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Informatika

I. 184. Rajzoljunk meg minél több és minél érdekesebb grafikus egérkurzort!
Következõ lapszámunkban példaprogramot közlünk, melyben használhatjuk õket.

I. 185. Az egérkurzorokat tároljuk állományban. Valósítsuk meg az állományok
írását, olvasását!

I. 186. Készítsünk egy grafikus tervezõprogramot, amely segítségével egérkurzo-
rokat tervezhetünk!

I. 187. Írjunk egy PASCAL unitot, amely az egérkezelõ eljárásokat tartalmazza!

Megoldott feladatok

Kémia K. 334. (Firka 6/1999-2000)
2H2O   →  2H2    +    O2

1-x              x              x/2
a) x=0,7 a feladat kijelentése szerint α = x/c  ⇒ α=0,7
b) 2

2
3 2

2
1

0.7 0.35
0.57( / )

0.3

x
x

K
x

K mol dm

⋅
=

−
⋅

= =

c) Mivel a reakció a molekulaszám növekedésével jár, a gáznyomás a reakciótér-
ben az egyensúly beálltáig nõ, utána változatlan marad.

d) A hõmérséklet nagysága a reakciósebesség értékét befolyásolja a sebességi ál-
landón keresztül, ezért alacsonyabb hõmérsékleten lassabban áll be az egyensúly, a
mennyiségi viszonyokat nem befolyásolja.

Tábori kísérletek

A FIRKA 11. évfolyamának pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülõ fiz i-
kakísérletek elkészítésre és a lejátszódó jelenségek magyarázatára vonatkozik. Azok a tanulók, akik
elkészítik a legtöbb eszközt és meg is magyarázzák a velük kapcsolatos jelenségeket, jutalomképpen
részt vehetnek 2002. nyarán Vársonkolyoson az EMT által szervezett természetismereti táborban.
Magyarázataitokat az eszközök rajzával küldjétek be a szerkesztõségünkbe a következõ FIR-
KA-szám megjelenéséig. A levélben adjátok meg a neveteket, az osztályt, az iskolát, a pontos címet e-
ket, valamint a fizikatanárotok nevét is.

II. Mechanika (2)

1. Kólásüveg dugóját fúrjuk ki, majd a lyukba szorítsunk be egy bicikli szelepházat.
Töltsük meg félig az üveget vízzel, majd csavarjuk rá erõsen a dugóját. Fújjunk levegõt
az üvegbe egy biciklipumpával. Helyezzük az üveget egy könnyû kiskocsira vízszintesen,



2001-2002/2 85

majd lyukasszuk ki az üveg alját egy szeggel a vízzel telt részén. A kispriccelõ vízsugár
elõre löki a kocsit.

2. Helyezzünk állványra függõleges helyzetben, szájával lefelé egy félig vízzel töltött
mûanyag kólásüveget. Az üveg száját átfúrt gumidugó zárja el, amibe egy bicikliszelep
van beszerelve. Ha a szelepen keresztül levegõt pumpálunk, egy adott pillanatban a
dugó és vele együtt a víz hirtelen kilövell, az üveg pedig a magasba emelkedik.

3. Töltsünk kevés vizet kémcsõbe, dugjuk be (ne túl szorosan) a kémcsõ száját egy
gumidugóval. Erõsítsünk a kémcsõ végeihez egy-egy vashuzalt, a huzalok vége
végzõdjön hurokban. Vezessünk át a hurkokon egy hosszabb vashuzalt, amit vízszinte-
sen feszítsünk ki két fa közé. Ezáltal a kémcsõ mint egy függõvasút elcsúszhat a huza-
lon. Ha a kémcsõ alá gyertyalángot tartunk, amíg a benne levõ víz felforr, a gumidugó
kilövõdik, a kémcsõ pedig nagy sebességgel csúszni kezd ellenkezõ irányban a vashuza-
lon. (Vigyázzunk a szemünkre, nehogy széttörjön a kémcsõ! Helyezzünk dróthá-
lót/ernyõt a kémcsõ és a szemünk közé, amíg a lángot a kémcsõ alá tartjuk.)

4. Két különbözõ átmérõjû egyszer használatos mûanyag fecskendõt kapcsoljunk
össze egy fél méter körüli hosszúságú perfúziós mûanyag vezetékkel. Töltsük meg a
rendszert vízzel. Kezeinkben tartva a fecskendõket azok dugattyúját váltakoztatva nyo-
mogatva az egyik fecskendõbõl a másikba nyomjuk át a vizet. Hasonlítsuk össze az
ehhez szükséges nyomóerõk nagyságát, és a dugattyúk elmozdulását.

5. Talpán álló, vízzel színültig megtöltött kólásüvegbe merítsünk bele hirtelen szájá-
val lefelé egy kémcsövet, melybe elõzõleg megfelelõ mennyiségû vizet töltöttünk. A
kémcsõben maradt levegõbuborék éppen csak a kémcsõ úszását teszi lehetõvé. Ha most
az üvegre rácsavarjuk a dugót, majd összeszorítjuk az üveget, a kémcsõ lesüllyed. Fi-
gyeljük meg a kémcsõben levõ víz mennyiségét, miközben a kémcsõ süllyedni kezd!

