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három ágat helyezzetek a pohárba. A második ágról részben, a harmadikról teljesen tá-
volítsátok el a leveleket. Kövessétek a színes oldat elmozdulását a szárak hosszán, felje-
gyezve az időpontokat, amikor megjelenik a letisztított felületeknél és a megfelelő víz-
oszlop magasságot. 

A víz áramlási sebességének kiszámításához készítsetek táblázatot az idő és színes ol-
datoszlop  magasságának  adataival. A sebességet cm/perc egységben határozzátok meg! 

 
Máthé Enikő

Nagy pontosságú,  
mágnestáblás és elektromágneses időmérő

A játéküzletben megvásárolható 
mágnestáblát könnyen átalakíthatjuk 
nagy pontosságú időmérő eszközzé. 
Az eljárás hasonló a KMnO4 oldatos, 
vagy az elektrosztatikus írószerkezet-
tel működő időmérőhöz (lásd Bíró 
Tibor Porábrás időmérő című cikkét a 
Firka 1/92 számában, 22-24. oldal), 
csakhogy a mágnestáblás megoldás 
könnyen kezelhető, tiszta, különleges 
előkészületet nem igénylő, gyors, biz-
tonságos és bármennyiszer felhasz-
nálható. A mellékelt ábrán bemutatott 
mérőeszközzel egy golyó szabadesé-
sét tanulmányozhatjuk.  

 

A mérőeszköz legfontosabb eleme az A elektromágneses írón, ami nem más, mint 
egy vasmagos tekercs (hozzávetőleg 300 menet 0,5 mm-es huzalból, 3 cm2 keresztmet-
szetű lemezes vasmaggal), aminek a vasmagja élben végződik. Ebbe 12V-os váltakozó 
áramot vezetünk akkor, amikor a K1 kapcsolót átállítjuk az 1-es helyzetéből a 2-be. 
Amíg a K1 kapcsoló az 1-es helyzetében van, a G vasgolyót megtartó B elektromágnes-
ben folyik az áram. Amikor a K1 kapcsolót átállítjuk a 2-es helyzetébe, az előbbi áram-
kör megszakad, és a vasgolyó esni kezd. Amíg a golyó esik, az A elektromágnest a vas-
mag élével az MT mágnestáblán mozgatjuk. A váltakozó áram váltakozó mágneses me-
zőt hoz létre a vasmagban, amely a mágnestáblán az áram váltakozásának ritmusában 
magához vonzza a vasreszeléket. A táblán sötét és világos csíkok jelennek meg, amelyek 
az áram maximális értékének, illetve a hiányának tulajdoníthatók. Mivel a hálózati fe-
szültség 50Hz frekvenciával váltakozik, két csík között 0,02 másodperc idő telik el. Az 
A elektromágnes a csíkokat addig „rajzolja” a mágnestáblára, amíg az A tekercs áram-
köre zárva van. Amint a golyó a K2 kapcsolóra esik, az áramkörben megszűnik az áram, 
további csíkok nem jelennek meg a táblán. Megszámolva a csíkokat, annyiszor 0,02s 
időtartam telt el, amennyi csík maradt a táblán. 

Az íróeszköz hatékonyabbá tehető, ha a felső végére állandó mágnest helyezünk. 
Ebben az esetben a vasmag egyik irányú mágneses tere erős (a két mágneses mező
megegyező irányú és erősíti egymást), míg a másik félperiódusban gyenge (a két mágne-
ses mező ellentétes és gyengíti egymást). Erre a megoldásra Székely Örs jött rá véletle-
nül, és tette lehetővé a csíkok kialakulását és megfigyelését. 
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Ha a vasgolyó különböző magasságokból esik, az esési idő függvényében ábrázolhat-
juk a megtett utat. A függvény grafikus képe a mozgástörvénynek megfelelő parabola. 

 
Székely Örs, IX. osztályos tanuló, Református Kollégium, Kolozsvár 

Kovács Zoltán, vezetőtanár 
 

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

V. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítottunk általános pedagógia és 

neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákok-
nak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános mű-
veltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban résztvevő diákoknak a 
metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk elő-
készítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alap-
fogalmait is nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és 
más megközelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. (Az ok-
tatással kapcsolatos szócikkek jórészt Falus Iván, Szivák Judit Didaktika. Comenius Bt., 
Pécs, 2004. című könyve alapján készültek.) 

 
1. oktatási tevékenység – Freinet pedagógia. Celestin Freinet (1896-1967) 

francia néptanító, pedagógus által az első világháború után kidolgozott és elin-
dított reformelképzelés. Freinet lefektette a modern iskola modelljét, amelyben 
a közösség, a természet és az iskola, más szóval az élet és a munka szervesen 
össze van kapcsolva, ahol a tanulók demokratikus környezetben szabadon fej-
lődhetnek. 

2. oktatási tevékenység – mikroszintű tervezés. A pedagógiai tervezésnek a 
tanítási órára, leckére vonatkozó része (lecketerv, óravázlat stb.).  


