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BEVEZETÉS 

A kézikönyv alapjául szolgáló tankönyv egy olyan sorozatba illeszkedik, melynek tagjai az első 

valóban science-típusú, integrált szemléletű fizikakönyvek. Szokatlansága miatt szeretnénk 

kiemelni a tankönyv néhány sajátosságát, ami szinte minden lecke feldolgozásának közös 

alapját adja. Hozzá kell tennünk, hogy a további megállapítások nem csupán a Fizika 10. 

osztályos tankönyvet érintik. Az újgenerációs Fizika 9., 10. és 11. évfolyamos tankönyvek mind 

szerkezetükben, mind módszertanukban megegyeznek, egységes koncepció alapján 

fejlesztett taneszközök.  

Mi is ez a koncepció? 

Sok évtizede szinte kizárólagosan uralta a hazai fizikaoktatást az algebrai szemlélet: a fizika 

elveit matematikai formalizmus segítségével, képletek használata útján próbálták átadni a 

diákoknak. Ebben a szemléletben – kissé sarkítva – a tanár felír néhány képletet a táblára, és 

az ezekkel való számolás, az alapfeladatok sulykolása a tanóra fő feladata. A fizika oktatásának 

valóban egyik erőteljes áramlata az ilyen képletközpontú oktatás, az algebra-based kurzus. 

Létezik azonban másfajta szemlélet is, amely szerint a fizika elveit nem feltétlenül a diákok, 

olvasók számára gyakran nehezen érthető matematikai nyelvet használva kell elmagyarázni. 

A fizikatörténetet tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy például Newton, Einstein, Faraday 

alig használtak képleteket a gyakran jelentős újdonságot megfogalmazó munkáikban. 

Amennyire lehet, törekedtek emberi nyelven megszólalni. A fizikaoktatás hasonló ága az elvek 

jelentésére összpontosít, inkább gondolkodtató kérdéseket fogalmaz meg numerikus 

problémák helyett. Megint másik felfogás szerint (nevezhetnénk ezt science-típusúnak is) a 

fizikaórán nem szükséges mindig a fizika tudományára összpontosítani, tehát az iskolai 

fizikaóra nem az egyetemi fizikaóra egyszerűsített mása. A tárgyalás gyakran a hétköznapi 

megismerés logikáját követi, nem pedig a tudományos rendszer felépítésére törekszünk. Más 

megfogalmazásban: a kitűzött cél ebben az esetben nem az, hogy a diákok fejében a fizikusok 

gondolataiban meglévő rendhez hasonló módon álljon össze a fizikai fogalmak és törvények 

rendszere, illetve jöjjön létre az erre alapozott tudományos mélységű megértés, azaz nem kis 

tudósok képzésére törekszünk. A cél a természeti és technikai-társadalmi környezetre 

vonatkozó tudományos eredmények alkalmazásának megmutatása az átlagos érdeklődésű, 

képességű diákok többsége számára, vagyis ismeretterjesztés, a látókör tágítása. Könyvünk is 

ezen a nyomvonalon halad, és jelentős részben – bár nem kizárólagosan a tananyag ilyen 

jellegű feldolgozását javasoljuk – a tananyagot éppen ilyen szempontok alapján állítottuk 

össze. Mit tud mondani nekem a fizika a hétköznapokban, a mában? Ezért szerepel a könyvben 

kevesebb képlet, ezért nem a hagyományos diszciplínák szerint halad az oktatás, ezért 

találhatóak például az optikai ismeretek nem egy tömbben, hanem szétszórva –ezzel talán 

megnehezítve a tudományos megértést, de segítve az előzőekben megfogalmazott célok 

elérését. 
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Az órák felépítése során, ha csak lehet, teremtsük meg az aktív, közvetlen érzékszervi 

tapasztalatokra alapozott tanulás lehetőségét! A diákok először vegyék kézbe, ismerjék meg, 

tapasztalják meg a vizsgálandó jelenséget, gyakorlati alkalmazást! Fedezzék fel, hogyan 

működik, szemléljék figyelmesen, hogy mi hogyan történik, próbálják megfogalmazni 

lehetőleg fizikai mennyiségeket is használva a látottakat! Ha csoportosan dolgoznak, az 

osztályterem néha hangos, a tanár pedig nem a táblánál áll, hanem a padok között sétálva 

figyeli az önálló felfedezés játékát. Ekkor válik számukra is érdekessé a vizsgálatok tárgya, 

másrészt a tanár számára is feltárulnak korábbi ismereteik, előzetes elvárásaik, kialakult 

véleményük. Ennek ismerete segíti a sikeres tanítást, a csoportmunka megteremti az oldott, 

ám szükség szerint fegyelmezett, szabályokat is elfogadó munka légkörét.  

A tanítás során alkalmazható digitális anyagokról 

Az internetet régóta használók látják, hogy amióta a nézettségnek marketingszempontból 

jelenősége van, az interneten sajnos elszaporodott a „szemét”, kisebb-nagyobb csúsztatás, 

szándékos megtévesztés, jól felépített kelepce. Hemzsegnek a lencsevégre kapott marsi 

élőlények („eredeti” NASA-felvételeken), örökmozgók, új fizikai elméletek: energiatermelés a 

semmiből stb. És születtek honlapok a fentiek üldözésére is. De vannak azért bőségesen 

megbízható források, ahonnan meríthetünk.  

YouTube-videók 

Nagyon sok kísérlet található a YouTube-on, ezek egy része korrekt felvétel, szándékos, 

kattintásvadász csalás nélkül. A diákok rácsodálkozhatnak az érdekes jelenségekre akár saját 

telefonjuk segítségével, elgondolkodhatnak a magyarázaton. Az ilyen anyagokat közlő 

csatornákat gyakran nem csak virtuálisan létező intézmények tartják fenn, érdemes figyelni a 

márkanevet. 

Teljesebb, önálló tanulásra alkalmas anyagok is vannak, bár minél teljesebb egy anyag, 

annál nehezebb beilleszteni a saját órába: más a nyelv, más a jelölés, más a szemlélet és a cél. 

Ezért a legszélesebb körben a jelenségekre rácsodálkozó, ma már drónt, akciókamerát, 

szuperlassítást vagy time-lapse technikát is használó szuperfelbontású videók használhatók 

egy-egy jelenség bemutatására. A DIY (do it yourself – csináld magad) videók az önálló 

tevékenységet inspirálják és gyakran jól használhatóak. 

Interaktív szimulációk 

Az interaktív szimulációk segítségével akkor is bevonhatjuk a diákokat a kísérletezésbe, ha ez 

egyébként nem volna lehetséges. Szinte minden leckéhez javasoljuk a Phet-szimulációk közül 

a megfelelőt. Ezeket az oktatásban való felhasználásra fejlesztették ki a Coloradói Egyetemen 

Carl Wieman Nobel-díjas fizikusnak a természettudományos oktatás megújításáért végzett 

munkájának keretében. A szimulációk egy részének van magyar nyelvű fordítása, jól 

használhatóak demonstrációs céllal és a tanulói aktivitás fokozásának céljából is. Az interneten 
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nagyon profi, már-már tudományos igényű szimulációk is találhatóak (Walter Fendt, Daniel A. 

Roussel, Paul Falstad, www.falstad.com) a megfelelő kutatók honlapján – ezek időben stabil 

és megbízható források. 

Mobiltelefon-alkalmazások 

Külön kell megemlítenünk a mobiltelefonra írt applikációkat. Ezek egy része kézi tankönyvként 

vagy feladatgyűjteményként használható (angol nyelven), de vannak a mobiltelefon szenzorait 

fizikai mérésre alkalmazó programok is. A fő jelentősége ezeknek a programoknak, hogy 

segítségükkel új, mindenki számára elérhető alkalmat tudunk adni az órai, otthoni 

kísérletezésre! A tanulói aktivitás fokozása a tanulmányok szerint növeli az oktatás 

eredményességét. 

Android operációs rendszerre ilyen méréseket segítő programcsomag a Physics 

Toolbox. A hang erősségének mérésére, frekvenciaspektrumának felvételére használható a 

DecibelX nevű alkalmazás.  

A differenciálás lehetősége elektronikus tananyag formájában 

Evidencia, hogy minden osztályban szükség lenne a differenciált oktatásra. Ezért minden 

tantervben szerepel ennek fontossága, hangsúlyozva, hogy maximálisan törekedni kell a 

differenciálásra. Be kell azonban vallanunk, hogy a túlterhelt tanárok alacsony óraszámban, 

magas osztálylétszámok mellett általában képtelenek egyénileg foglalkozni a tanulókkal. Az 

elektronikus tananyagok és az ezekre alapozódó önálló tanulás azonban változást fog hozni 

ezen a területen.  

Tankönyvsorozatunkat úgy írtuk meg, hogy az egy leendő elektronikus tankönyv 

alapjául szolgáljon. Úgy képzeltük, hogy a jelenlegi anyagmennyiségnél nagyságrendekkel 

több anyag kerül majd elektronikusan elérhető tárhelyekre, ahol a tanárok nemcsak magát a 

tananyagot, hanem annak elektronikus feldolgozási módszereit, készre kidolgozott oktatási 

csomagokat is fognak találni. Nem kétséges, hogy az elektronikus tananyagok segítségével 

történő oktatás a jövőben egyre nagyobb szerephez jut. Az elektronikus tananyagok könnyen 

módosíthatóak, az ilyen tananyag naprakészebb lehet. Tankönyvünkben a televíziókról írott 

rész már most is kiegészítésre szorul. Az egyre terjedő e-learning természetes forrásanyaga az 

elektronikus tankönyv. A nagy egyetemek már ma is kínálnak ilyen kurzusokat, számuk egyre 

nő. Léteznek nemzetközi kurzusok, amelyek diákjai, tanárai is több országból valók, és 

döntően az interneten megvalósuló kommunikációs felületen folyik az oktatás, a webinárium. 

Nem nehéz előre látni, hogy a mobilkommunikációs eszközök további fejlődésével az e-

learning kurzusok megjelennek a középfokú oktatásban, és várhatóan egyre nagyobb szerepet 

töltenek majd be.  

Az elektronikus tananyagokra alapozott és részben a diákok önálló tevékenységével 

megvalósuló e-learning a differenciálás szempontjából is előrelépés, hiszen ilyenkor a diákok 

a saját tempójukhoz igazítják a tanulási folyamatot. Olyan sorrendben és gyakorisággal 
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tekintik meg a mindig rendelkezésre álló elektronikus segédanyagokat, elektronikus 

tananyagokat, ami a számukra a legkedvezőbb, saját tanulási szokásaikhoz a legjobban 

illeszkedik. 

Elektronikus tananyagokkal, egyre kevesebb szaktanár közvetítésével csak differenciált 

formában lehet tanítani. A lehető legsürgősebben át kell állni erre a módszerre, aminek a 

kidolgozása hatalmas munkát jelent. 

Tankönyvsorozatunkban jelenleg a differenciálásnak nem az a formája tud 

megvalósulni, hogy az egyes tanulók a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően 

egymástól függetlenül dolgozhassanak, hanem csak az, hogy a tanár a saját tudását és 

érdeklődését is figyelembe véve úgy választ ki a könyvünkből anyagrészeket, illetve úgy hagy 

ki témaköröket, hogy az a tanulócsoport tudásának gyarapodását, a diákok fejlődését a lehető 

legjobban szolgálja. 

A fentiek jól mutatják: tankönyvsorozatunk segítségével nem szabad úgy tanítani, hogy 

a tanár „leadja” az összes leckét, és hagyományos módon kéri számon a legfontosabbnak 

tekintett tudományos alapismereteket, törvényeket, képleteket, egyenleteket. Ez a tanári 

kézikönyv nem képes arra, hogy önmagában felkészítse a kollégákat az új szemléletű 

oktatásra, illetve tankönyvsorozatunk jelenlegi formájában egyelőre nem is alkalmas az 

elektronikus tanulásra. A következőkben azt írjuk le fejezetről fejezetre, leckéről leckére, hogy 

mi miért és hogyan szerepel az egyes leckékben. Ezúton is szeretnénk kifejezni elismerésünket 

azon kollégáink felé, akik megpróbálkoznak a fizika új szemléletű tanításával a tankönyveink 

alapján, mert ezzel hatalmas egyéni munkát vállalnak magukra.  

Végezetül még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, hogy a pedagógusok bátran 

differenciáljanak a tankönyveink anyagai között, és csak azokat a fejezeteket, leckéket 

tanítsák, melyek a tanulócsoportjaikban sikeresen elvégezhetők, bátran hagyjanak ki nagyobb 

anyagrészeket is! 

Hogyan használható ez a tanári kézikönyv? 

A továbbiakban fejezetről fejezetre, leckéről leckére leírjuk, hogy mi miért került be az 

anyagba, illetve tanácsokat próbálunk adni az ismeretek feldolgozásához. Ez a szerkezet azt 

sugallja, hogy minden leckét sorban egymás után meg kell tanítani ugyanúgy, ahogy a 

megszokott hagyományos tankönyvek szerzői ezt elképzelik. Ezt azonban nagyon nem így 

képzeltük el. Egy teljesen új szemléletű fizikatanításra gondoltunk, ahol a tanár bátran 

válogathat a kínálatból úgy a témaköröket, mint a feldolgozási módszereket tekintve. 

Bevalljuk, hogy a könyv tananyagfejlesztői (mert ennek a műnek nincsenek szerzői) 

világéletükben hagyományos módon tanították a fizikátA könyvsorozatot lelkes kollégák 

próbálták ki, akik sok energiát fektettek az új szemléletű fizikatanítás megvalósításába. Az ő 

véleményük szerencsére többségében pozitív volt, tehát van remény arra, hogy a 

könyvsorozatunk használható lesz. Sajnos a tananyagfejlesztési munka a jelen tanári 
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kézikönyvvel lezárulni látszik, vagyis csak reménykedni lehet abban, hogy a jövőben a 

könyvsorozatunk elektronikus tankönyv alapjává fog válni, és megkezdődik majd a sikeres 

használathoz szükséges elektronikus tananyagok kidolgozása.  

Végezetül megjegyezzük, hogy a tanári kézikönyvben minden egyes lecke után közöljük 

a leckéhez tartozó összetett kérdések és feladatok megoldását. 
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A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

I. Vízkörnyezetünk fizikája 

A folyadékok közül a vízzel találkozunk hétköznapi életünkben a leggyakrabban. Vízből 

készítjük ételeink egy részét, ott folyik a háztartásokban, gyakran tisztításra használjuk. 

Természetes környezetünk részét alkotja. Miközben szeretnénk eljutni egyik városból a 

másikba, folyókon kell átkelnünk vagy tavakat kell megkerülnünk. A hajózás, a vízi közlekedés, 

az előlények megismerése, a földrajzi tudás mind elválaszthatatlan a víz megismerésétől.A 

fizika adja a kezünkbe a kulcsot ahhoz, hogy nagy teherbírású stabil hajókat építsünk, vagy 

megértsük az időjárás jelenségeit. Szándékosan említünk vizet és nem általában folyadékot, 

mert az összes folyadék közül számunkra a testünk jelentős részét alkotó víz a legfontosabb. 

Ennek ellenére ebben a leckében általánosságban is foglalkozunk a folyadékok fizikájával. 

1. A folyadékok tulajdonságai 

A víz könnyen hozzáférhető anyag, kiválóan alkalmas önálló kísérletezésre. Egy fecskendő 

segítségével könnyű kipróbálni, hogy össze tudjuk-e nyomni. Különböző átmérőjű csöveket 

használva felfedezhetjük, hogy az igen vékony csövekben magasabb a vízszint. Alkalmas videó 

segítségével megnézhetjük azt is, hogy a szabadon eső vízcseppek csekély légellenállás mellett 

közelítőleg gömb alakot vesznek fel. Rácsodálkozhatunk néhány vízzel működő technikai 

eszköz felépítésére, működésére is. 

