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Jegyzőkönyv

Távolságmérés

Környezetfizikai kísérletek a középiskolában

I. Előadás a méter történetéről

A  méter  a  távolság  alapmértékegysége  az  SI-rendszerben.  Megszületése  előtt  sokféle 
távolságegységet használtak (láb, hüvelyk stb.), később azonban felmerült az igény egy 
állandóbb, egységesebb mértékegység megalkotására. Sok különböző javaslat után 1791-
ben született meg a méter, amely a Föld Párizson áthaladó délkörének negyvenmilliomod 
részét jelentette. Az egység pontos lemérése után platina méterrudat készítettek, amelyet 
később  30  példányban  sokszorosítottak.  A  pontossági  problémák  kiküszöbölésére 
Mitchelson interferométerét használták, először vörös kadmiummal, később a kripton 86-
os tömegszámú izotópjával. A ma érvényes (a világban 1983, Magyarországon 1991 óta) 
meghatározás a fénysebességből vezeti le a méter pontos hosszát, ami a magyar fizikus, 
Bay Zoltán munkájához köthető.

II. Feladatok

1. Saját paraméterek (Szabó Mátyás)
Arasz: 19 cm
Magasság: 178 cm
Vállszélesség: 41 cm
Talphossz: 31 cm
Lépés: 44 cm
Bicepsz: 31 cm

2. Becslések – meghatározott tárgyak és képeken szereplő élőlények, épületek méretének 
becslése
pl:  óriásszivar,  T-rex,  óriáscsocsó,  felhőkarcoló,  legnagyobb  harcsa,  legnagyobb  és 
legkisebb béka

3. Egy választott tárgy méreteinek megbecslése, majd lemérése (valamilyen kiválasztott 
mércével)
Mérendő tárgy: floppy lemez
Mérce: golyóstoll gumis része

Becsült méretek: kerület: 56 cm, terület 196 cm2
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A  meghatározás  menete:  A  mércénk  segítségével  megmérjük  a  lemez  oldalait,  a 
területszámításnál a lemez alakját négyzetnek tekintjük.

Pontos eredmény: Kerület: 48,8 cm
Terület: 148,8 cm2

A kerület kötélhosszban kifejezve: 0,002224 kötélhossz

4. Térfogatbecslés és –számítás

Módszer: A vízkiszorítását mérjük meg. A mérendő bábura gránitdarabot erősítünk, hogy 
lehúzza a víz alá. Az egy mm-es vízszintemelkedésnek megfelelő térfogatváltozás előre 
meg volt adva.
Becslés: 8 cm3   

Pontos eredmény: kb. 6-7 cm3

      5. Sebességmérés: A lépegetős malacot különböző dőlésszögű lejtőkön engedjük le

Mérés száma Megtett út 
(m)

Eltelt idő 
(sec)

Sebesség 
(m/sec)

Kezdeti 
magasság 

(cm)

Dőlésszög
(fok)

1. 0,2 2,8           0,07 25 10
2. 0,3 3,4  0.08 30 12,02
3. 0,5 2,4           0,2 35 14,07
4. 0,3 1,9 0,16          40     16,13

A  sebességet  befolyásoló  tényezők:  dőlésszög,  malac  paraméterei,  a  lejtő  felszíne 
(sima/érdes) - súrlódás

I. A könyvespolcon lévő könyvek méretének eloszlása:
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