csak kisebb légrétegekre

alkalmazható.

III„/ Köznapi tapasztalat, hogy a gázak, köztük a-levegő,vi-

szonylag könnyen összenyomhatok, az összenyomott gáznak nagyobb lesz

a nyomása. Nyomás és térfogat összetartozó értékeit adja az ismert

I|ovJLe>~féle törvény, ami kimondja, hogy a gáz nyomásának és térfogatá-

nak szorzata állandó. A kétszeres térfogatra tágitott gáz nyomása fe-

lére csökken, viszont a féltérfogatra összeszoritott gáznak kétszeres

lesz a nyomása. Két különböző állapotot véve figyelembe

Pl»vl - P2 • Y2



ereit a megfelelő sűrűségekkel igy ia felírhatunk:

.̂ ert azonoa tömegnél a térfogat fordítva arányos a sűrűséggel.Sza-

vakban kifejezve: változó térfogatú gáz'nyomásának és sűrűségének

hányadosa állandó. Boyle törvényének egyik következménye,hogy ma-

gasabb légrétegekben /kisebb^ nyomáson/ a sűrűség egyre kisebb lesz;

felfelé ritkul a levegő. A légoszlop magassága nem 8 km, hanem en-

nél lényegesen nagyobb.

Gondolatban bontsuk fel a légoszlopot olyan h magasságú

rétegekre, amelyeken belül a levegő sűrűsége állandónak vehető és

a barométerállás sem változik a rétegeken belül, hanem csak azok

határterületén. Az egymás fölött lévő A o, A l t A 2 > A^, ... pontok-

öan, amelyeknek egymástól való távolsága azonos, a cm-ben leolva-

sott barométerállásokat b 0, bi, b2, ..., a levegő-sűrűségeket 3 Q,

3; &2* ••• jelöli. Alkalmazzuk az egymás fölötti szomszédos pont-

párokra 1./ egyenletünket:

2. ábra..

ván helyes s

/v
Ai-
A2-
Boyle

a l / s o

ebből
a l -

b-j/.a = h.

bo/.S = h.

b^/.S = h.

törvénye

= Pi/Po •

pedig
So-Vbo

és hasonlóan
8 2 - o * 2? o *

s o

a l
S 2 stb.

szerint /4.egyen-

> bi/b 0

8 , -S

let/

.-V*.
stb., amihez hozzávesszük a nyil-

o ao.bo/boö8szeftiggést és ezekkel kifejezzük az e -
gyes felvett magasságokban a barométerállásokat:

b ./l - 5i
0 s V S.b

stb.

A zárjelben mindenütt ugyanaz a kifejezés áll. Vezessük be helyet-

te a rövid q jelölést, akkor kapott egyenleteinket igy írhatjuk:
2 "*i

Megkaptuk azt az érdekes és fontos összefüggést, hogy ha a föld-

szinttől mért távolság számtani haladvány szerint növekszik, a

légnyomás értéke mértani haladvány szerint csökken. A mértani
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haladvány hányadosa

legyen most már az észlelési hely n méter magasan és tekintaünk

h - 1 m vastag rétegeket. Ha az észlelt barométerállást b-vel jelöl-

jük,

ebből

és
log b/bQ = n.log q

n u..«™±— /log b Q~ log b/ = C /log b - log b/
log q

Miután q valódi tört, logaritmusa negatív, ennek következtében a C

arányossági tényező értéke pozitív. Meghatározható kísérleti ada -

tokból, vagy számítással. Ha - mint mondottuk - a távolságot méte-

rekben- fejezzük ki, C = 184oo ; vagyis a keresett barométrikus ma-

gasság-képlet

n = 184oo./log b Q- log b/ „« <>,,<,.. 5»/

Ezt a képletet használhatjuk megbízhatóan kb. looo méteres magas-

ságkülönbségekre, nagyobb magasságokra G = 1859o helyettesítendő0

Meggondolásainkban figyelmen kivül hagytuk az esetleges

hőmérsékleti és egyéb légköri változásokat, A gyakorlati alkalma-

zás szempontjából azt jelenti ez, hogy ilyen barométeres mérések-

re szélcsendes, nem nagyon napos, lehetőleg csekély hőmérséklet -

változásokat mutató időjárást kell választani., A módszer korlátolt

pontossága miatt kívánatos továbbá, hogy az észlelés két végállo-

másának vízszintes távolsága 3 km-nél lehetőleg, de lo km-nél min-

den esetben kevesebb legyen, azonkívül a két végállomás magasság-

különbsége •= mint már utaltunk rá - ne legyen több ezer méternélo

Barométeres méréseknél két módszer használatos0 Első az

u„n0 kétbarométeres módszer, amikor mindkét állomáson történnek le-

olvasások és utólag az egy iSőbeli leolvasások adataiból számítjuk

ki a két hely közti magasságot. A máaik módszernél egy barométer

szerepel, ezen leolvassuk a kiindulási állomáson a légnyomást, a

végállomáson végzett leolvasás után ide visszatérve ujabb leolva-

sást végzünk és a kiindulási állomás ezen két adatának számtani kö=

zépértékét vesszük számításba a felső állomáson észlelt adattalo

E sorofc írója évekkel ezelőtt turisztikai tanulókirándu-

lások során ismételten végzett ilyen kísérleteket. Egyik kísérlet
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alkalmával a hegy lábánál 759 mm, a hegytetőn 7o5 nun barométer

