
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-



szert (a ábra). Ha a mérőműszerünk elektrométer, akkor földelni kell az egyik 
pólusát képező árnyékoló burát. 

2) Ezután feltöltjük egy U1 feszültségre a kondenzátort. A feltöltéshez 
célszerű egy elektrosztatikus gépet (pl. iskolai van de Graaf-generátort) 
használni; ennek hiányában feltölthetjük egy megdörzsölt műanyag vagy 
üvegrúd segítségével. Az U1 feszültség értéke legyen legalább 1000 V, de 
vastagabb próbák esetén akár 10 000 V - r a is feltölthetjük a kondenzátort. 

3) A feltöltés után eltávolítjuk a töltésforrást.  Leolvassuk az U1 feszültség 
értékét, ezután a levegővel érintkező fegyverzetet a mérendő dielektrikum-
lemezhez toljuk, jól rányomjuk, és gyorsan leolvassuk ebben az esetben a 
mérőműszerről a feszültség értékét (b  ábra). Jelöljük a leolvasott feszültség 
értékét U 2 - v e i (U 2 < U1) 

A mért U1 és U 2 feszültségértékekből kiszámítható a mért dielektrikum 
relatív elektromos permittivitása, a következő összefüggés alapján: 

(1) 
4) ezen összefüggés levezethető, az U1 és U 2 feszültségekre felírható 

feltételi egyenletekből: 
a) eset,  amikor a fegyverzetek között a távolság 2d  (a ábra): 

ahol 

a levegőt tartalmazó kondenzátorrész kapacitása. 

a dielektrikumot tartalmazó kondenzátorrész kapacitása. 

- A C 0 és C kapacitások sorba vannak kapcsolva. 
b) eset,  a fegyverzetek között csak a d  vastagságú szigetelő van: (b  ábra) 

mindkét esetben a kondenzátor fegyverzetén ugyanaz a Q töltés 

található. 
A felírt  összefüggésekből következik az ( 1 ) - e s egyenlet. 
Egy adott szigetelőlemez esetében célszerű több mérést végezni oly mó-

don, hogy különböző U1 feszültségre töltjük fel a kondenzátort (a eset),  majd 
megmérjük a hozzá tartozó U 2 feszültséget (b  eset),  majd az ( 1 ) - e s egyenlet 
alapján minden esetben kiszámítjuk az εr relatív permitivitás értékét. Az egyes 



méréssorozatokból számított εr  relatív permitivitás értékek középértékét tekint-
hetjük a vizsgált anyag elektromos permittivitásának. 

Ezzel az egyszerű eljárással jó minőségű (nagy fajlagos ellenállású) szi-
lárd szigetelőanyagok elektromos permittivitása kielégítő pontossággal mér-
hető. Ezzel a módszerrel mérve a permittivitást-üveg, karton, papír, parafin, 
azbeszt, plexiüveg, ebonit, csillám esetében az irodalomban közölt adatokkal 
megegyező értékeket kapunk. 

Elektrosztatikus mérésről lévén szó, nagyon fontos szem előtt tartani a 
következőket: 

1) A méréseket száraz, pormentes levegőjű helyiségben végezzük. 
2) Biztosítsuk a mérőberendezés optimális szigetelését. 
3) A mérendő szigetelőlemezek felületét gondosan Ie kell tisztítani 
4) A méréseket gyorsan végezzük, mivel az alkalmazott módszer feltétele-

zi, hogy a mérés során a rendszer töltése állandó. 

Puskás Ferenc - Buksa Emil 

A tioszulfát  dícsérete(lll) 
Komplexképződési  reakciók 

A tioszulfátion mint a Iigandum szívesen képez koordinációs vegyületeket 
az átmeneti fémek ionjaival. E vegyületekben a tioszulfátion szélső kénatom-
jának elektrondonor szerepe van, a központi fémion pedig az elektronakcep-
tor. 

Nagy gyakorlati fontossága van a tioszulfátion ezüstsókkal való reakciójá-
nak. Ezen alapul a fényképek rögzítése, fixálása, ennek köszönheti a nátri-
um-t ioszulfát a fixírsó nevet. 

A kísérletekhez általában néhány százalékos oldatokat használunk ( 5 - 1 0 
g anyag 100 ml vízben). Az oldatokat esetleg csepegtetővel ellátott orvossá-
gos üvegből adagoljuk. 

A csapadékképződés!' reakcióknál láttuk, hogyha ezüstsók oldatához nátri-
um-t ioszul fá t -o ldatot csepegtetünk az első lépésben ezüst-tioszulfát csa-
pódik ki. Ha az adagolást folytatjuk, a képződött csapadék rögtön feloldódik 
komplexsó alakban: 

A nátrium-[ditioszulfáto-argentát(l)]  - Na 3 [Ag(S 2O 3 ) 2 ] és az ugyancsak 
keletkezőNa5[Ag(S2O3)3] vízben könnyen oldódik. 