6. Tartsunk függõleges helyzetben egy vízzel színültig megtöltött mûanyag
fecskendõt. A víz kifolyását a fecskendõbõl ujjunkkal akadályozzuk meg. Ha a víz fel-
színére egy gyufafejet dobunk, majd rányomjuk a dugattyúját, a gyufafej lesüllyed.

7. Válasszunk ki, majd helyezzünk egymásba két kémcsövet. Elõzõleg a nagyobbik
kémcsõbe töltsünk színültig vizet. Amikor a belsõ kémcsõ alja nagyjából a külsõ
kémcsõ felénél van, fordítsuk meg a rendszert. Megfigyelhetjük, hogy a belsõ kémcsõ a
várakozásunkkal ellentétben felfelé kezd emelkedni.

8. Kössünk fel egy kavicsdarabot csúzligumira, majd a gumi végét fogva lógassuk
függõlegesen a kavicsot. Ha eközben a kavicsot belemártjuk egy pohár vízbe, azt ta-
pasztaljuk, hogy a gumiszál összehúzódik. (A láthatóság érdekében fessünk tintával
sávokat a gumira, vagy mérjük meg a kavics súlyát levegõben, majd vízben!

9. Fadarab talapzatba szúrjunk függõlegesen egy vashuzalt, amelynek a szabad szára
vízszintes helyzetbe legyen meggörbítve. Vashuzallal képezzünk ki egy képeslap nagys á-
gú kartonon kisebbik oldala mentén néhány hurkot, amelyekrõl a kartonlap a vashuzal
vízszintes szárán lenghessen. Az eszközzel a szél sebességét lehet mérni, ha elõzõleg az
oldalához egy skálát is elhelyezünk. Skálabeosztást készíthetünk, ha szélcsendes idõben,
mozgó gépkocsiból kitartjuk az eszközt, miközben figyeljük a sebességmérõt.

10. Egy mûanyag kólásüveg felsõ részébõl pluviométert (csapadékmérõt) készíthetünk,
ha azt az esõ felfogására használjuk. Az üvegre térfogatbeosztásokat rajzolva, ismerve a
kólásüveg alapterületének felületét, ki tudjuk számítani az 1 m2 nagyságú felületre hullott
esõ mennyiségét.

11. Lapos konzervdobozra feszítsünk ki (léggömbbõl kivágott) gumimembránt.
Elõzõleg a doboz peremét gépzsírral kenjük be a tömítés érdekében. Pillanatragasztóval
ragasszuk a membrán közepére egy mûanyag szívószál végét. A szívószál másik vége
egy beosztásos skálán fogja mutatni a légnyomásváltozást.
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12. Nedvességmérõt készíthetünk egy kidobott karácsonyfából kivágott olyan
törzsrészbõl, amelyen meghagyunk egy kérgétõl meghántott hosszabb ágat. Az ág
meghegyzett vége beosztásos skálán jelzi a nedvességtartalom megváltozását.

13. Készítsünk papírcsíkból egy laposabb omega alakzatot, majd asztalra téve fúvó-
kával a közepébe levegõt fújunk. Ez alatt a papírcsík megereszkedik.

14. Fújjunk levegõt két függõlegesen felfüggesztett papírlap közé. A papírlapok kö-
zeledni fognak egymáshoz.

15. Állítsunk fel az asztalra függõlegesen egy keményfedelû könyvet, közelébe pedig
helyezzünk el egy ping-pong labdát. Midõn fúvókával a labda és a fedõlap közé levegõt
fújunk, a labda a könyvnek ütközik. Ha a levegõt két ping-pong labda közé fújjuk, azok
egymáshoz csapódnak.

16. Készítsünk félkartonból egy nagyobb papírhengert. Csavarjunk fel a henger pa-
lástjának a szélei mentén egy-egy zsinegdarabot. A két zsineg végét tartva engedjük a
vízszintes tengelyû papírhengert lecsavarodni a zsinegekrõl. A henger esése eltér a
függõleges iránytól, és ferdén csavarodik le a zsinegekrõl.

17. Tölcsérbe ping-pong labdát helyezünk. A tölcsérbe alulról nagy sebességgel
levegõt fújva képtelenek vagyunk a ping-pong labdát kifújni, még akkor is, ha a tölcsért
szájával lefelé tartjuk.

18. Készítsünk porlasztót vastagabb szívószálból úgy, hogy a szívószálat a
negyedhosszánál harántosan bevágjuk, majd a vágásnál a két részt derékszögben meg-
hajlítjuk. A két szívószáldarabot a maradék mûanyagszakasz tartja össze. A rövidebbik
szívószál-szakaszt egy pohár vízbe merítjük, a hosszabb szívószál-szakaszba pedig fúj-
junk bele erõsen levegõt. A függõleges szárba felszívott vizet a levegõbe porlasztja.

19. Teáscsészébe kevés szódabikarbónát teszünk, majd ráöntünk egy kevés ecetet. A
benne fejlõdõ gázra szappanbuborékot ejtve lebegni fog a gáz felszínén.

20. Pohár vízbe nyers tojást helyezünk, majd fokozatosan addig töltünk hozzá
elõzõleg elkészített tömény konyhasóoldatot, amíg a tojás a vízben lebegni nem kezd.

Kovács Zoltán

Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája
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