állást észlelt. Ezekkel az adatokkal a hegy magassága

h » 184oo.log 2-2 s 589 m
7o5

Térképről leolvasva a hegy relativ magassága 6o9 méternek adó-

dott, a kisérleti hiba kevesebb, mint 4 #.

Méginkább megbizható a módszer, ha két ismert magassá-

gú hely közötti pont magasságát kell meghatározni. Ez esetben a

kérdéses magasságot egyszerű interpoláció adja. Egyik ilyen kisér-

létnél a hosszabbra nyúlt kirándulás ideje alatt észrevehetően meg=

változtak a légköri viszonyok, a kijelölt állomásokon más értéke-

ket mutattak a barométerek odamenet, mint visszajövet, mégis az

interpoláció a meghatározandó magasságú hely relativ magasságára

mindkét mérési sorozatból ugyanazt az értéket adta0

Érdekes kérdés, hogy milyen magasságban csökken felére

a légnyomás?

5./ képlettel x = 184oo, log 2 = 5,5 km

Öt és fél kilométeres lépcsőfokokon felfelé haladva a légnyomás

minden lépcsőfokon a megelőzőnek fele, tehát 11 km magasan a föü=

szini légnyomásértéknek negyede, 16,5 km magasan annak 8-ad ré =•

sze stbo Kb. 5o kilométer magasságban már csak 1 mm~t mutatna a

barométer.

Nagyobb magasságkülönbségeknél jobb higanyos baromé -

tért használni, az aneroid barométerek rugalmatlan alakváltozást

szenvedhetnek. Interpolációs mérésekre azonban ezek is jól megfe-

lelnek.

Megemlitjük még, hogy Boyle törvényéből következően a

levegő sűrűsége hasonló menetű változást mutat, mint a légnyomás,

vagy barométerállás. Erre is érvényes

a = so.q
n

ahol s_ az n méter magasságban uralkodó légsürüséget jelenti,,

IV./ A sűrűségnek ezt a változását azzal magyarázzuk,

hogy a gázmolekulák kétféle -egymással ellentétes- hatás alatt ál-

lanak. Egyrészt húzza őket lefelé a sulyerő, másrészt pedig a gás&=

molekulák egymástól eltávolodni igyekeznek, a gáz a lehető leg-

nagyobb teret igyekszik betölteni. Ismert jelenség a Brown-féle

mozgás: a folyadékban, vagy gázban lévő apró mikroszkópi részecs-

kék szabálytalan ide-oda mozgást végeznek. Jól megfigyelhető
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erős nagyitáeu mikroszkópban pl0 cigarettafüstben lebegő apró ré-

szecskéken,, A mozgás a molekulák hőmozgásának következménye„A ré-

szecskébe molekulák ütköznek és a részecske a nagyobb energiájú

lökés irányában mozdul ki0

Perrin francia fizikus 1 mikron /ezredmilliméter/ átmé-

rőjű lebegő részecskékről készitett mikroszkópi fényképfelvétele-

ket egymástól 12 mikron távolságban lévő rétegekben,, Megszámlál -

ta az egyes képeken a részecskék számáto A felsőbb rétegekben fo-

kozatosan kevesebb részecskét talált, a számok igazolták a baro -

metrikus magassági formula helyességét. Ennek magyarázata9 hogy a

sűrűség arányős lévén az 1 cm térfogatban lévő molekulák, illő

részecskék számával, közvetve a nyomás is ezzel a számmal arányos„

Jelöljük a köbcentiméterenkénti részecske számot az alsó rétegben

N -ál, egy tetszőleges magasságban N-el, ugy

s/sQ - p/po . N/NQ

Hasonlóan viselkednek a folyadékban lebegő kolloid-részecskéko

Hagyjunk állni egy ilyen oldatot, a szuszpenzió lassan ülepedni

kezd és a lebegő részecskék száma a barometrikus formulának megfe-

lelő elosztást veszi felo

így az atmoszférában uralkodó nyomási viszonyokat,helye-

sebben szólva azokhoz teljesen hasonló sűrűségi viszonyokat megfe-

lelő kisérleti berendezéssel gázakban9 vagy folyadékokban lebegő

részecskéken, pl„ a Tisza "szőke" vizén is megfigyelhetjük és ta-

nulmányozhat juk o

Bukovszky Ferenc