Az iskolákban elérhető kísérletezési lehetőséget próbáljuk meg a lehető legjobban 

kihasználni, és igyekezzünk minél több eszközt a tanulók kezébe adni! A saját tapasztalatok 

begyűjtése után nyílik lehetőség arra, hogy magyarázatot adjunk a megfigyelt jelenségekre. A 

folyadékokról alkotott tudományos elképzelés segítségével a legtöbb tulajdonság könnyen 

megérthető. A folyadékokszomszédos részecskéi többé-kevésbé érintkeznek egymással; ezzel 

magyarázhatjuk azt, hogy a folyadékokat általában nem vagy csak nagyon nehezen tudjuk 

összenyomni. Úgy kell elgondolnunk, hogy a folyadékok részecskéi könnyen elmozdulnak 

egymáson, így lesz érthető, hogy a felszín mindig vízszintes, valamint a víz folyékony. 

Jó példa ez arra, hogy egy modellnek nem kell mindig nagyon bonyolultnak lennie 

ahhoz, hogy bizonyos szempontból jól írja le a valóságos folyamatokat. Könnyen 

megmagyarázható a golyómodell segítségével az a tapasztalat is, hogy két különböző folyadék 

összeöntésekor az együttes térfogatot általában kevesebbnek mérjük az egyes alkotók 

térfogatainak összegénél. 

A földi élet előbb a vízben alakult ki, az élőlények utána hódították meg a szárazföldet. 

A víz jelentősége ezért (is) nagy a biológiában, és ezért van az, hogy a vízzel kapcsolatos fizikai 

ismeretek gyakran felhasználásra kerülnek. Tavak mellett járva mindenki megfigyelheti a 

molnárkákat, ahogy a víz felszínén szaladgálnak. Ez a jelenség (is) felhívja a figyelmet a felületi 
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feszültség fontosságára. A felületi feszültséggel kapcsolatban az elnevezés bizonyos 

szempontból szerencsés, más szempontból nem annyira. A felület szó használata segítség a 

tanuló számára, de a feszültség szó többféle jelentéssel rendelkezik. Összekeverhető az 

elektromos feszültséggel vagy a szilárd testekben külső erő hatására létrejövő deformációt 

okozó feszültséggel. Érdemes tisztázni, hogy a felületi feszültség egyrészt egy fizikai mennyiség 

neve, vagyis egy fizikai együtthatót jelent, másrészt magát a fizikai jelenséget is így nevezzük. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Értelmezd a folyadékmodell alapján a folyadékok alábbi tulajdonságait! 

a) A folyadékok gravitációs térben felveszik az edény alakját. 

b) A folyadékok térfogata állandó. 

c) A folyadékok összenyomhatatlanok. 

Megoldás: 

a) A folyadék részecskéi szorosan illeszkednek a gravitációs erő hatására lefelé 

mozogva. 

b) A folyadék térfogata az illeszkedő részecskék s a köztük lévő hézagok együttes 

térfogata minden edényben, ami lényegében állandó. 

c) A folyadék részecskéi nem préselhetők egymásba. 

2. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a megfelelő fékfolyadéknak? 

Megoldás: 

Kevéssé melegedjen fel (magas fajhő), ne szenvedjen halmazállapot-változást (magas 

forráspont), hőmérséklettől független, jó viszkozitás (folyósság), korróziógátló tulajdonság. 

3. Magyarázd meg a hidraulikus emelő működését a Pascal-törvény segítségével! 

Megoldás: 

A folyadékban gyengítetlenül terjedő nyomás kis felületen kis erővel létrehozható, és nagyobb 

felületen nagyobb erő kifejtésére alkalmas. 
2

2
2

1

1
1

A

F
P

A

F
P  . 

4. Fújj szappanbuborékot! Mutasd meg, hogy ha a fújást abbahagyod, a levegő visszaáramlik 

a szívószálon, és a buborék összehúzódik. Mi a jelenség magyarázata? 

Megoldás: 

A buborékban lévő folyadék felületének minimalizálására törekszik (felületi feszültség). Ennek 

megfelelően visszahúzódik a szívószálba (folyadékcseppé alakul). 
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5. Hogyan igazolhatjuk a vízrészecskék közötti összetartó erőket? Javasolj konkrét 

megfigyeléseket vagy kísérleti elrendezést! 

Megoldás: 

Bármilyen felületi jelenség alkalmas az erők létének igazolására (pl. fémpenge vízfelszínre 

fektetése). Látványos igazolás a vízcsepp viselkedése súlytalanság állapotában, mely számos 

filmen megfigyelhető. 

6. Egy hidraulikus emelővel 46 cm magasra szeretnénk felemelni 8 mázsa súlyt. Az emelés 

során az emelőkart többször le kell nyomnunk. A kar egyszeri lenyomása során 80 cm úton 

fejtünk ki 150 N erőt. Hányszor kell lenyomni a kart a teljes emelés alatt? 

Megoldás: 

Ha a veszteségektől eltekintünk, akkor az egyszeri lenyomás során végzett munkánkat kell 

összehasonlítani a teheremelés teljes munkájával. 

 ,31
m 8,0N 150

m 46,0N 8000





N azaz 31-szer kell lenyomni a kart. 

7. Kimondható-e egy folyadékról általánosságban, hogy nem nedvesítő? 

Megoldás: 

A nedvesítés és nem nedvesítés két anyag viszonylatában értelmezhető. A nedvesítés attól 

függ, hogy egy folyadék saját részecskéihez vagy a másik anyaghoz tud nagyobb erővel 

kapcsolódni. Így általánosságban nem mondható ki egy folyadékról, hogy nedvesítő. 

8. Sorolj fel a tankönyvben nem szereplő példákat a kapilláris jelenségre! 

Megoldás: 

Pl. a könny keletkezése, a szem nedvesen tartása. A vízmolekulák mozgása a talajban stb. 

9. Az egyik háborúban a katonák halak tömegét pusztították el úgy, hogy robbanóanyagot 

robbantottak fel egy tóban. Mi történhetett? 

Megoldás. 

A tóba vagy folyóba dobott kézigránát felrobbanása után erős lökéshullám szaladt végig a 

vízben, mivel a folyadék összenyomhatatlan. A rendkívül gyorsan terjedő és nagy nyomás a 

halakat elpusztította. 

  



FI -505041001/1 Fiz ik a  1 0 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

12 

 

10. A felületi feszültségi erő a folyadék és üveg érintkező kerületének hosszától függ egy adott 

folyadék (pl. víz) esetén. Hogyan aránylanak egymáshoz a különböző átmérőjű üvegcsövekben 

a hajszálcsövesség miatt megemelkedett vízoszlopok, ha a külső vízszint feletti többlet 

vízmennyiség súlyát a felületi feszültségi erő tartja meg? 

Megoldás: 

A vízoszlop súlya arányos a térfogatával, hRG 2~ , a felületi feszültségi erő arányos az 

érintkező kerülettel, azaz RF ~ . Mivel a vízoszlop súlyát (G) a felületi feszültségi erő (F) tartja 

meg, állandóhRhRGRF  2~~ , a két mennyiség fordítottan arányos. Minél kisebb 

a hajszálcső sugara, annál nagyobbra tudd emelkedni benne a vízoszlop. 

2. Testek a vízben 

Ezzel a fejezettel kapcsolatban szeretnénk elmesélni egy tanulságos történetet. Egy kutatás 

során sok diákot és felnőttet is megkértünk arra, hogy válaszoljon a következő kérdésre: „Egy 

kísérlet során alumíniumból készült pénzdarabot a víz felszíne alá nyomtunk, majd 

elengedtük. Azt tapasztaltuk, hogy a víz alá süllyedt. A folytatásban egy kicsi alumíniumfóliát 

nyomtunk a víz alá és engedtünk el. A fólia ugyanolyan anyagból készült, mint a pénzérme. A 

kérdés a következő: Mi történik a fóliával; a felszínre emelkedik, az edény aljára süllyed, vagy 

lebegve a helyén marad?” A válaszadók többsége szerint a fólia a felszínre emelkedik. A 

leggyakoribb indok az volt, hogy nagyon könnyű és a vízben a nehéz dolgok süllyednek el. Az 

általános iskolás diákok egy része úgy indokolt, hogy a sűrűség dönti el azt, hogy egy tárgy 

úszik vagy elmerül. Mindnyájan úgy gondolták azonban, hogy a kis alumíniumdarab sűrűsége 

kisebb, mint a víz sűrűsége, ezért felemelkedik. Csak néhány esetben gondolták azt, hogy a 

fólia a víz aljára süllyed. Hasonló kérdések válaszait áttekintve alakult ki bennünk az a 

meggyőződés, hogy az iskolai tanulmányok valójában csak keveset segítenek a hétköznapi 

jelenségek helyes értelmezésében vagy a hétköznapi problémák megoldásában. Az emberek 

többsége ilyenkor nem az iskolai tananyagra támaszkodik, hanem saját személyes 

tapasztalatait hívja segítségül, valamilyen bevált mintát követ, ritkán kezd el gondolkozni, 

akkor is gyakran helytelen eredményre jut. 

A hidrosztatika törvényeivel kapcsolatosan nagyon tanulságos, hogy azokat csak 

alkalmas körülmények teljesülése esetén lehet használni. A strandon úszva érezhetjük, hogy a 

víz felhajtóereje az, ami segít a testünk fennmaradásában. A víz alá bukva, ha lefelé úszunk, 

érezzük, hogy egyre nagyobb a nyomás, ami a dobhártyánkra nehezedik. Nagyon sok 

hétköznapi tapasztalattal rendelkezünk tehát a vízben uralkodó fizikai viszonyokkal 

kapcsolatban. 

Visszatérve a hidrosztatikai törvények alkalmazásához, a hidrosztatikai nyomást leíró 

formula csak akkor alkalmazható, ha a víz egyensúlyi állapotban van. A szabadon eső 

palackban az egymás felett levő vízrétegek nem nyomják egymást, így nem alakul ki a 

hidrosztatikai nyomás. Hasonló a helyzet a világűrben is, ahol a vízcseppeket a felületi 



FI -505041001/1 Fiz ik a  1 0 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

13 

 

feszültségből származó erő tartja össze. Arkhimédész törvénye is csak akkor igaz a tanult 

formában, ha a vízbe, folyadékba, gázba merülő testet minden oldalról körülveszi a víz, 

folyadék vagy gáz. Ha egy testet szorosan a medence aljához préselünk olyan módon, hogy ne 

kerüljön alá víz, a hidrosztatikai nyomás képletét már nem használhatjuk a rá ható erők 

kiszámolásakor. 

Ez a lecke újra csak felhívja a figyelmet arra, hogy a tudományos gondolkodás nem 

egyszerűsíthető néhány képlet rutinszerű használatára. Ez jó és rossz hír is egyben. Rossz hír 

abból a szempontból, hogy a fizika tanulását nem lehet néhány sor és néhány betű 

memorizálására leegyszerűsíteni, ugyanakkor lehetőség van a fizikai törvények tartalmának 

kibontására képletek nélkül is, ami a tanulók többsége számára jó hír. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mekkora annak a testnek a sűrűsége, melyet ha vízbe lógatunk egy fonál segítségével, a 

fonálban ébredő erő a test súlyának a fele lesz? 

Megoldás: 

Mivel a testre ható felhajtóerő a test súlyának a fele, ezért kijelenthetjük, hogy a test 

térfogatával megegyező térfogatú víz súlya a test súlyának a fele. Ebből következik, hogy a test 

sűrűsége 
3cm

g
2 . 

2. Egy test háromnegyed részéig merül vízbe. Hányadrészéig merülne 0,9 g/cm3 sűrűségű 

olajba? Mekkora sűrűségű folyadékban lebegne a test? 

Megoldás: 

Ha a test ¾ részéig merül vízbe, sűrűsége a víz sűrűségének ¾ része, azaz 
3cm

g
75,0 . Így 

3cm

g
75,0  sűrűségű folyadékban lebegne, illetve a 

3cm

g
9,0 sűrűségű olajban 833,0

9,0

75,0
 -ed 

részéig merülne el. 

3. Egy henger vagy téglatest vízben úszik. A testek kétharmada merül a vízbe, egyharmada van 

a vízfelszín felett. Igazold, hogy a henger sűrűsége 2/3 g/cm3! Általánosítsd a problémát, 

mutasd meg, hogy egy folyadékba merülő, de a folyadéknál kisebb sűrűségű test sűrűsége 

megegyezik a test folyadékba merülő térfogata és teljes térfogata arányának és a folyadék 

sűrűségének a szorzatával! 

Megoldás: 

A felhajtóerő megegyezik a test súlyával. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a test tömege 

megegyezik a kiszorított víz tömegével. A tömeg a sűrűség és a térfogat szorzatával egyezik 
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meg. Ha a test sűrűsége 2/3 része a víz sűrűségének, akkor a kétféle szorzat akkor egyezik 

meg, ha a bemerült rész térfogata is 2/3 része a teljes térfogatnak. 

Általánosítva: Az úszás feltétele: 
t

f

t

be
fbettfelt

V

V
gVgVFG




    , amennyiben a 

test henger vagy hasáb, azaz a vízszintes keresztmetszete (A) állandó: 
t

f

t

be

h

h




  

4. Egy test ¾ részéig merül 0,8 g/cm3 sűrűségű olajba. Hányadrészéig merül a vízbe? 

Megoldás: 

Ha a test ¾ részéig merül 0,8 g/cm3 sűrűségű olajba, sűrűsége az olaj sűrűségének ¾ része, 

azaz 0,6 g/cm3. Ekkor a vízbe 0,6 részéig fog elmerülni. 

5. Az előző oldali grafikon alapján állapítsd meg, hogy mekkora a térfogata 0,2 kg víznek 2°C-

on, 4°C-on és 6°C-on! 

Megoldás: 

A víz sűrűsége 2°C-on, 4°C-on és 6°C-on rendre 0,9994 g/cm3, 0,9997 g/cm3, 0,9994 g/cm3. A 

keresett térfogatok tehát: 2 és 6°C-on 200,12 cm3, 4°C-on 200,06 cm3. 

Megjegyzés: Azt szoktuk mondani, hogy a víz sűrűsége 4°C-on a legnagyobb. Nagyon pontos 

mérések szerint a teljesen tiszta víz sűrűségének maximuma 3,98°C-on van. 

6. Hieron király koronájának készítése során a szélhámos aranyműves a koronához adott 1 kg 

aranyból 50 dkg-nyit ezüstre cserélt. Mekkora térfogatkülönbséget mért Arkhimédész a 

korona és az 1 kg-nyi arany között? Az arany és ezüst sűrűségét valamilyen adatbázisból vedd! 

Az ötvözet elkészítésekor a végső térfogat jó közelítéssel az arany és az ezüst térfogatainak 

összege. 

Megoldás: 

Az arany sűrűsége: 19,3 g/cm3, az ezüst sűrűsége 10,5 g/cm3. Így az 1 kg arany térfogata 

3

3

cm 8,51

cm

g
19,3

1000g
 , a korona 500 g aranyból és 500 g ezüstből állt. Így a térfogata: 

3

3

3

3

cm 6,47

cm

g
10,5

500g
 plusz cm 9,25

cm

g
19,3

500g
 , azaz összesen 73,5 cm3. Ebből következik, 

hogy a hamisított korona térfogata 21,7 cm3-rel meghaladja a tiszta aranytömb térfogatát. 

Megjegyzés: Ha két fémből ötvözetet készítenek, akkor az alkotórészek (elemi fémek) 

térfogatának összege általában nem egyezik meg az ötvözet térfogatával. Különös módon az 

arany-ezüst ötvözet kivételnek számít, mert ebben az esetben nemcsak a tömegek, hanem a 

térfogatok is összeadódnak, tehát a fenti számítás helyes. 
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7. Egy halász pipájáról a következőt tudjuk: ha a tó partjáról behajítja a tóba, a tó vízszintje 

éppen annyit változik, mint amikor a pipát a csónakból dobja a tóba. Mekkora a pipa sűrűsége? 

(A feladat elméletileg megoldható, gyakorlatilag azonban a tó vízszintjének változása 

észrevehetetlen.) 

Megoldás: 

Ha a halász behajítja a pipáját a tóba, a vízszint biztosan emelkedik. 

