
Régmúlt idők kísérleteiből 
Hogyan fordította volna ki a sarkaiból a világot Arkhimédész? 
Az ókor nagy kísérletezője Arkhimédész Szürakuszaiban született, i. e. 287?-

212 között élt. Ki ne ismerne Hieron király koronájának kapcsán felfedezett  és a 
nevét viselő törvényét? Korának legnagyobb gondolkodója volt, akinek számos 
műve maradt fenn, legalább ugyanannyiról pedig közvetett úton szereztünk tudo-
mást. Ha munkásságáról a világ korábban értesül mint 1544, amikor kiadták a 
fennmaradt műveit, talán nagy hatással lett volna a tudományok fejlődésére. így 
mintegy másfél ezredévig szinte teljesen feledésbe merültek tudományos ered-
ményei. 

Ez alkalommal az emelőkkel kapcsolatos mondását szeretnénk megvizsgálni 
a megvalósíthatósága szempontjából: mekkora emelőre, vagy ha csigarendszer-
rel próbálkoznánk, mennyi csigara lenne szükség, és mekkora elmozdulásokat 
lehetne létrehozni, természetesen ha a legfontosabb, a fix pont adva lenne? 

Mint tudjuk a mi világunk alatt a Földet kell értenünk, amely viszont mintegy 
súlytalanul lebeg az űrben, pontosabban a Nap körüli pályáján halad. Már macá-
nak a Földnek a méretei óriasiak egy emberhez viszonyítva, hát akkor az emelőről 
mit mondjunk? Tételezzük fel, hogy a fix pont adott, a Föld pedig egy kis ponttá 
zsugorodna, amely megtartaná tömegét, kb. 6 . 10 kg. Ha Arkhimédész tömege 
kb. 60 kg-nyi lehetett, és ha mindkét tömeg egy homogén gravitációs mezőben 
lenne úgy, hogy a kétkarú emelővel súlyokat lehetne kiegyensúlyozni, akkor 
belátható, hogv például 1 m hosszúságúnak választva a rövid kart, akkor a 
hosszabbik 1023m hosszú kellene hogy legyen. Ennek a hosszúságnak az érzé-
keltetésére annyit, hogy a fény 1 év alatt kb. 10 m távolságot fut be, tehát 
mintegy tízmillió évig kellene a végéig fénysebességgel száguldani. Ugyanannyi 
ideig kellene ezzel a sebességgel "emelni", ha 1 m-rel szeretnénk kimozdítani a 
Földet. 

Készítsetek számításokat ehhez a feladathoz, ha a kérdést összetett csigával 
próbálnátok megoldani. Hány csigából kellene álljon a rendszer, és mekkora 
elmozdulással sikerülne a feladat? 

Kísérletezzünk! 
Acélgolyót ejtsünk kormozott fehér márványlapra. A kormozáshoz a márvány-

lapot tartsuk bele egy égő gyertya lángjába. Mind a golyón, mind a márványlapon 
annál nagyobb körfolt  jelentkezik, minél magasabbról ejt[ük a golyót. Tehat a 
legszilárdabb testek alakja is megváltoztatható. A különböző nyomokat nagyítóval 
figyeld, vagy a nyomhoz nagyon közel helyezett távcsővel, amelyet megfordítva 
használj. 

Végy egy kristályosító tálat, önts bele vizet, helyezz rá óvatosan egy bizonyos 
távolsagra egy-egy zsilettpengét. Azt tapasztalod, hogy a pengék elfordulnak, és 
egymás fele fognak mozogni. Igazolhatod a hatás-ellenhatás törvényét. A kísérle-
tet tűvel is elvégezheted, de a tűnek a vízre helyezése nehezebben sikerül, jó ha 
ehhez V alakban meghajtott kartonlapocskát használsz, a tűt a V száraira fekte-
ted, csak ezután mented a víz alá. A vonzás a mágnességen alapul. 

Elektroszkópot készíthesz egy magasabb (borsó) konzervdobozból, amelynek a 
nyitott felső peremére helyezzünk selyempapírkenygyelt, azaz V alakban meghajlított 
papírcsíkot. A dobozt helyezzük padlóviasz-darabra vagy viaszgyertya-lábakra. Ha 
hozzáérinted a megdörzsölt PVC rudat, feltöltődik. Megfigyelheted, hogy fapálcikát 
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hozzáérintve nem veszti el elektromosságát, fémkötőtűt érintve hozzá kisül. Ke-
reshetsz elektromos szigetelőket és vezetőket. 