Ha viszont a csónakból dobja a pipáját a tóba, a vízszint nem emelkedhet, hiszen a 

csónakban a pipa a súlyának megfelelő mennyiségű vizet szorított ki, tóba dobva pedig 

bemerülő térfogatának megfelelő vizet fog kiszorítani. Ha a pipa lebeg vagy úszik a vízben, 

akkor a vízszint nem változik, de ez ellentmond a feladat szövegének, tehát a pipa elsüllyed a 

tóban, mert a pipa anyagának sűrűsége nagyobb a vízénél. 

Így tehát a pipa súlyának megfelelő mennyiségű víz nagyobb, mint a térfogatának 

megfelelő, hiszen a pipa elmerül a vízben, ezért a vízszint csökken. Ez a lehetőség nem mond 

ellent a feladat feltételeinek. Ugyanis csak azt állítottuk, hogy a két esetben a vízszint 

ugyanannyit változik. Az egyik esetben nő, a másik esetben ugyanannyit csökken. (Nyilván 

ehhez az is kellett, hogy a tó falát függőlegesnek feltételezzük.) Ha viszont a két változás 

azonos, akkor a pipa térfogatának megfelelő víz (partról dobtuk be a pipát) ugyanannyi, mint 

a súlyának és térfogatának megfelelő víz különbsége. Ebből az következik, hogy a pipa 

súlyának megfelelő víz a térfogatának megfelelő víz duplája, azaz a pipa sűrűsége a víz 

sűrűségének kétszerese: 2 g/cm3. 

3. Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

A halmazállapot-változásokkal kapcsolatban nagyon sok hétköznapi tapasztalattal 

rendelkezünk. Mindenki találkozott már a jéggel, a vízzel, a vízgőzzel, és korábbi 

tanulmányaink alapján tudjuk, hogy ezek az anyagok valójában ugyanannak az anyagnak, a 

víznek a különböző halmazállapotai. A lecke feldolgozása során az egyik cél a korábbi 

tapasztalatok összegyűjtése, közös megfogalmazása, rendszerezése. Az előző leckéhez 

hasonlóan most is kihasználhatjuk azt, hogy az egyszerű golyómodell segítségével jobban 

megérthetjük a víz különböző halmazállapotainak fizikai tulajdonságait, illetve a 

halmazállapotok egymásba alakulását. 

A lecke fülszövege hosszú, ezért javasoljuk részben önálló feldolgozását. A diákok 

olvassanak el egy szövegrészt, bekezdést, és jelezzék, ha számukra nehezen érthető 

mondatokkal találkoznak! Próbálják megérteni a szöveg jelentését, találják meg a lényeges 

adatokat, próbáljanak példát adni a szövegben említett jelenségekre! Az ilyen fajta önálló 

tevékenység is szerepet kaphat a tanítási órán, hiszen a diákok egy része önállóan otthon 

valószínűleg nem tanul. Az órán a tanár vezetésével végzett önálló tanulás ezért jelentős 

segítség ennek a képességnek az elsajátításához. 
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Az iskolában töltött tanulási idő a természettudományok esetében az elmúlt 

évtizedekben folyamatosan csökken. Ezért lényeges kérdés, hogy az egyes tananyagrészeket 

a diákok önálló tanulás révén képesek legyenek elsajátítani. Tudnunk kell azt is, hogy melyek 

azok az anyagrészek, amelyek csak tanári segítséggel, tanári magyarázattal érthetőek meg. A 

régóta tanító tanárok fel tudják mérni ezt, és a tanítási órán azokra az anyagrészekre helyezik 

a hangsúlyt, amelyek hagyományosan nehézséget okoznak a diákoknak. Ugyanakkor a tanítás 

során nem mondhatunk le arról a lehetőségről, hogy az egyszerűbb szövegeket a diákok 

képesek legyenek önállóan elolvasni és részben megérteni. 

A fizika szempontjából fontos része az anyagnak, amikor anyagszerkezeti okokkal 

magyarázzuk meg, miért nő a víz térfogata a fagyás során. Hasonlóan lényeges kérdés tisztázni 

azt, hogy a levegő a kémiából tanult összetevőkön kívül általában vízgőzt is tartalmaz. Ugyanis 

ez a tény az időjárási jelenségek magyarázatakor nagy szerephez jut. Feltehetjük a kérdést, 

miért kell egy fizikakönyvben időjárási jelenségekkel foglalkozni. A válasz lényege az, hogy az 

időjárás kérdése minden embernek fontos, és az időjárással kapcsolatos kérdések jelentős 

része a fizika tudományterületét érinti. 

A leckében megtalálhatjuk azt a képletet, ami leírja, hogy hőközlés hatására mennyire 

változik meg egy anyag hőmérséklete. Érdekes megállapításokat tehetünk, ha megvizsgáljuk, 

hogy a képlet alapján milyen nagy hőközlésre van szükség a víz felmelegítésekor. Ezt akár 

hétköznapi tapasztalatok alapján is képesek vagyunk igazolni. A diákjaink eldönthetik, hogy 

milyen anyagot könnyebb felmelegíteni, illetve milyet nehezebb. 

Hasonló problémákat feladva a diákoknak, azt tapasztalhatjuk, hogy a közölt hő 

fogalma megtévesztheti őket. Közölthő alatt gyakorta ugyanis azt a hőt értik, amit a melegítés 

során mi adtunk át a testnek. A képletben szereplő Q mennyiség (a közölt hő) azonban 

tartalmazza azt a hőt is, amit a test leadott a környezetének. Ezt figyelembe véve tudjuk 

megmagyarázni azt a hétköznapi tapasztalatot, hogy a már eleve meleg testet nehezebben 

lehettovább melegíteni, és a melegíthetőség függ a test alakjától, felületének nagyságától is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Ismertesd a három halmazállapothoz rendelhető részecskemodellt! Értelmezd ezek 

segítségével az olvadáshő és a párolgáshő fogalmát, valamint a párolgás erősségének és a 

folyadék hőmérsékletének összefüggését!  

Megoldás: 

Gázok: szabadon mozgó, egymással és az edény falával ütköző, pontszerű, rugalmas 

részecskék. 

Folyadékok: egymáson elgördülő, egymáshoz jelentős kölcsönhatási erővel kötődő pontszerű 

részecskék. 

Szilárd anyagok: egy anyagra jellemző struktúrában (kristályszerkezet) helyhez kötötten rezgő 

részecskék, melyek között erősebb kölcsönhatási erők lépnek fel. 
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Az olvadás során a szilárd halmazállapotra jellemző, helyhez kötött részecskék közötti 

jelentős kölcsönhatási energiák egy részét fel kell számolni. Az ehhez felhasznált energia az 

olvadáshő.  

A párolgás során a folyadék részecskéi között fennálló kötéseket teljesen fel kell 

számolni. 

Magasabb hőmérsékleten a folyadék részecskéinek átlagos sebessége nagyobb, így 

nagyobb hányaduk rendelkezik akkora mozgási energiával, hogy elszakadjon a folyadéktesttől, 

azaz elszakítsa a többi folyadékrészecskéhez kapcsoló „köteléket”. Tehát a folyadék magasabb 

hőmérsékleten jobban párolog.  

2. Mennyi +20°C-os víz tud megolvasztani 1 kg –10°C-os jeget? (A szükséges adatokat keresd 

ki a függvénytáblázatokból!) 

Megoldás: 

.
kg

J
334000    ,

Ckg

J
2100     ,

Ckg

J
4200

oo






 jégjégvíz Lcc

 

kg 23,4C20
Ckg

J
4200  kg 1

kg

J
334000C10

Ckg

J
2100kg 1 o

o

o

o






 vízvíz mm

 

3. Vizet és jeget keverünk össze. Lehetséges-e, hogy a keveredés után csak jegünk lesz? 

Hogyan? 

Megoldás: 

Lehetséges, ha a kellő mennyiségű jég hőmérséklete a jég olvadáspontja alá esik. 

4. 30°C-on 100%-os relatív páratartalom esetén (telített állapot) a levegőben köbméterenként 

30 g vízgőz van. Ugyancsak telített állapotban 20°C-on köbméterenként 17 g vízgőzt találunk 

a levegőben. Egy nyári nap kora délutánján a hőmérséklet 30°C, és 25 g vízgőz van egy 

köbméter levegőben. Mekkora a relatív páratartalom? Mennyi víz válik ki a levegőből 

köbméterenként, ha a hőmérséklet 20 °C-ra hűl le? 

Megoldás: 

Ha a levegő egy köbméterében a maximális 30 g helyett csak 25 g vízgőz van, a relatív 

páratartalom 25/30, azaz 83,33%. Ha a levegő 20 °C-ra hűl le, köbméterenként 8 g vízgőz fog 

harmat formájában kiválni belőle. 

5. Keress természeti példát arra (a tankönyvi példán kívül), amikor egy anyag gőzéből 

közvetlenül szilárd anyag válik ki, azaz a légnemű halmazállapotból szilárd lesz! 

Megoldás: 

Barlangok egyes ásványai közvetlenül a levegőből is kiválhatnak. 
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6. Magasabb hőmérsékleten egy köbméter levegő több vízgőzt tud befogadni, mint 

alacsonyabb hőmérsékleten. Értelmezd az anyagok részecskemodellje segítségével a 

jelenséget! 

Megoldás: 

A levegőben lévő vízgőz egyensúlyi állapotban állandó mennyiségű. Ilyenkor a folyadékból 

kipárolgó és a folyadékba visszalépő részecskék száma azonos. Magasabb hőmérsékleten 

intenzívebb a részecskék kilépése a folyadékból (a folyadék jobban párolog), így nagyobb 

mennyiségű gőzrészecske esetében állhat be a kilépés és visszalépés egyensúlya. Tehát 

magasabb hőmérsékleten az egységnyi levegő térfogatban lévő maximális gőzmennyiség 

nagyobb. 

7. Hogyan változik a víz olvadáspontja, ha a külső nyomást megnöveljük? Milyen kísérleti 

elrendezéssel igazolható az olvadáspont eltolódása? 

Megoldás: 

A jég olvadáspontja a nyomásnövekedés 

hatására csökken, azaz nagyobb nyomáson a 

nulla foknál hidegebb jég is megolvadhat 

(rendhagyó viselkedés). Ha a jeget nyomás alá 

helyezzük, megolvad, a nyomás megszűntével 

viszont a nulla foknál hidegebb jég visszafagy. 

Ez kísérletileg is bemutatható, ha egy 

jégtömböt súlyokkal megterhelt vékony 

fémdróttal próbálunk átvágni. A jég a dróttal 

való érintkezés helyén megolvad, de a drót 

felett, a nyomás megszűntével visszafagy. A kísérlet csak fémdróttal működik, mert a jó 

hővezető fém elvezeti a felszabaduló fagyáshőt a fémdrót alá, ahol ez a hő elősegíti az 

olvadást. 

8. Általában a gázok cseppfolyósíthatók állandó hőmérsékleten a nyomás növelésével. 

Ugyanakkor ez csak egy úgynevezett kritikus hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten 

lehetséges, a kritikus hőmérséklet felett bármilyen nagy a nyomás, a cseppfolyósítás 

lehetetlen. Mekkora a vízgőz, a nitrogén, az oxigén, a hélium kritikus hőmérséklete? Miért volt 

nehéz az utóbbi három gázt cseppfolyósítani? 

Megoldás: 

A kritikus hőmérsékletek: vízgőz: 374 °C, nitrogén: –147 °C, oxigén: –118 °C, hélium: –268 °C.  

A nitrogén, oxigén és hélium cseppfolyósítása azért nehéz, mert még a legnagyobb nyomáson 

is csak nagyon alacsony hőmérsékleten válnak cseppfolyóssá (a kritikus hőmérsékletük 

alacsony). 
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4. Csapadékok 

Ebben a leckében is érvényesül az a szempont, amelyet könyvünk írása során a tananyag 

összeállításában figyelembe vettünk. Arra törekedtünk, hogy a tanulás során lehetőleg 

kerüljön sor a fontos természeti jelenségekkel és műszaki alkalmazásokkal való ismerkedésre, 

azok működésének tudományos alapon történő megközelítésére. A lecke oktatása során 

azonban a legfontosabb célunk nem az, hogy meteorológiai ismereteket adjunk át a 

diákoknak. Nem baj, ha nem ismerik fel a különböző felhőket, nem tudják a helyes 

megnevezésüket. Jó lenne azonban, ha a lecke szövegének feldolgozása után elképzelésük 

alakulna ki arról, hogyan jönnek létre a különféle csapadékok. 

Modern életünk során általában nem vagyunk kitéve az időjárás változásainak, nem 

igazán fontos tudnunk, hogy milyen lesz a csapadék halmazállapota. Azonban kirándulás 

közben, vagy decemberben, például karácsony környékén sokkal fontosabb kérdés, hogy esik-

e, vagy fúj-e a szél, hogy lesz-e eső vagy hó. 

A leckében tárgyalt páralecsapódás különösen fontos szerepet játszhat, amikor 

lakásunk építését tervezzük. Rosszul megépített vagy régebben épült házakban, lakásokban 

gyakori bosszantó jelenség a falakon történő páralecsapódás okozta penészesedés. A lakás 

levegőjéből a vízpára a hideg falfelületekre csapódhat ki. Ez ellen külső hőszigeteléssel 

védekezhetünk. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy 30 °C-os hőmérsékletű estén egyik nap 80%, a másik nap 70% a relatív páratartalom. 

Melyik nap lesz alacsonyabb a harmatpont? Mi lesz a harmatpontkülönbség következménye, 

ha a levegő mindkét este ugyanolyan hőmérsékletre hűl le? Melyik hajnalban lesz több vízgőz 

a levegőben, ha a hajnali hőmérséklet mindkét nap harmatpontjánál alacsonyabb? 

Megoldás: 

Amikor kisebb a relatív páratartalom, akkor alacsonyabb hőmérsékleten válik a légkör 

vízgőzben telítetté, azaz alacsonyabb hőmérsékleten éri el a harmatpontot. Ha a levegő 

mindkét esetben azonos hőmérsékletre hűl le, de mindkét harmatpont alá, akkor benne a 

vízgőz sűrűsége azonos lesz. Így akkor válik ki a levegőből több vízgőz (harmat), ha a kezdeti 

gőzsűrűség nagyobb volt, azaz nagyobb volt a relatív páratartalom. 

2. Hány liter víz hull egy 1 km2-es területre, ha 5 mm eső esik? 

Megoldás: 

(liter) dm 000 000 5dm 05,0dm 10000 322  hAV  
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3. A felmelegedő levegő kitágul, ezért felfelé áramlik. A lehűlő levegő sűrűsége nő, ezért lefelé 

mozog. Hogyan lehetséges, hogy nem áramlik folyamatosan a magas hegyekből a völgyek felé 

a levegő, hiszen a magas hegyekben a hőmérséklet általában alacsonyabb? 

Megoldás: 

A levegő sűrűségét a hőmérsékletén kívül a nyomása is meghatározza. A tengerszinttől 

távolodva a légnyomás csökken, így a levegő sűrűsége állandó hőmérsékletet feltételezve 

csökken. Így, bár a magasban lévő levegő alacsonyabb hőmérsékleten sűrűbb, mint az 

ugyanolyan nyomású melegebb levegő, de a tengerszinten, tehát nagyobb nyomáson lévő 

meleg levegő lehet sűrűbb, mint a magasban, kisebb nyomáson elhelyezkedő alacsonyabb 

hőmérsékletű levegő. 

Megjegyzés: A levegő sűrűségét még a benne lévő vízgőz is befolyásolja. Ha a felfelé áramló 

levegőből kicsapódik a víz (vagyis megindul a felhőképződés), akkor a kicsapódáskor 

felszabaduló hő melegíti a levegőt, ami csökkenti a sűrűséget, és elősegíti a feláramlást. 

Ellenkező esetben a lefelé történő áramláskor a vízcseppek párolgásához szükséges elnyelt hő 

hűti a levegőt, ami csökkenti a hőmérsékletét, így növeli a nyomását, és a lefelé történő 

áramlás tovább folytatódik (esni kezd az eső). 

4. Hogyan függ össze a légszennyezettség adatainak alakulása és az időjárás? Milyen időjárási 

események segíthetik a légszennyezettség csökkenését, vagy akár a légkör 

pollentelítettségének csökkenését? 

Megoldás: 

A szennyezettség csökkentésében szerepet játszik a szél, amely szétfújja a mind 

szennyezettebbé váló mozdulatlan légtömegeket. Jelentősen csökkenti a pollen- és 

porszennyezettséget az eső, amely kimossa a szennyező anyagokat a légkörből, illetve 

csökkenti magát a port. 

5. A páragyűjtő bogár saját testén gyűjti össze a harmatot. Magyarázd el részletesen, hogyan 

zajlik mindez és miért! 

Megoldás: 

A páragyűjtő bogár a testén kicsapódó harmatot a szája felé irányítja. Ehhez a harmat 

keletkezésének időszakában (mikor a légkör erősen lehűl) a potrohát úgy kell tartania 

(felemelni), hogy arról a légkörből kiváló harmat a szájszervébe jusson. 

6. Valaki egyszer azt állította, hogy akkor keletkezik harmat, ha a hőmérséklet alacsony. Ez az 

állítás így pontatlan, hibás. Miért? Mi a harmat keletkezésének pontos előfeltétele? 
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Megoldás: 

A harmat akkor keletkezik, amikor a légkör lehűl, és ennek következtében vízgőzre telítetté 

(majd túltelítetté) válik. Bár általában a hűvös hajnalokon tapasztaljuk meg az erős harmatot, 

a harmat képződésének a kulcsa a lehűlés, nem pedig a hűvös idő. Egy egyenletesen hűvös, 

vagyis változatlanul alacsony hőmérsékletű éjszakán nem keletkezik harmat. 

II. Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 

A hidro- és aerodinamikai jelenségek csak érintőlegesen szerepelnek a hagyományos 

középiskolai fizikaoktatásban. Ezek jelentősége igen nagy, számos területen fontos 

alkalmazásokkal, fizikai jelenségekkel találkozunk a mindennapi életünkben, melyek jelentős 

mértékben befolyásolják az életünket. 

A repülés lehetővé teszi számunkra a gyors helyváltoztatást, néhány óra, legfeljebb egy 

nap alatt eljuthatunk a világ bármely pontjára. 

Az időjárás és a globális felmelegedés miatti időjárás-változások éreztetik hatásukat a 

mindennapjainkban. Ezek szoros összefüggésben vannak a tengeri áramlásokkal és a 

légáramlatokkal. Ezeket a témaköröket csak a Coriolis-erő segítségével érthetjük meg, ezért 

ez a fontos tehetetlenségi erő szerepel ebben a fejezetben. Ugyan nem adjuk meg a képletét, 

de így is bízunk abban, hogy a fenti jelenségek érthetőek lesznek a diákjaink számára a tárgyalt 

módon. 

5. Légnyomás, légellenállás, repülés 

A levegővel kapcsolatos egyik nagyon fontos technikai eszközünk a repülőgép, ezért tarthatjuk 

kiemelkedő technikai vívmánynak a repülést. Sokáig a tudósok úgy gondolták, hogy nehéz 

tárgyak, gépek soha nem lesznek képesek repülni. Ma már a légi közlekedés az emberek 

életének úgyszólván mindennapos részévé vált. 

Ehhez a problémához kapcsolódva, a lecke feldolgozása során érdemes nem elkerülni 

repülő szerkezetek készítésének lehetőségeit. Indulhat az óra önálló kísérletezéssel, 

adatgyűjtéssel, a repülés lehetőségeinek összegyűjtésével. Nemcsak repülőgépek szántják az 

égboltot, hanem a levegőt használják fel egyes növények is arra, hogy a magjaikat szétszórják 

a környezetükben, továbbá az állatok egy része, például a madarak, a repülő rovarok is jól 

mozognak a magasban. 

A repülés mellett a fejezet középpontjában lévő másik fontos kérdés a légnyomás, 

illetve a légáramlásoknak és a tengeri áramlásoknak a leírása. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mekkora a nyomás 20 méter mélyen a tengerben? Milyen nehézséget okoz a búvároknak a 

nagy nyomáskülönbség a mélység és a felszín között? 

Megoldás: 

Közelítőleg egy 10 m magas vízoszlop hidrosztatikai nyomása egyezik meg a légköri nyomással. 

Így 20 méteres mélységben a nyomás nagyjából  Pa. 103 5 A búvároknak gondot okoz, hogy 

szervezetük alkalmazkodjon a jelentősen megnövekedett nyomáshoz. Az egyik legnagyobb 

probléma az, hogy magasabb nyomáson erősen megnövekszik a vérben oldott gázok 

mennyisége. Ez nagy mélységben úgynevezett „mélységi mámorhoz” vezethet, és 

megnehezíti a mélyből történő gyors feljutást. 

2. Egy kisebb tömegű és egy nagyobb tömegű tárgyat engedünk le ugyanazzal az ejtőernyővel. 

Mindkét tárgy egyenletesen esik lefelé, de nem azonos sebességgel. Melyik tárgy fog nagyobb 

sebességgel esni és miért? 

Megoldás: 

A tárgy akkor esik egyenletesen, amikor a közegellenállási erő megegyezik a test súlyával. A 

közegellenállási erő függ az esés sebességétől. A nagyobb tömegű, és így nagyobb súlyú test 

nagyobb sebességű esésnél kerül egyensúlyba, ha az esés egyéb körülményei azonosak. 

3. A hajszárító légoszlopában egy pingponglabdát mozgathatunk előre-hátra, föl és le. 

Magyarázd el részletesen (pl. egy magyarázó rajz segítségével), miért követi a pingponglabda 

a légoszlopot! 

Megoldás: 

A hajszárító vízszintes elmozdítása során a 

pingponglabda kikerül a szimmetrikus 

légáramból. A hajszárító mozgatási irányába 

eső oldalán a levegő áramlási sebessége 

változatlan marad, míg az átellenes oldalon 

lecsökken. Az így kialakult nyomáskülönbség 

tolja vissza a pingponglabdát a légáramba. A 

szimmetrikus légáramban (baloldali ábra) 

p1  = p2, a hajszárító elmozdítása során p1<p2, mert a baloldalon a levegő áramlási sebessége 

nagyobb. A nyomáskülönbség következtében balra mutató vízszintes erő fog hatni a 

pingponglabdára (jobb oldali ábra). 

 

 

p1 p2 p1 p2 

Fe 

a hajszárító mozgatási iránya 
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4. Mi magyarázza a tankönyvben szereplő Pitot–Prandl-cső higanyszintjeinek különbségét? 

Hogyan befolyásolja a szintkülönbséget a készülék körül áramló levegő sebessége? 

Megoldás: 

A higanyszintek különbsége a két csőszár felett áramló levegő sebességének, és így 

nyomásának különbségéből ered. A sebességkülönbséget befolyásolja a cső környezetében 

áramló levegő sebessége, így a nyomáskülönbségből erre a sebességre lehet következtetni. 

5. Bár némileg körülményesen, de megfelelő információk birtokában egy gázfőzővel, egy 

hőmérővel és egy palack vízzel is tudunk légnyomást mérni. Hogyan? 

Megoldás: 

A levegő nyomása egy adott környezetben befolyásolja a víz forráspontját. Ugyanis a forrás 

során felszínre törő buborékokban a nyomás a külső légnyomással egyenlő. Ha változik a külső 

légnyomás, változik az a hőmérséklet, amikor a forrás megindul. Tehát ha megmérjük, hogy 

az adott környezetben hány fokon forr a víz, abból következtethetünk a külső légnyomásra. 

6. Egy „U” alakú csőben 10 cm magasan víz található. A cső egyik szárába a víz fölé 5 cm 

magasan benzint rétegezünk. A benzin sűrűsége a víz sűrűségének 73%-a. Mekkora lesz a 

folyadékszintek különbsége a két csőszárban? 

Megoldás: 

Mivel a benzin sűrűsége a víz sűrűségének 73%-a, ezért 5 cm-es benzinoszloppal 5-ször 

0,73 cm vízoszlop tud egyensúlyt tartani. Ennek magassága 3,65 cm. Így a két csőágban a 

szintkülönbség 5 – 3,65 = 1, 35 cm lesz. 

7. Egy autógumiban lévő levegő nyomását a túlnyomás mértékével jellemzik. Mit jelent a 

túlnyomás? Változhat-e egy gumiban a túlnyomás úgy, hogy benne a levegő mennyisége nem 

változik? 

Megoldás: 

A túlnyomás a gumi belsejében lévő nyomástöbblet a külső nyomáshoz képest. A gumi 

feszességét ez a többlet okozza. Ha a külső légnyomás csökken, a túlnyomás nő. Ha a belső 

nyomás csökken (pl. lehűl a gumiban lévő levegő), a túlnyomás csökken. Ezekben az esetekben 

nem változott a gumiban lévő levegő mennyisége. 

8. Állíts össze olyan, a tankönyvben nem szerepelő kísérleteket, melyek az áramló levegő 

nyomáscsökkenését mutatják be! 

Megoldás: 

Egy könnyű alumínium pénzdarabot fel lehet úgy emelni az asztalról, hogy erősen elfújunk 

fölötte. 
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9. A száguldó vonat, ha túl közel állunk a sínhez, szinte magához ránt, ami nagyon 

balesetveszélyes. Mi a jelenség magyarázata? 

Megoldás: 

A vonat közvetlen közelében nagy sebességgel áramlik a levegő, miközben a peronon várakozó 

utas mögött lényegében áll, így nyomáskülönbség lép fel az utas vonat felé eső és átellenes 

oldala között. Ennek következtében erőhatás lép fel a várakozó utasra, mely a vonat felé 

taszítja.  

10. Gyűjts olyan megoldásokat, extrém sportokat, amelyek során az ember az élővilág 

„trükkjeit” leutánozva a szabad repülés élményét élheti át! 

Megoldás: 

A siklóernyők, vitorlásruhák egyre újabb változatai terjednek el, melyeket a bázisugrók 

használnak. 

11. Pascal híres „űr az űrben” kísérletében a Torricelli-féle 

elrendezést egy vastagabb cső Torricelli-űrjében helyezte 

el, és ezzel a belső berendezés számára változó külső 

nyomást tudott létrehozni levegő buborékoltatásával. 

Mit mér a belső Torricelli-cső? Mit állíthatunk a két cső 

higanyszintje és a külső légnyomás kapcsolatáról? 

Megoldás: 

Mivel a belső Torricelli-cső a külső csőben a higany felett 

uralkodó nyomást méri, ezért a két higanyszint összege a 

külső légnyomásnak megfelelően kb. 76 cm lesz. 

12. Mi a Bernoulli-törvény lényege? Mutasd be néhány konkrét példán! 

Megoldás: 

A Bernoulli-törvény kimondja, hogy áramló gázok és folyadékok nyomása függ az áramlási 

sebességtől. Az minél nagyobb, annál kisebb lesz a nyomás. A jelenséget minden áramlási 

helyzetben, így a korábban tárgyalt esetekben is megfigyelhetjük. A Bernoulli-egyenlet egy 

áramvonal mentén teremt kapcsolatot a közeg áramlási sebessége és a nyomása között.  
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6. Szelek, viharok, légáramlások 

A természettudományok oktatása során vannak olyan témák, amelyek szorosan egy-egy 

klasszikus tudományterülethez tartoznak. Ilyen téma például a testek mozgásának a leírása, 

amely alapvetően a fizika tudományának a részét képezi, még ha találhatunk is kapcsolatokat 

más tudományterületekkel, például az állatok mozgása kapcsán a biológiával. A science-típusú 

tananyag összeállításakor az egyik szempont, amelyet figyelembe veszünk, az, hogy a diákok 

kapjanak magyarázatot a környezetükben tapasztalható legfontosabb természeti 

jelenségekre, természeti folyamatokra, továbbá a gyakran használt technikai eszközök 

működésére is. 

Erre az elvre figyelve nem kerülhetjük meg a szelek, viharok, légáramlatok témáját, 

hiszen ezekkel nap mint nap találkozunk, nemcsak barátságos körülmények között. A hírekben 

gyakran mutatnak be erős viharok által felkorbácsolt, pusztító tengert, tornádók által 

felborított házakat. Mindenki számára világos tehát, hogy életbevágóan fontos lehet a szelek 

és más időjárási elemek természetének az ismerete. Ugyanakkor ez a téma erősen integratív 

jellegű, egyszerre jelennek meg benne elsősorban fizikai és földrajzi ismeretek. A világon 

vannak olyan tantervek, amelyekben az integrált témák a szaktudományos óráktól elkülönítve 

szerepelnek külön modulokban, a magyar tanterv azonban jelenleg nem ilyen, ezért indokolt 

a fizikakönyvben a téma részletes, akár földrajzi vonatkozásainak a tárgyalása is. Külön 

érdeklődésre tarthat számot a ciklon és az anticiklon közötti különbség lényegének megértése, 

hiszen az időjárás-jelentésben gyakran találkozunk ezekkel a fogalmakkal, például amikor a 

meteorológus a közeledő időjárási frontokról beszél, amelyek ciklonokhoz kapcsolódnak. 

Tudjuk, hogy az anticiklon általában felhőmentes és derült időjáráshoz köthető, de a könyvet 

olvasva azt is megtudhatjuk, hogy mi is valójában az anticiklon.  

A légáramlatok irányának a kialakulásához nélkülözhetetlen a Föld forgásának 

figyelembevétele, és így az ebből származó, az áramlásokat eltérítő Coriolis-erő megemlítése. 

A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a lecke célja nem a Corioli-erő fizikájának 

megtanítása, hanem a számunkra fontos, az időjárás alakításában lényeges fizikai tényezők 

megismerése, ehhez adhat segítséget a fizika tudománya a Coriolis-erő leírásával, 

értelmezésével. Ez a nézőpontbeli különbség indokolja azt, hogy a Coriolis-erőt nem a 

tehetetlenség törvényével és a mozgások leírásával kapcsolatban említi a könyv, hanem annál 

a természeti jelenségnél, aminek a kialakulásában lényeges szerepet játszik. A leckével 

kapcsolatosan a tanárnak mérlegelnie kell a diákokkal szemben támasztott elvárásokat. Egy 

átlagos diákcsoport számára a lecke szövege túl hosszú, a benne lévő információmennyiség 

túl nagy; így ennek a megtanulása, memorizálása nem lehet cél. A bőséges főszöveg 

lehetőséget ad ugyanakkor a szövegértés gyakorlására, az önálló tanulás módszereinek 

elsajátítására, és még ha csak részben is kerül megjegyzésre, akkor is segíti a diákokat például 

az időjárás-jelentés jobb megértésében vagy az időjárási információk jobb értelmezésében; 

ezzel meg is valósul a lecke elsődleges célja. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hasonlítsd össze Hadley egycellás légköri modelljét a ma elfogadott, három nagy légköri 

áramlási cellát tartalmazó leírással! 

Megoldás: 

Hadley egycellás modellje magyarázatot ad arra, hogy a Földön általános légkörzés alakul ki: 

az Egyenlítő környéki meleg levegő a sarkok felé áramlik, a hideg levegő pedig visszafelé, így 

hőáramlás (konvekció) történik. Azonban ez a rendkívül leegyszerűsített modell nem veszi 

figyelembe a Föld forgását, ami együtt jár a légáramlatok irányváltoztatásával, másrészt az 

Egyenlítő környéki hatalmas légtömeg „nem férne el” a sarkok közelében. A valóságban jól 

megfigyelhető jelenségekre alapuló három cellás modell ezeket a hatásokat figyelembe veszi, 

azonban nem foglalkozik a kontinensek jelentős befolyásoló tényezőivel. 