A rakétaelvet bebizonyíthatod úgy is, hogy kifeszítesz a szoba két fala közé egy 
huzalt, amelyre ráhelyezhetsz kis huzaldarabkákkal egy kémcsövet vízszintesen úgy, 
hogy a kémcső a huzalon elcsúszhasson. Töltsünk a kémcsőbe egy kevéske vizet, 
dugjuk be a kémcső végét beszappanozott gumidugóval, ne túl erősen, majd gyertya-
lánggal melegítsük a kémcsövét. Egy idő után a dugó kilövődik, a kémcső vegigcsú-
szik a huzalon. 

Vigyázz! A lángot mozgasd mindvégig, a fejedet fordítsd el a melegítés ideje alatt, 
nehogy a szemedbe jusson gőz, esetleg üvegszilánk! 

Szívj fel osztott pipettába 0,001 térfogatszázalékos alkoholos-olajsav - oldatot. 
Számold meg, hogy 1 cm kieresztett oldat hány cseppből áll. Állapítsd meg, hogy egy 
csepp olajsavoldatban mennyi az olajsav térfogata. Ezután cseppents egy csepp 
oldatot kénporral finoman meghintett vízfelületre, várj amíg elpárolog az alkohol. 
Remélhetőleg kör alakú folt marad, amelynek megállapíthatod a területet. Az olajsav-
réteg vastagságát kiszámíthatod, ha elosztod a folt térfogatát a területével. Ha az 
olajsavmolekulakat kocka alakúnak képzeljük, a foltot pedig egyrétegűnek, a kapott 
rétegvastagság éppen egy molekula méretét jelenti. Hasonlítsd össze a kapott ered-
ményt az elméletileg kapott eredménnyel. 

Sokszor lehet szükség rezgéskeltőre, oszcillátorra, például egy erősítő berende-
zés ellenőrzésénél. A legegyszerűbb hangfrekvenciás oszcillátorhoz szükséged van 
egy kisteljesítményű tranzisztorra (EFT353), tranzisztoros vevőkészülékek kimenőt-
ranszformátorára,  egy miniatűr hangszóróra (4-8 ohm), egy 10 kohm nagyságú 
ellenállásra, 0,1 mikrofarad  kapacitású kondenzátorra, és egy 4,5 V-os zseblampae-
lemre. A rajz  szerint  összeállítod a kapcsolást, ügyelve a feszültségpolarizációra,  és 
hangot fog kibocsátani. Ha változtatod az ellenállás értékét, de 3 kohm alá ne 
csökkentsd, változik a hangmagasság is. 

A Doppler jelenséget tanulmányozhatod 
vele, ha az oszcillátort kis térfogatba sűríted, 
szilárd lapra erősíted, majd a lapot egy zsi-
neggel megkötöd, és vízszintes síkban kö-
rözteted valakivel . Hallani fogod a 
hangfrekvencia változását. 

Az elektron töltését neghatározhatjuk az elektrolízis módszerével a következő 
módon is. Cink-jodid-oldaton átfolyó aram hatására barnás színű jód válik ki az 
anódnál. Mérjük az áramerősséget és az időt, meghatározzuk az átfolyt töltésmennyi-
séget. Ezután 0,02 mólos fixírsóoldatot öntünk a jodoldathoz, amíg az épp elszíntele-
nedik. Igy meghatározható hogy hány mól Na2S2O3 (fixírsóoldat) került a jódoldathoz. 

A kivált jódmolekulák számának meghatározásához a következő kémiai reakciót 
használjuk fel: 

A jód a vízben nem oldódik, de jodidok jelenlétében oldatot ad, maguk a jodidok 
színtelenek. A 0,02 mólos fixírsóoldat elkészítéséhez 5 g kristályvizes fixírsót kell 1 liter 
vízben feloldani, mivel 1 mól fixírsó 248g. Az elszíntelenítéshez elhasznált fixírsóoldat 
térfogatából megkapható az Avogadro-szám segítségével a felhasznált fixírsómoleku-
lák száma, ebből a lekötött jódionoké. Elosztva az oldalon áthaladt töltések számát az 
előbbivel, az elemi töltés értékéhez jutunk. Az elektrolízis ideje 6-8 perc, az áram-
erősséget 20 másodpercenként ábrázold grafikusan milliméterpapíron, a területből 
határozd meg a töltésmennyiséget. 
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