2. Nézz utána, milyen matematikai összefüggéssel írható le a Coriolis-erő! 

Megoldás: 

A Coriolis-erőt a következő formában szokás felírni:   𝑭C = −2𝑚𝛚 × 𝒗, 

ahol m a test tömege, v a sebessége és  a szögsebesség vektor. Az  jelölés arra utal, hogy a 

Coriolis-erőben a szögsebesség vektor és a sebesség úgynevezett vektoriális szorzata jelenik 

meg. A vektoriális szorzat esetén a két vektor kijelöl egy síkot, és a szorzat vektor iránya 

merőleges erre a síkra (a jobbkéz szabály szerint). A szögsebesség vektor a forgástengely 

irányába mutat, ezért a Coriolis-erőnek az eltérítő hatása a sarkokon a legnagyobb, az 

Egyenlítőn viszont nincs eltérítő hatása. A vektoriális szorzat nagysága megegyezik a két vektor 

abszolút értékének és a közbezárt szög szinuszának a szorzatával. 

3. Keress az interneten olyan animációkat, melyek a Coriolis-erő hatását mutatják be, és 

magyarázd el ezekben a Coriolis-erő működését! 

Megoldás: 

Például: https://hu.wikipedia.org/wiki/Coriolis-er%C5%91 

4. Mit jelent az a kijelentés, hogy a szelek az izobárok mentén fújnak? Mi a magyarázata ennek 

a jelenségnek? 

Megoldás: 

Naiv módon azt gondolhatjuk, hogy a szelek a nagyobb nyomású helyek felől a kisebb 

nyomásúak irányába fújnak. A meteorológiai térképeket tanulmányozva azonban láthatjuk, 

hogy a szelek lényegében izobárok mentén haladnak, vagyis az áramvonalak olyanok, melyek 

követik az azonos nyomású pontokat, vagyis az izobárokat. Ennek oka a Coriolis-erő jelentős 

eltérítő hatása. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Coriolis-er%C5%91
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5. Hol vannak a Földön olyan helyek, ahol a szelek a magasabb légnyomású helyek felől az 

alacsonyabb légnyomású helyek felé fújnak? Máshol ez miért nem így történik? 

Megoldás: 

Az Egyenlítő környékén a Coriolis-erőnek nincs eltérítő hatása, tehát ott valóban a 

természetesnek gondolt irányban fújnak a szelek, a nagyobb nyomású helyek felől az alacsony 

nyomású helyek felé. 

6. Miért is vannak évszakok?  

Nézd meg Dávid Gyula előadásának felvételét „Az atomoktól a csillagokig” sorozat 

keretében, illetve az előadásának diáit: 

http://www.atomcsill.elte.hu/letoltes/foliak/9_evf/atomcsill_9_08_David_Gyula.pdf 

Válaszolj a következő kérdésekre: Mennyire törvényszerű az évszakok létezése? Lehetséges, 

hogy a Föld bizonyos tájain, esetleg egy idegen bolygón egészen más az évszakok (ha 

egyáltalán vannak ilyenek) rendje, mint az általunk megszokott? Létezhet olyan bolygó, ahol 

a sarkvidék összeér a trópusokkal, esetleg azonos vele? Van-e olyan égitest, amely a röpke, 

néhány hetes tavaszt és nyarat követően millió évekre fagyba burkolózik? Milyenek az 

évszakok ott, ahol a Nap egyszer csak megáll az égbolt közepén? 

Megoldás: 

Hazánkban, ugyanúgy, mint más mérsékelt övi országokban, vannak évszakok (tavasz, nyár, 

ősz, tél), de ilyenek nincsenek az Egyenlítő környéki országokban, illetve a sarkvidékekhez 

közel. Az utóbbi években sok exobolygót (a Naprendszeren kívüli bolygót) fedeztek fel, és 

ezeken (elvileg) nagyon változatos az időjárás, a földitől igencsak eltérő évszakszerkezetek, 

évszakváltozások létezhetnek. 

Ha a bolygó nagyon elnyújtott ellipszispályán kering, akkor napközelben az egész 

bolygón „nyár” van, naptávolban pedig „tél”. Ilyen bolygó (?) a Naprendszerben a Plútó, amely 

talán mostanában kapja vissza megtisztelő „bolygó” rangját. 

Az üstökösök között létezhetnek olyanok, melyek keringési ideje akár millió éveket is 

elér. Ha egy ilyen üstökös napközelbe kerül, akkor a „forró nyár” a felszínén igencsak rövid 

ideig tart, még az is előfordulhat, hogy az üstökös nem éli túl a nagy „nyári” (vagyis napközeli) 

hőséget. Ezeken az üstökösökön a naptávolban töltött igen hosszú idő jelenti a „telet”. 

Előfordulhat (legalábbis elvileg), hogy egy bolygó tengely körüli forgási periódusideje 

éppen megegyezik a központi csillaga körüli keringési idejével. Ez a szinkronizáció a csillag 

okozta árapályhatások miatt következhet be. Ilyen esetben a bolygó mindig ugyanazzal a 

felével néz a csillaga felé. Tehát a bolygó egyik felén örök világosság, örök nappal van, a másik 

oldalon pedig örök sötétség uralkodik, de ha ezt finomabban megvizsgáljuk, akkor találhatunk 

örök hajnali pirkadatot, illetve örök esti szürkületet is, vagyis ezen a bolygón nem lehetséges 

napszakokról beszélnünk, de egyszerre létezhetnek különböző hőmérsékletű, időben 

http://www.atomcsill.elte.hu/letoltes/foliak/9_evf/atomcsill_9_08_David_Gyula.pdf
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változatlan tájak. Az ilyen bolygón tehát nincsenek periodikusan változó napszakok, de 

évszakok sem.  

7. Tengeri áramlatok  

A tengeri áramlatok lecke sokban hasonlít az előző leckéhez, ami a levegő áramlásaival 

foglalkozott. A korszerű tananyagok, tantervek gyakran megemlítik, milyen fontos a diákok 

környezettudatosságának formálása; segíteni kell őket abban, hogy eljussanak ahhoz a 

felismeréshez, hogy a Földön élve mindnyájan egyetlen hatalmas rendszer részei vagyunk. Ha 

valahol súlyos környezetszennyezés történik, az nem áll meg a határoknál, hanem tovább 

terjed, és akár ránk is hatással lehet. A tengeri áramlatok témája szintén integrált téma, 

amelynek fontossága a biológiában, a földrajzban és a fizikában is megkérdőjelezhetetlen.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Milyen változásokat észleltek a Golf-áramlat működésében, és milyen változások várhatók 

a közeljövőben? 

Megoldás: 

A Golf-áramlat lassulását észlelték, és további lassulás várható. Ennek oka az, hogy a sarkok 

jégsapkái olvadnak, és az így keletkező hideg édesvíz a felszínen marad, mert kisebb sűrűségű, 

mint a sós víz. Ezáltal a Golf-áramlatban szállított felszíni meleg víz nem tud lesüllyedni akkor, 

amikor az északibb szélességi körökön már lehűlt, mert a felszíni hideg édesvízzel keveredve 

a sűrűsége nem tud elegendően megnőni. Ezáltal létrejöhet az a különös jelenség, hogy a 

globális felmelegedés hatására a Föld bizonyos területein lehűlés jön létre, mert a lassuló Golf-

áramlat nem szállít elegendő hőt ezekre a területekre.  

2. Olvasd el Baranyai Klára: Olvadó jéghegyek, melegedő tengerek című cikkét a Fizikai 

Szemlében (http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz130708/BaranyaiK.pdf), és végezd el a 

cikkben leírt kísérleteket! 

Megoldás: 

A kísérletek nagyon tanulságosak, és könnyen elvégezhetők. 

3. Az előző kérdésben szereplő egyik kísérlet olvadó jégkockákkal foglalkozik. Mi köze van 

ennek a kísérletnek az olvadó jéghegyek viselkedéséhez? 

Megoldás: 

A jéghegyek nagyon lassan olvadnak el, ami nemcsak annak a következménye, hogy a 

jéghegyek nagyok, hanem annak is, hogy a jéghegyek olvadásakor hideg édesvíz keletkezik, 

ami nem tud lesüllyedni, mert könnyebb (kisebb sűrűségű), mint a körülötte lévő sós 

tengervíz. Ezért nem alakul ki hőáramlás a jéghegyek körül, hanem azok a körülöttük lévő 

http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz130708/BaranyaiK.pdf
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jéghideg édesvízpocsolyában úsznak. Ugyanígy a sós vízben sokkal lassabban olvadnak el a 

jégkockák, amint ez a kísérlet elvégzésekor jól megfigyelhető. 

4. A második kérdés következő kísérlete a felülről fűtött folyadékokról szól. Mi köze van ennek 

a termoklin zónához? 

Megoldás: 

A merülő forraló a víz felső rétegét fűti a nagyméretű uborkás üvegben. A lenti hidegebb víz 

nagyobb sűrűségű, ezért lent marad, hőáramlás csak fent alakul ki. A két tartomány közötti 

átmeneti réteg vékony, két oldalán meglepően nagy hőmérsékleti különbségek jönnek létre. 

A termoklin zóna a tengerekben, óceánokban észlelhető, 50–200 méteres mélységben 

elhelyezkedő vékony, átmeneti réteg, amely a felszíni alacsonyabb sótartalmú és meleg 

(könnyű) vízréteget választja el a 3–4 km vastag, hideg és magasabb sótartalmú mélységi 

víztől. A felülről fűtött folyadék kísérlet lényegében a termoklin zóna kialakulását mutatja be 

uborkásüvegnyi méretben. 

5. Nézz utána, hogyan alakultak az utóbbi években az El Niño és La Niña jelenségek! 

Megoldás: 

A legfrissebb hírekről például itt lehet olvasni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o 

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a 

III. Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

A környezetvédelem kérdésköre eddig csak érintőlegesen szerepelt a középiskolai fizika 

tananyagban. Az új szemléletű fizikaoktatásban viszont ez a témakör is igen jelentős szerephez 

kell hogy jusson, hiszen napjainkban közvetlenül is találkozhatunk az életünket jelentősen 

befolyásoló környezeti hatásokkal. A tárgyalásnak a legnagyobb nehézsége az, hogy egy 

állandóan változó problémakört érint, amelyben nehéz tisztán látni. De mégis érdemes ezzel 

a témával behatóbban foglalkozni, mert ez diákjaink szemléletmódját is hatásosan képes 

fejleszteni. 

8. Globális felmelegedés 

Nap mint nap hallhatunk a globális felmelegedésről, újabb és újabb adatok kerülnek 

nyilvánosságra róla. Ma már nem kétséges, hogy a globális felmelegedés létezik, és az is biztos, 

hogy a következő évtizedekben folytatódni fog. 

A nagy kérdés az, hogy mennyire felelős ezért az ember, vagyis mennyiben okozza a 

felmelegedést az emberi tevékenység, illetve milyen mértékű a természetesnek tekinthető 

véletlenszerű ingadozás hatása. Még fontosabb kérdés az, hogy mit tehet az ember a globális 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a
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felmelegedés növekedési ütemének csökkentéséért, megállíthatjuk-e a felmelegedést, és ha 

igen, akkor hogyan. Ez a kérdéskör egyaránt érinti a természettudományokat, a műszaki 

tudományokat, a közgazdaságtant, sőt a politikai ismereteket is. 

A téma feldolgozása sokféle lehet. A tanulók tarthatnak kiselőadást belőle, írhatnak 

házidolgozatot róla, megbeszélhetik irányított vitában, dolgozhatnak projektmunkában is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hasonlítsd össze a Föld légkörének üvegházhatását egy igazi üvegház működésével! 

Megoldás: 

Az igazi üvegházat borító üveglapoknak a Föld légköre felel meg. A Napból érkező hősugarakat 

jól átengedi a levegő is, az üveg is, míg a talaj kisugárzásából származó, alacsonyabb energiájú, 

kisebb frekvenciájú, így nagyobb hullámhosszú sugarakat a levegő jelentős mértékben elnyeli, 

az üveglapok pedig ezeket nagy részben visszaverik. Így a Napból érkező hő nagyobb része 

marad a Föld légkörében, tehát a Föld átlaghőmérséklete nagyobb, mintha nem lenne 

üvegházhatás, illetve a hő nagy része az üvegház belsejében marad, ahol ezért sokkal 

magasabb a hőmérséklet, mint az üvegházon kívül. 

2. Elemezd részletesen a globális energiamérleget bemutató ábrát, melyet ennek a leckének 

az elején találsz! 

Megoldás: 

A napállandó értéke 1365–1366 W/m2 közötti, ami a légkör tetejére érkező intenzitást jelenti 

úgy, hogy azt a terjedési irányra merőlegesen mérjük. Mivel a Földnek egyszerre csak az egyik 

oldalát világítja meg a Nap, és egy adott időpillanatban csak egyetlen helyen van a Nap, 

pontosan az égbolt tetején, így az átlagos sugárzás a napállandónak mindössze a negyede, 

nagyjából 341 W/m2 (a mai legpontosabbnak tekinthető adat: 341,3 W/m2). Természetesen 

ez egy átlagos érték, amit az egész Földre kell átlagolni, és egyben időátlagot is jelent. 

De még ez a 341 W/m2 sem érkezik le a Föld felszínére, mert a felhők ebből 79 W/m2-

t visszavernek, ezért látszik gyönyörűen a világűrből a mi kék bolygónk. A földfelszínről is 

történik visszaverődés, mégpedig 23 W/m2, illetve a légkör is elnyel a beérkező hősugárzásból 

78 W/m2-t. A közvetlen napsugárzásból a földfelszín végül 161 W/m2 intenzitást nyel el. 

A földfelszín energiaveszteségéhez tartozik a felszálló termikek hőáramlási 

energiaárama (17 W/m2), illetve a víz párolgásából adódó párolgáshő (látens hő), ami 80 

W/m2 értékű. A földfelszín kisugárzása 396 W/m2-es, amiből az üvegházhatás miatt visszajut 

333 W/m2. 

Ha ezeket az egészekre kerekített értékeket összeadjuk, akkor a következő eredmény 

adódik:  +1611780396+333=1! 
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A pontos számítások szerint ez valójában 0,9 W/m2, és ez a kicsi többlet okozza a 

globális felmelegedést. 

Az ábrán még azt is láthatjuk, hogy a légkörben is bonyolult elnyelődési és kisugárzási 

folyamatok zajlanak. Az üvegházgázok miatt a légkör sokat nyel el (bár az úgynevezett IR ablak 

miatt  ami infravöröst jelent  bizonyos tartományban a légkör áteresztő), miközben 

meglehetősen sokat ki is sugároz a világűrbe.  

3. 2015. január 1-jén alakult meg a Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóság (mint a 

Köztársasági Elnöki Hivatal új igazgatósága). Nézz utána, milyen ajánlásokat tett, milyen 

intézkedéseket hozott az új igazgatóság a globális felmelegedéssel kapcsolatos ügyekben a 

megalakulása óta! 

Megoldás: 

A Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatósága 2018 júniusáig nem 

hozott létre saját honlapot, és nem tett közzé semmilyen nyilatkozatot. 

4. Nézz utána, hogy jelenleg mekkora a légkör szén-dioxid-tartalma, és melyek a legújabb 

kutatási eredmények a légköri szén-dioxid üvegházhatást befolyásoló viselkedésével 

kapcsolatban! 

Megoldás: 

A legfrissebb adatokat például itt lehet megtalálni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere 

5. Nézz utána, hogy jelenleg mekkora a tengerek, óceánok vízszintje a múlt század végéhez 

képest! Milyen következményekkel járhat a vízszintjeik emelkedése? 

Megoldás: 

A legfrissebb adatokat például itt lehet megtalálni: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise 

9. Ökológiai lábnyom 

Napjaink egyik legfontosabb problémája a fenntartható fejlődés kérdése. Az ökológiai 

lábnyom értéke azt fejezi ki, hogy egy adott társadalomnak mekkora földterületre és mennyi 

vízre van szüksége önmaga fenntartásához, valamint a megtermelt hulladék elnyeléséhez. 

Látható tehát, hogy ez a fogalom nagyon fontos információt jelent, ha meg akarjuk tudni, hogy 

egy társadalom életmódja fenntartható-e hosszútávon, vagy valójában saját jövőjét emészti 

fel az adott közösség. 

A leckével kapcsolatban felmerülhet a kérdés, szerepelhet-e egy olyan mennyiség (az 

ökológiai lábnyom) a fizikakönyvben, amely hagyományosan nem a fizikatananyag része, 

taníthat-e a tanár úgy, hogy az adott témában esetleg ő maga sem tud sokkal többet, mint a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise
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padban ülő diákok. Azt gondoljuk, mind a két kérdésre igen a válasz. Nem történik baj akkor, 

ha fizikaórán néha nem szorosan a fizikához kapcsolódó témák is előkerülnek, ha olyan 

mennyiségeket is használunk, tanítunk, amelyek nem a fizika tudományának hagyományos 

részét alkotják. Egy naprakész, korszerű tananyagban óhatatlanul felbukkannak olyan 

anyagrészek, amelyek a tanár számára is kisebb-nagyobb mértékben újdonságot jelenthetnek. 

De így van ez a hétköznapokban is, és így lesz ez a diákok életében az iskola befejezése után 

is. Könnyen kerülhetnek olyan élethelyzetbe, amikor valami újat kell tanulniuk. 

Akár önállóan, akár csoportban dolgozva is elsajátíthatják ezt a témakört a diákok. Azt 

gondoljuk tehát, hogy nem kell mindenáron megőrizni a tanár tökéletes és felsőbbrendű 

tudásának mítoszát, nem kell arra törekedni, hogy elkerüljünk mindent, ami praktikus, újszerű, 

és ezért saját tudásunk határainak kiterjesztését igényli. Ezt kívánja a tudományosság, hiszen 

a tudomány viták során születik meg, és sokszor hosszabb időnek kell eltelnie, mire egy 

elméletről kiderül, hogy mennyi az igazságtartalma. Rendszerint sok időbe telik, mire egy 

kutatási irányról kiderül, hogy valóban ígéretes és gazdag ismeretekhez juttatja az 

emberiséget, vagy közvetlen felhasználásra abban a pillanatban nem lehetséges. A 

tudományos ismeretek nem valamiféle kinyilatkoztatások, melyek abszolút igazsággal bírnak, 

hanem kritika tárgyát képezik. A lecke fülszövegében a kritikai megjegyzések rész jól mutatja 

ezt az ökológiai lábnyom nevű mennyiséggel kapcsolatosan. 

Megjegyezzük, hogy a globális környezeti problémákkal való foglalkozás akkor lesz 

majd igazán sikeres, ha a könyvünk elektronikus tananyaggá válik, mert csak így lehet 

biztosítani a naprakészséget. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Tervezz meg egy számítógépes programot, mely alkalmas arra, hogy kiszámítsa 

osztálytársaid ökológiai lábnyomát! Állíts össze egy kérdőívet, mely összegyűjti azokat az 

adatokat, amelyek osztálytársaid ökológiai lábnyomának kiszámításához szükségesek! 

Megoldás: 

Kérjél segítséget iskolád informatikatanárától! 

2. Az ökológiai lábnyom fogalma az utóbbi években igencsak divatossá vált. Gyűjts össze 

érveket mellette és ellene, melyek az ökológiai lábnyom hasznosságát vagy haszontalanságát 

támasztják alá! 

Megoldás: 

Gondolj arra, hogy az ökológiai lábnyomot sokféleképpen meg lehet határozni! Válassz ki ezek 

közül egy meghatározást, és értelmezd annak hasznosságát, illetve esetleges 

megkérdőjelezhetőségét! 
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3. Nézz utána, mit jelent a Happy Planet Index (HPI, magyarul: Boldog Bolygó Index)! Milyen 

helyet foglal el Magyarország az országok boldogsági sorrendjében? Fejtsd ki, hogy Te hogyan 

mérnéd az emberek általános elégedettségét, boldogságát! 

Megoldás: 

A boldog bolygó indexről például itt találhatsz információt: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index 

4. Bhutánban a bruttó nemzeti termék (angolul gross national product, GNP) mintájára 

létrehozták a bruttó nemzeti boldogság (angolul gross national happiness, GNH) fogalmát. 

Nézz utána, hogy mi lehet ez, és hogyan mérik! Mi a véleményed erről az indexről? 

Megoldás: 

A bruttó nemzeti boldogságról például itt találhatsz információt: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness 

5. Nézz utána, hogy mit jelent az ökoturizmus fogalma! Fejtsd ki, hogy te miért lennél 

„ökoturista”, vagy éppen miért nem lennél az! 

Megoldás: 

Az ökoturizmusról például itt találhatsz információt: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96koturizmus 

IV. A hang és a hangszerek világa 

Amikor egy science-típusú könyvben új fejezet kezdődik, mindig feltehetjük a kérdést, vajon a 

gyakorlatban, a hétköznapokban milyen fontos, gyakran előforduló jelenséghez kapcsolódnak 

a fejezet leckéi. A jelen esetben a hallásról lesz szó, vagyis a három most következő lecke a 

hallással kapcsolatos legfontosabb kérdéseket tekinti át. 

Hogyan hallunk?  teszi fel a kérdést a 10. lecke; az egészségünk szempontjából nagyon 

fontos zajszennyezéssel foglalkozik a 11. lecke; végül az emberi kultúrában központi szerepet 

játszó zene fizikai hátterét mutatja meg a 12. lecke.  

10. Hogyan hallunk? 

A lecke fő célja, hogy a diákoknak átfogó képük legyen arról a folyamatról, ahogyan érzékeljük 

a levegőben hozzánk érkező rezgéseket. Azt tanítjuk, hogy mi a levegő szerepe a hallás során, 

és mi a fül szerepe a hangok, zajok érzékelésében. A lecke fülszövegében és a kiegészítő 

szövegben, valamint az ablakban bőven találunk kiegészítő információkat, és ismét csak nem 

azzal a céllal, hogy ezeket a diákoknak memorizálniuk kelljen. Érdemes azonban rácsodálkozni 

https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_National_Happiness
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96koturizmus
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arra, hogy a természetben milyen csodálatos érzékszervek alakultak ki azért, hogy az élőlények 

minél pontosabban informálódjanak a környezetükben történő változásokról. 

A lecke kezdődhet egy kis önálló kísérletezéssel, tapasztalatszerzéssel, hiszen a fül 

mindig kéznél van. Először is a saját fülünkkel végezhetünk kísérleteket arról, hogyan halljuk a 

magas hangokat, illetve hogyan halljuk az alacsony, mély hangokat. Hogyan hallunk akkor, ha 

befogjuk a fülünket, hogyan hallunk, ha a fülünk mögé tettük a tenyerünket, látszólag 

megnövelve a fülkagyló méretét. 

A kísérleteket mobiltelefon segítségével is folytathatjuk. Érdemes akár már az órán 

letölteni néhány alkalmazást, melyek képesek mérni a hangerősséget, vagy meghatározzák az 

észlelt hang frekvenciáját. A mobiltelefonok ezekben a mérésekben nagyon jól használhatók, 

hiszen a beépített érzékelő mikrofon a telefon alapfeladatának ellátása miatt fontos szerepet 

tölt be az eszköz működésében, és általában jó minőségű. A mobiltelefonok tehát tökéletesen 

alkalmasak arra, hogy segítségükkel érzékeljük a levegőben bekövetkező kicsiny 

nyomásváltozásokat, azaz a hangot.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Keress az interneten olyan videót, ami a fül működését szemlélteti, és ezt mutasd be egy 

családtagodnak úgy, hogy ő csak a képet lássa, és a hozzá tartozó magyarázó szöveget mondd 

Te! Gyűjtsd össze a felmerülő kérdéseket a bemutató után, és azt, hogy ezek közül melyekre 

tudtál válaszolni és melyekre nem! 

Megoldás: 

A fül működéséről például itt találhatsz videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk 

http://www.hazipatika.com/mediatar/media/a_ful_anatomiaja/4753 

2. Nézz utána, mit jelent a cochleáris implantáció, milyen fejlesztések történtek ezen a 

területen az elmúlt években, és mi várható a jövőben! 

Megoldás: 

A cochleáris implantációról például itt találhatsz információt: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cochle%C3%A1ris_implant%C3%A1tum 

http://www.sinoszhangforras.hu/wp/tudaspont/hasznos-informaciok/a-cochlearis-

implantacio/ 

3. Nagy erejű hangok esetén a hirtelen hanghatások veszélyesebbek a fülünkre, mint azok, 

melyeknél a hangerősség fokozatosan növekedett igen nagy értékre. Miért? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk
http://www.hazipatika.com/mediatar/media/a_ful_anatomiaja/4753
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cochle%C3%A1ris_implant%C3%A1tum
http://www.sinoszhangforras.hu/wp/tudaspont/hasznos-informaciok/a-cochlearis-implantacio/
http://www.sinoszhangforras.hu/wp/tudaspont/hasznos-informaciok/a-cochlearis-implantacio/
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Megoldás: 

A középfülben a hallócsontocskák (kalapács, üllő, kengyel) közvetítik a rezgést a dobhártyától 

a csontos csiga falán található úgynevezett ovális ablakhoz. A fülünkben van egy védekező 

mechanizmus: ha erős hangot hallunk, akkor akaratlanul megfeszül két kis izom a középfülben, 

és ezzel egy kis rés keletkezik a kengyel és az ovális ablak membránja között, így sokkal 

kisebbek lesznek a rezgések a belső fülben, fülünk nem sérül meg. Hirtelen jelentkező erős 

hangok (például egy robbanás hangja) esetén azonban nincs elegendő idő arra, hogy a kis rés 

kialakuljon, így károsodások léphetnek fel fülünkben. 

4. Sokan sokféle optikai csalódást ismernek. Vannak azonban hangtani csalódások is. Gyűjts 

össze néhány ilyet, és legalább egyet mutass be az osztályban! 

Megoldás: 

Keresd fel kiindulásképpen ezt az oldat: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_illusion 

5. Az 1960-as évektől terjedt el széles körűen a sztereó hanghatású zenehallgatás. 1982-ben 

vezették be a Dolby Surround szabványt. Hasonlítsd össze, hogy miben különbözik az új (dolby) 

megoldás a régitől (sztereótól)! 

Megoldás: 

A Dolby Surround szabványról például itt találhatsz információt: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround 

6. Sorolj fel néhány példát arra, hogy milyen módon használják az ultrahangot diagnosztikára! 

Milyen terápiás alkalmazása van az ultrahangnak? 

Megoldás: 

A válaszadáshoz indulj ki erről az oldalról: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ultrasound 

11. Zajszennyezés 

Ezen az órán nagyszerű lehetőség kínálkozik a mobiltelefonok használatára, hiszen sok 

ingyenes program, kisalkalmazás áll rendelkezésre a telefont érő hang erősségének 

meghatározásához. Ezek segítségével mérhető, hogy milyen hangos az osztályteremben a 

csend, milyen hangos egy sikítás, vagy milyen hangos az utcán mellettünk elhaladó autó. 

A tankönyv fülszövege érthetően magyarázza el, hogy mit jelent a decibelben mért 

hangerősség, hiszen itt logaritmikus skálával találkozunk, aminek a jelentése a diákok számára 

egyáltalán nem magától értetődő. Az óra sikerességének egyik fontos része, hogy a tanár 

érthetően tudja elmagyarázni, mit jelent tíz decibeles különbség a hangerősségben. Ehhez 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_illusion
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ultrasound
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nyújt segítséget a tankönyv szövegében található táblázat is. Természetesen nem az a célunk, 

hogy a táblázatban közölt, viszonylag sok adatot a diákok memorizálják, hanem hogy 

megérthessük a decibelskálát, a hangintenzitás és a hangerősség közötti különbséget. 

Elvárható célkitűzés az iskolai tananyagokkal kapcsolatosan, hogy segítséget 

nyújtsanak a gyerekeinknek az egészséges életmód kialakításában. Ekkor azonban nem 

kerülhetjük meg az egészségügyi vonatkozások explicit megfogalmazását, ahogyan a lecke 

fülszövegében is ez történik. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hányszor nagyobb a hangintenzitása a 65 dB-es hangnak, mint az 50 dB-esnek? 

Megoldás: 

Használjuk a decibelskála meghatározását:   β = 10dB lg
𝐼

𝐼0
, 

ahol I a hang intenzitása, I0 a hallásküszöb,  pedig a decibelben kifejezett hangerősség jele. 

Vegyük a két megadott hangerősség hányadosát: 

65 dB

50 dB
=  1,3 =

10dB lg
𝐼1

𝐼0

10dB lg
𝐼2

𝐼0

= lg
𝐼1

𝐼2
, 

amiből 
𝐼1

𝐼0
= 101,3 = 19,95 ≈ 20. Tehát a 65 dB-es hang intenzitása nagyjából hússzorosa az 

50 dB-es hangnak. 

2. Egy autóversenyen először egy versenyző indítja el az autóját a startvonalon, amit a 

helyünkön 91 dB-esnek érzékelünk. Ha már mind a nyolc autó motorja jár az indulás előtt, és 

jó közelítéssel mindegyik egyforma hangos, akkor hány decibelre nő a hangerősség a 

helyünkön? 

Megoldás: 

Ha a hangintenzitás a duplájára nő, akkor ez a decibelskálán körülbelül 3dB többletet jelent. 

Mivel 8 = 2  2  2, így a helyünkön (3 + 3 + 3) dB = 9 dB többletet érzékelünk, vagyis éppen 100 

dB-es hangot. 

A pontos számítás szerint: 

β = 10dB lg
8𝐼

𝐼0
= 10dB lg

𝐼

𝐼0
+  10dB lg 8 = 91 dB + 9,03 dB = 100,03 dB ≈ 100 dB. 

3. Hangintenzitás-mérővel 128 dB-esnek mérjük egy lány sikítását. Mennyivel haladja meg a 

130 dB-es fájdalomküszöböt a hangerősség, ha ugyanez a lány az ikertestvérével együtt sikít? 
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Megoldás: 

A kétszeres hangintenzitás 3 dB többletet jelent a decibelskálán (lásd az előző feladat 

megoldását). Tehát a két lány együttes sikítása 131 dB-es, ami már átlépi a fájdalomküszöböt, 

mégpedig 1 dB-lel. 

4. A szabadtéri rockkoncerten a hangfalaktól 10 méterre beszélgetni próbál két fiatal, de nem 

hallják egymás hangját a 120 dB-es hangerősségű zenében. Becsüljük meg, hány decibeles 

zenei háttérben fognak beszélgetni a fiatalok, ha 100 méterre eltávolodnak a hangfalaktól! 

Megoldás: 

A szabadtéri koncerten a hang nagyjából egy olyan félgömb felületén terjed egyenletes 

eloszlásban, melynek középpontjában a hangfal áll. Ha a félgömb sugara 10-szeresére 

növekszik, akkor a felülete 100-szorosára nő, tehát a hang intenzitása 100-szor kisebb lesz, 

ami a decibelskála logaritmikus függése miatt 20 dB-lel kisebb hangintenzitást jelent. Vagyis a 

fiatalok 100 dB-es környezetben fognak beszélgetni.  

5. Milyen képlettel (képletekkel) lehet kiszámítani a hangerősséget decibel egységekben? 

Megoldás: 

A decibelskála egyik definíciója a hangintenzitásra épül:   β = 10dB lg
𝐼

𝐼0
, 

ahol I a hang intenzitása, I0 = 10-12 W/m2 a hallásküszöb,  pedig a decibelben kifejezett 

hangerősség jele. 

Emellett a hangerősséget (ugyancsak decibelben) ki lehet fejezni az úgynevezett hangnyomás 

segítségével is:   β = 20dB lg
𝑝

𝑝0
, 

ahol p a hangnyomás pascal egységben, p0 a hallásküszöbnek megfelelő úgynevezett standard 

referencia hangnyomás, aminek elfogadott értéke 𝑝0 = 2 ∙ 10−5Pa. A hangnyomás a normál 

légköri nyomás körüli (harmonikusnak tekinthető) nyomásingadozás effektív értéke. Mivel az 

intenzitás általánosságban az amplitúdó négyzetével arányos, így ez a kettes kitevő kikerül a 

logaritmus argumentumából, és ez magyarázza, hogy a 10 dB-es szorzótényező 20 dB-re 

változik. 

6. A Földön az elméletileg legerősebb hang 194,09 dB-es. Nézz utána, hogy „jön ki” ez a furcsa 

számérték! Miért nem lehet ennél erősebb hangot kelteni levegőben? 

Megoldás: 

A hangnyomás nem lehet több, mint a levegő 1,01325  105 Pa értékű normál légköri nyomása 

(hiszen negatív nyomás nem létezik). Az ennek megfelelő decibelérték (lásd az előző feladat 

második részét):   β = 20dB lg
𝑝

𝑝0
= 20dB lg

1,01325 105 Pa

2 ∙10−5Pa
= 194,09 dB. 
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Akik már eddig is erőteljesen csóválták a fejüket, hogy ennek a furcsa számértéknek 

nem lehet sok értelme, azoknak teljesen igazuk van. A hang mint fizikai jelenség teljesen 

elveszíti az értelmét, ha a hangnyomás közeledik a légköri nyomás értékéhez. Ilyen esetek 

rendkívül nagy erejű robbanásokkor következhetnek be, amikor már nem jogos a decibelskálát 

használni. 

12. A zene fizikája 

A zene az emberi kultúra egyik alappillére. Valójában elmondhatjuk ezt a hangokról is, hiszen 

az emberek hagyományosan és elsősorban hangok segítségével kommunikálnak egymással, 

hangok segítségével cserélnek információt. A kommunikációs eszközökhöz hasonlóan fontos 

szerepet töltenek be életünkben a hangszerek, amelyek segítségével rendkívül sokféle zenét 

állíthatunk elő. A zenehallgatás különösen nagy szerepet tölt be a diákok életében, ez is 

indokolja, hogy fontosságának megfelelő szerephez jusson egy fizikatankönyvben is. 

A lecke feldolgozása kezdődhet közös zenehallgatással vagy a diákok által hozott 

hangszerek megszólaltatásával. A hangszerek hangjának megfigyelésekor és leírásakor 

használhatóak a hangok jellemzésére bevezetett fizikai mennyiségek, mint például a 

frekvencia és a hangerősség. A hangszín elemzése elektronikus eszközökkel történhet, 

melyben szerephez juthat a mobiltelefon, a számítógép, továbbá az oszcilloszkóp is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Ha változik a koncertteremben a levegő hőmérséklete, akkor a fagott jobban elhangolódik, 

mint a cselló. Miért? 

Megoldás: 

Az elhangolódás azt jelenti, hogy megváltozik a hangszer alaphangjának a frekvenciája. A 

fagott fúvós hangszer, tehát az alaphangjának a frekvenciája a hangszer méretétől és a 

levegőbeli hangsebességtől függ. A cselló húros hangszer, tehát alaphangjának frekvenciája a 

húr méretétől, illetve a rezgés húrban történő terjedési sebességétől függ. A hőmérséklet 

változása igen csekély változást okoz a hangszerek méretében, illetve alig befolyásolja a 

húrbeli terjedési sebességet, azonban a hang levegőbeli terjedési sebességének változása 

észrevehető lehet. A hang terjedési sebességét levegőben a következő közelítő képlettel 

adhatjuk meg:   𝑐 = (331,3 + 0,606 ∙ 𝑡)
m

s
, 

ahol t a levegő hőmérséklete Celsius-fokban. Ha például egy templomi koncert esetén a hideg 

templomban (ahol a zenekar próbál) a hőmérséklet 15C, majd a zsúfolásig megtelt 

templomban a hőmérséklet mondjuk 22C-ra emelkedik, akkor ez a hang levegőbeli terjedési 

sebességét 340,4 m/s-ról 344,6 m/s-ra növeli. Ez valamivel több, mint 1%-os hangsebesség-

növekedés, tehát az 𝑓 =
𝑐


 képlet alapján, ez 1%-os frekvencianövekedést jelent, amit a 

zeneileg érzékeny fülűek már észre tudnak venni. 
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2. A zongorán a legmagasabb hang nagyjából 4190 Hz-es. A legtöbb hangszer ennél mélyebb 

hangú; az énekesek közül kevesen képesek 1000 Hz-nél magasabb frekvencián énekelni. A hifi 

minőségű zenelejátszó készülékeknek mégis 20 000 Hz-ig (vagyis 20 kHz-ig) kell tisztán, 

torzításmentesen szólniuk. Miért? 

Megoldás: 

A zenelejátszó készülékeknek az alaphangok mellett a felhangokat is torzításmentesen kell 

lejátszaniuk, ezért van szükség arra, hogy sokkal szélesebb frekvenciaskálán legyenek 

torzításmentesek, mint amekkora az alaphangok tartománya. 

3. Mekkora a dó-fá hangköz frekvenciaaránya a diatonikus és a temperált C-dúr skálán? 

Megoldás: 

A diatonikus skálán a dó-fá hangköz frekvenciaaránya:  

9

8
∙

10

9
∙

16

15
=

4

3
= 1,3333. 

A temperált skálán a dó-fá hangköz frekvenciaaránya: 

√2
6

 ∙  √2
6

 ∙  √2
12

=  √32
12

= 1,3348, 

vagyis a kétféle skálán a hangközök frekvenciaaránya alig több mint egy ezrelékkel tér el 

egymástól. 

4. A zongorán „némán” lenyomjuk az egyik billentyűt (mondjuk a 440 Hz-es, egyvonalas a 

hangot). A billentyűt mindvégig lenyomva tartjuk, miközben rövid időre megütjük az egy 

oktávval mélyebb hangot (esetünkben a 220 Hz-es, úgynevezett kis a billentyűt). Ennek 

hatására megszólal a némán lenyomva tartott magas hang is. Miért? 

Megoldás: 

Ha a zongorán „némán” lenyomjuk az egyik billentyűt, akkor annak húrja szabaddá válik, nincs 

lefogva. A 220 Hz-es kis a megszólalásakor létrejön ennek első felhangja is, ami éppen az 

egyvonalas a, mégpedig 440 Hz-es frekvenciával. Kényszerrezgéses rezonanciával ez képes 

megszólaltatni az egyvonalas a húrt, vagyis ilyenkor energiaátadás történik. 

5. Nézz utána, mikor alakul ki a lebegés jelensége! Miért jelentkezik gyakran a lebegés 

jelensége két fuvola egymáshoz hangolása közben? 

Megoldás: 

Lebegés akkor alakul ki, ha két hangforrásnak közel azonos a frekvenciája. Ha két egyforma 

hangszer nincs pontosan azonos frekvenciára hangolva, akkor közöttük kialakulhat a lebegés. 

Megmutatható, hogy a vibráló hang (ezt nevezzük lebegésnek) üteme éppen a két frekvencia 

különbségének abszolút értékével egyezik meg. 
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V. Szikrák és villámok 

Ez a fejezet a hagyományos fizikatanításhoz nagyon hasonlóan dolgozza fel az elektrosztatika 

anyagrészt. Mégis megmutatkozik benne az új szemléletű oktatás, hiszen külön leckében 

foglalkozik a fénymásolóval és a lézernyomtatóval, mert ezeknek a működésében alapvető 

szerepet játszik az elektrosztatika, és működési mechanizmusukat meglepően könnyen 

érthetjük meg. 

13. Vigyázz, szikrázik! 

A lecke feldolgozása során fektessünk nagy súlyt a kézzelfogható önálló tapasztalatok 

szerzésére! Ha csak lehet, a diákok kísérletezzenek a kezükbe kapott eszközökkel, figyeljék 

meg az elektromos állapot kialakulását, a vonzás és taszítás jelenségét, próbálják előidézni a 

kis szikrákat! A szokásos ebonitrúd-üvegrúd-elektroszkóp kísérleti eszközöket a tanári 

demonstráció mellett/helyett adjuk kézbe! A legtöbb léggömb kézzel megdörzsölve 

elektromos állapotba kerül és erősen vonzódik az őt megdörzsölt kézhez. Hasonlóan kiválóan 

elektromos állapotba hozhatóak a szemeteszsákok vagy a csokipapírok egy része. A YouTube-

on az elektrosztatikus lebegtetés számos kísérlete nézhető meg, ezeket bárki elvégezheti 

egyszerű, háztartási boltban kapható eszközökkel, ahogyan a klasszikus műanyag vonalzós és 

papírfecni-konfettis kísérletet is. A tanár számára nehéz feladat következetesen végigvinni a 

kétféle töltés szükségszerű feltételezéséhez vezető kísérleti és logikai gondolatmenetet, 

általában ez csak részben sikerül, nem is szükséges célul kitűzni. A töltésről például valljuk be, 

mi, fizikusok sem tudjuk, mi is valójában. Részecskéket ismerünk, ezek egyik tulajdonsága a 

töltés, de nincs olyan, hogy töltés önmagában, részecske nélkül. Ha tehát valóban tiszta képet 

akarunk alkotni, akkor negatív és pozitív töltésű részecskékről beszélünk, de nem használjuk a 

töltés szót önállóan, mintha az valamilyen, a részecskéktől függetlenül létező dolog lenne. A 

pontatlan szóhasználat nagyon hamar rögzült félreértésekhez vezet. Sok tankönyvi ábra úgy 

ábrázolja például a kristályokat, hogy az atomok közé a kristályrács érzékeltetésére vonalat 

húz. Bizony sok olvasó véli úgy, hogy ezek a vonalak, pálcikák valóban léteznek, hiszen a 

tankönyvi ábrán is le vannak rajzolva. Hány dolgozatban olvashattuk, hogy az elektromos 

dipólus része a két töltés közötti rudacska! A léggömbből készült elektrosztatikus inga 

(cérnaszálra függesztett léggömb, ami elegendően messze van a tereptárgyaktól) nagyszerű 

és érzékeny kísérleti eszköz lehet mindenki számára. De bevethetjük a látványos „villámcsináló 

gépeket is” a minél nagyobb mesterséges villám előidézésére! 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Milyen anyagszerkezeti magyarázata van annak, hogy a megdörzsölt műanyag vonalzó 

„elgörbíti” a keskeny vízsugarat? 
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Megoldás: 

A megdörzsölt műanyag vonalzó elektromosan töltött lesz. Az így kialakuló inhomogén 

elektromos tér a poláros vízmolekulákat a tér irányába állítja. Amennyiben a vonalzó pozitív 

töltésű, akkor a vízmolekula negatív pólusa lesz hozzá közelebb. Így a vízmolekula negatív 

pólusára nagyobb elektromos vonzóerő hat, mint amekkora elektromos taszító erő hat a 

vízmolekula pozitív pólusára. Összességében a vízmolekulára a vonalzó felé ható eredő erő 

hat, ezért görbül el a vízsugár. 

2. A megdörzsölt műanyag vonalzó „elgörbíti” a keskeny vízsugarat. Mi történik, ha a vizet 

körömlakklemosóval (aceton) helyettesítjük? Mi lehet ennek az oka? Próbáld is ki! 

Megoldás: 

Az aceton (CH3COCH3) az oxigénje miatt poláros, így a megdörzsölt műanyag vonalzó a 

keskeny vízsugarat szintén elgörbíti. 

3. Mi lehet az oka annak, hogy ha égő gyertyát viszünk feltöltött elektroszkóp közelébe, akkor 

az hamar elveszíti a töltését? 

Megoldás: 

A gyertyalángban a hő hatására sok ion van. Közülük az ellentétes töltések az elektroszkóp felé 

mennek, így csökkentve annak töltését. 

4. Mivel magyarázható az a jelenség, hogy az elektroszkóp már akkor is jelez, amikor a 

megdörzsölt test közelít hozzá, de még nem érinti meg? 

Megoldás: 

Az elektromos megosztás olyan töltéselosztást eredményez az elektroszkópon, mely a jelzést 

okozza. 

5. Hogyan lehet megállapítani, hogy egy feltöltött elektroszkóp töltése pozitív vagy negatív? 

Megoldás: 

Ha ismert töltésű testet közelítünk az elektroszkóphoz, és emiatt az nagyobb értéket jelez, 

akkor a test és az elektroszkóp töltése azonos előjelű. Magyarázat: a közeledő azonos töltés 

hatására a lemezek töltése növekszik. 

Ha a közeledő test hatására az elektroszkóp kisebb értéket jelez, akkor a test és az 

elektroszkóp töltése ellentétes előjelű. Magyarázat: a közeledő ellentétes töltés hatására a 

lemezek töltése csökken. 

14. Hogyan működik a fénymásoló és a lézernyomtató? 

Az óra egyik célja az, hogy a diákok fogalmat alkossanak a töltött testek közötti elektromos 

erő nagyságáról és irányáról, használva a gömbszimmetrikus töltéselrendezés esetében 
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érvényes, Coulomb által megadott képletet. Az erő nagyságának számolásakor csak a töltés 

nagyságát kell a képletbe behelyettesíteni! Ha a töltés előjelét is megadjuk, akkor az erőre 

negatív mennyiséget is kaphatunk. Azt szokták ilyenkor mondani, a negatív előjel a vonzást 

jelenti. Hasonlóan szoktak negatív gyorsulásról beszélni, amikor a test lassul. Valójában a 

negatív előjel mindig valamilyen pozitív irány kijelölése után nyer csak értelmet. A vonzó erő 

skalárkomponense, koordinátája lehet negatív, ha az erő ellentétes irányú a kijelölt pozitív 

iránnyal, de ugyanígy lehet pozitív is. A vonzó erő negatív, a taszító erő pozitív kijelentés 

értelmetlen és hibás. A Coulomb-képlet kapcsán a gyerekek könnyen elfogadják a tényt, hogy 

az a két töltött test által egymásra kifejtett erőt adja meg. Nehezebben azonosítják, hogy 

pontosan melyik erőt fejti ki melyik test. Ha már rajzot készítünk, itt szokták meg a gyerekek, 

hogy az erőt ábrázoló nyilat abból a pontból kell indítani, ahol az erő hat, és nem ahhoz a 

testhez kell rajzolni, ami az erőt kifejti. Ellenkező esetben, ha a test által kifejtett erők nyilai a 

testhez tapadnak az elektromos mező fogalma és a térerősség értelmezése nem lesz 

lehetséges. A képlet lehetőséget ad a behelyettesítés és számolás gyakorlására, valamint 

annak tisztázására, mitől és hogyan függ a két test között fellépő elektromos erő. Miért is 

szerepel a leckében a fénymásoló? Azért, mert a gyerekek kézzelfogható, valóságos dolgokhoz 

kapcsolható ismereteket jegyeznek meg könnyen. A fénymásoló megtapintható, 

szétszedhető, részei azonosíthatóak, az egyes részek feladatán elgondolkodhatunk. Erre kíván 

alkalmat és biztatást adni – gyakorlati tevékenység inspirálásával – a könyv. Nem kell számon 

kérni a fénymásoló részeit vagy a robbantott ábra ismeretét, az élmény a fontos, amikor 

rájövünk, hogyan működik az eszköz. A legjobb, ha magunk szedjük szét, ha nem is a 

fénymásolót, de hasonló szerkezetet; az elektrosztatikus elven történő festés is érdekes lehet.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Coulomb a mérlegében lévő gömbökön hogyan tudta felezni, negyedelni, nyolcadolni az 

elektromos töltést? 

Megoldás: 

Azonos méretű fémgömböket használt. Egy Q töltésűt hozzáérint egy töltetlenhez, akkor két 

Q/2 töltésűt kapunk, majd egy Q/2 töltésűt egy töltetlenhez, akkor két Q/4 töltésűt. Végül egy 

Q/4 töltésűt egy töltetlenhez, akkor Q/8 töltésűt. 

2. Három azonos méretű fémgömb közül bármelyik kettő között elektromos vonzás van. 

Amennyiben a három gömböt egymáshoz érintjük, majd eltávolítjuk őket egymástól, a 

továbbiakban nem tapasztalunk elektromos kölcsönhatást köztük. Mit mondhatunk a gömbök 

kezdeti töltéséről? 

Megoldás: 

A három gömbtöltés: –Q; 0; +Q. 
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3. Számold ki az 1 liter vízben lévő elektronok számát és tömegét! A szükséges adatokat a 

Függvénytáblázatból keresd ki! 

Megoldás: 

Az 1 liter vízben lévő elektronok száma:  2623 1033310
mol

1
106

g/mol18

g1000
 ,N . 

1 liter vízben lévő elektronok tömege:  g30330101910333 3126 ,,,   kgmNm e . 

A víz tömegének kb. 3/10 000-ed része elektron. 

4. Két kicsi, azonos méretű fémgolyó elektromos töltése –20 mC, illetve +60 mC, távolságuk r1. 

A két gömböt összeérintjük, majd elválasztjuk egymástól. A golyók r2 távolságra vannak 

egymástól, amikor a köztük lévő elektromos kölcsönhatás ismét akkora lesz, mint korábbanr1 

távolságban. Mekkora az r1 / r2 arány? 

Megoldás: 

Az összeérintés előtt a két fémgolyó közti elektromos kölcsönhatás: 

2

1

21

r

QQ
kF 

. 

Az összeérintés után a gömbök töltése: mC203 Q . 

Az összeérintés után a két fémgolyó közti elektromos kölcsönhatás: 

2

2

2

3

r

Q
kF 

. 

A két elektromos kölcsönhatásban szereplő erők egyenlők: 

2

2

2

3

2

1

21

r

Q
k

r

QQ
k 

 

73213
3

21

2

1 ,



Q

QQ

r

r

. 

5. Két kicsi, azonos méretű fémgolyó egyikének elektromos töltése +10 mC. A két gömböt 

összeérintjük, majd elválasztjuk egymástól, és az eredeti helyükre mozgatjuk őket vissza. Most 

a két golyó közötti elektromos kölcsönhatás nagysága negyede a korábbinak. Mekkora lehet 

a másik fémgolyó elektromos töltése? 

Megoldás: 

Az összeérintés és szétválasztás után mindkét fémgolyó töltése:  

𝑄1 + 𝑄2

2
 . 
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Írjuk fel a feladatban szereplő feltételt: 

1

4
𝑘

(
𝑄1+𝑄2

2
)

2

𝑟2
= |𝑘

𝑄1𝑄2

𝑟2
| . 

Az abszolút érték jelre azért van szükség, mert ugyan az összeérintés után biztosan taszítani 

fogja egymást a két golyó, hiszen azonos töltésűek lesznek, azonban az eredeti állapotban 

elvileg lehetséges a vonzó és a taszító erő is. Könnyű megmutatni, hogy a fenti egyenletnek 

pozitív Q2-re nincs valós megoldása, tehát eredetileg a két golyó ellentétes töltésű volt. Ennek 

megfelelően az egyenletünk így alakul: 

1

4
𝑘

(
𝑄1+𝑄2

2
)

2

𝑟2
= −𝑘

𝑄1𝑄2

𝑟2
 . 

Egyszerűsítés és rendezés után a következő másodfokú egyenletet kapjuk Q2-re : 

𝑄2
2 + 3𝑄1𝑄2 + 𝑄1

2 = 0 . 

Az egyenletnek két megoldása adódik: 

(𝑄2)1 =
−3 − √5

2
𝑄1 ≈ −26,18 mC ;             (𝑄2)2 =

−3 + √5

2
𝑄1 ≈ −3,82 mC .  

15. Milyen a villámok világa? 

A villámok megfigyelésére számos alkalom kínálkozik. Kicsiben Van de Graaff-generátorral, 

Wimshurst-géppel, elektrofórral vagy jól megválasztott pulóver segítségével hozhatunk létre 

villámokat. A jelenséget videóra véve (mobiltelefon!), majd kikockázva, ha szerencsénk van, 

egy-egy állóképen feltűnik a villám. Hasonlóan járhatunk el a lényegesen veszélyesebb valódi 

villámok esetében is. A villámvadászok kiváló optikával és érzékeny CCD-vel felszerelkezve 

járják a viharos éjszakákat, hogy egy-egy jó minőségű érdekes képre tegyenek szert a 

villámokról. A villámok fotózása veszélyes is lehet, ha közel van a vihar, bizonyos körülmények 

között fennáll az akár halálos kimenetelű villámcsapás lehetősége is. Ezzel kapcsolatban a 

természetben járó embereket és a villámvadászokat is megtanítják az alapvető viselkedési 

szabályokra. A hegyi kerékpáros túrázóknak azt mondják: Ha völgyben vagy, a veszély nem 

különösen nagy. Ha viszont magas hegygerincen tartózkodsz, és látod a közelgő vihart, menj 

le a völgybe, amilyen gyorsan csak tudsz! Nagyon veszélyes nyílt terepen ragadni egy olyan 

felhő alatt, amiben jelentős töltések választódnak szét. Ha a felhő töltése negatív, az 

elektromos erő hatására az alatta levő tárgyak pozitív töltésűvé válnak. Többen beszámoltak 

arról, hogy közvetlenül a villámcsapás előtt felfelé irányuló fuvallatot éreztek, illetve égnek állt 

a hajuk, néhány hajszáluk. ilyenkor még nem késő a földre vetni magunkat, vagy a csónakba 

hasalni, amíg a veszélyes felhő el nem halad. Természetesen ezek a tanácsok a fizika ismeretén 

nyugszanak – a lecke második felében elkezdődik az ezzel kapcsolatos fizikai mennyiségek 

megismerése.  
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Az elektromos mező bevezetése annak ellenére óriási lépés a megismerésben, hogy a 

hozzá hasonló gravitációs mezőben élünk. Az egyetemisták dolgozatai azt mutatják, 

többségük számára a fizikai mezők fogalma nem létezik, amit nem lehet látni, tapintani, az 

nincs. Leírhatjuk ugyan néhány mondatban, de ez nem elég ahhoz, hogy a gondolkodásmód 

átalakuljon. Próbálhatjuk megmagyarázni, de ez általában nem idézi elő azt a mélységű 

kognitív konfliktust, ami miatt egy átlagember átrendezi világlátását. Ha nagyon erősködik a 

tanár, a diákok legfeljebb bemagolnak néhány mondatot. Aztán elfelejtik, és marad minden a 

régiben. Érdemes ellenőrző kérdéseket feltenni, olyanokat, melyeket gondolkodtatónak 

szoktak nevezni. Az elektromos mező A pontjába elhelyezett 1C nagyságú töltésre 3N 

nagyságú erő hat. Mekkora a térerősség az adott pontban? Mit tudunk a térerősségről, ha 

1 C helyett 2 C töltést viszünk oda? A gyakori helytelen válasz: A térerősség kétszeresére 

nőtt.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egymás közelében van két +Q töltés. Rajzold meg a töltésrendszer erővonalképét! A rajz 

elkészítése után keress az interneten olyan szimulációt, amellyel vizsgálhatod a 

töltésrendszerek erővonalképét, így ellenőrizheted a munkádat.  

(Pl.: https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/physics) Hol lesz az elektromos 

térerősség nulla? 

Megoldás: 

A térerősség csak a két töltést összekötő szakasz felezőpontjában és a végtelen távoli pontban 

lesz nulla. Megjegyezzük, hogy az egyforma méretű nyilak csak a térerősség irányát mutatják, 

nagyságát nem. 

 

2. Egy szabályos háromszög csúcsaiban helyezzünk el három azonos pozitív töltést! Vázoljuk 

fel a háromszög síkjában, a háromszögön kívül a töltéselrendezés erővonalképét! Hol lesz az 

elektromos térerősség nulla? 

  

https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/physics
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Megoldás: 

A térerősség a háromszög középpontjában és a végtelen távoli pontban lesz nulla. 

Megjegyezzük, hogy az egyforma méretű nyilak csak a térerősség irányát mutatják, nagyságát 

nem. 

 

3. Létezik-e olyan erővonalkép, amelyen van olyan (a töltéseken kívüli) pont, amelyen több 

erővonal halad át? Miért? 

Megoldás: 

Nincs. Ha lenne, akkor abban a pontban az elektromos térerősségnek kétféle iránya lenne, ami 

lehetetlen. 

4. Egy ponttöltés erővonalképét vizsgáljuk. Hogyan változik az egységnyi felületen áthaladó 

erővonalak száma, ha a ponttöltéstől kétszer, háromszor távolabb vizsgálódunk? 

Megoldás: 

A ponttöltést gondolatban vegyük körül egy ponttöltés középpontú gömbbel. Ezen a felületen 

adott számú erővonal halad át. A kétszer, háromszor nagyobb sugarú gömb felszíne 

négyszeresére, kilencszeresére nő. Így az egységnyi felületen áthaladó erővonalak száma 

negyedére, kilencedére csökken. 

5. Egymástól d távolságra van rögzítve +Q és –4Q elektromos töltésű apró golyó. Hol nulla az 

elektromos térerősség? 

Megoldás: 

A ponttöltéseket összekötő egyenesen kívül a két ponttöltéstől származó térerősség által 

bezárt szög 0 és 180 között van, így semmi esély nincs arra, hogy eredőjük nulla legyen. A P 
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pont legyen a két ponttöltést összekötő szakaszon +Q-tól x, 4Q-tól d–x távolságra. Ebben a 

pontban a két ponttöltéstől származó térerősség ellentétes irányú és azonos nagyságú: 

 22

4

xd

Q
k

x

Q
k




 

Az egyenletet megoldva: 
3

d
x  . 

A keresett pont a +Q töltéstől 
3

d
x   távolságra van. 

6. Villámcsapáskor a felhő és a talaj között 108 V feszültség is lehet. Mekkora munkát végez az 

elektromos tér egy egyszeresen töltött ionon? Legfeljebb mekkora sebességre gyorsulna fel 

egy hidrogénion (proton)? Elérheti-e ezt a sebességet a hidrogénion? Miért? 

Megoldás: 

Villámcsapáskor az elektromos tér munkája az egyszeresen töltött ionon: 

J101,6C101,6V10 11198   eQUW
. 

Alkalmazzuk a munkatételt: 

𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2          →                  𝑣 = √

2𝑊

𝑚
= √

2 ∙ 1,6 ∙  10−11J

1,67 ∙ 10−27kg
 ≈ 1,38 ∙ 108

m

s
 . 

Egyrészt a felgyorsított hidrogénion útközben valószínűleg többször ütközne a levegő 

molekuláival, mely ütközések az ion energiáját, sebességét csökkentenék. Másrészt ez a 

sebesség már olyan nagy, annyira közel van a c fénysebességhez ( 0,46 c), hogy klasszikus 

törvények helyett relativisztikusan kellene számolni. 

16. Elektrosztatikai jelenségek 

A talán legfontosabb elektrosztatikai jelenség az árnyékolás. Kezdődhet az óra egy árnyékolt 

kábel felboncolásával, egy ház villámvédelmi rendszerének szemügyre vételével. Utána 

következhet a demonstrációs kísérlet, amelyet a gyerekek csoportban, önállóan is 

elvégezhetnek. Jó lehetőség az internetre feltöltött nagyon sok érdekes videó megtekintése 

például az elektromos szélről, ami elfújja a gyertyát, meghajtja az elektromosSegner-kereket. 

A Faraday-kalitka működése is jó kiindulópont. A megfigyelt jelenségekkel kapcsolatos tanári 

magyarázatok követése alkalmat ad a töltött részecskékkel kapcsolatos korábbi ismeretek 

alkalmazására. Itt kell megjegyeznünk, hogy a fizikai gondolkodás fejlesztésére 

számoselektrosztatikai probléma, alkalmas fogalmi kérdés tehető fel ebben a témakörben. 

Miért bizonyos, hogy a fémeken belül az elektromos térerősség mindig nulla? Hogyan 

helyezkedik el a fémre vitt többlettöltés? Milyen elektromos mezeje van egy egyenletesen 

feltöltött szigetelő gömbnek? És egy fémgömbnek, amire Q többlettöltést viszünk? Hogyan 
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osztja meg egy ilyen fémgömb egy másik, vele koncentrikus fémgömb töltéseit? Az 

elektrosztatika valójában a forrásos mezők tudománya, majd a mágneses jelenségek kapcsán 

előkerülnek az örvényes mezők. A forrásos mező nem csak elektrosztatikus sajátosság; de ez 

a gondolatmenet már a térelmélet felé vezet tovább, ahogyan középiskolában legfeljebb 

szakkörön, tehetséggondozás keretében kerül elő a forráserősség (fluxus, egy vektormező zárt 

felületre vonatkozó integrálja), illetve az örvényerősség (cirkuláció, a vektormező görbementi 

integrálja) mint az örvényes szerkezetű fizikai mező jellemzője. A végtelen töltéselrendezések 

elektrosztatikus mezőjéről szimmetria alapján is gondolkodhatunk. A szimmetriák 

figyelembevétele a valóság megértésében a fizika elvei között nagyon fontos helyet foglal el. 

Például: milyen elektromos mezeje lehet egy egyenletesen feltöltött fémlemeznek a lemezhez 

nagyon közel? Azért emlékezzünk: A diákok többsége azt sem tudja megemészteni, mi az 

elektromos mező egyáltalán. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Az elektromosan töltött testek vonzzák az elektromosan semleges fémtestet. Miért? 

Megoldás: 

Az elektromosan töltött test tere olyan elektromos megosztást okoz a semleges fémtesten, 

hogy a vele azonos töltések lesznek hozzá közelebb. Az elektromosan töltött test elektromos 

tere inhomogén, tőle távolodva gyengül a tér. Emiatt a vonzó erő nagyobb, mint a taszító, így 

összességében az elektromosan töltött test vonzza az elektromosan semleges fémtestet. 

2. Elektromos dipólust helyezünk homogén, illetve inhomogén elektromos térbe. Hasonlítsd 

össze a két esetet dinamikailag! 

Megoldás: 

Homogén térbe helyezett dipólusra ható eredő erő nulla, a dipólusra ható eredő 

forgatónyomaték lehet nullától különböző is.  

Inhomogén térbe helyezett dipólusra ható eredő erő és eredő forgatónyomaték 

általában nem nulla. 

3. Járj utána, hogyan működik az elektrosztatikus légtisztító! 

Megoldás: 

Valóban járj utána, hogyan működik az elektrosztatikus légtisztító! Elindulhatsz ezen az 

oldalon is: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ioniz%C3%A1ci%C3%B3s_l%C3%A9gtiszt%C3%ADt% 

C3%B3_berendez%C3%A9s 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ioniz%C3%A1ci%C3%B3s_l%C3%A9gtiszt%C3%ADt%25
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ioniz%C3%A1ci%C3%B3s_l%C3%A9gtiszt%C3%ADt%25


FI -505041001/1 Fiz ik a  1 0 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

49 

 

4. Két gömböt dróttal kötünk össze. Az egyik gömb sugara 20 cm, töltése 10 mC. A másik gömb 

sugara 10 cm. 

a) Mekkora a másik gömb töltése? 

b) Hasonlítsd össze a két gömb felületi töltéssűrűségét, illetve felületi pontjainak 

térerősségét! 

Útmutatás: Egy R sugarú, Q töltésű vezető gömb potenciálja (vagyis a végtelen távoli ponthoz 

képesti feszültsége) U = k · Q/R. 

Megoldás: 

Ha a két fémgömböt fémhuzallal összekötjük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a két gömb 

potenciálja azonos. A fenti képletet csak akkor használhatjuk egyszerűen, ha a két gömb 

egymástól nagyon távol van, és az összekötő drót igen vékony. A továbbiakban csak erre az 

esetre korlátozódunk, illetve feltesszük, hogy az első gömb megadott töltése már az 

összekötés utáni állapotra érvényes adat. 

a) A két töltött gömb potenciálja egyenlő: 

             
2

2

1

1

R

Q
k

R

Q
k   

              

mC51

1

2
2  Q

R

R
Q

. 

b) A két gömb felületi töltéssűrűségének hányadosa: 

              2

1

2

1
2

4

4
22

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2
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Q
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Q
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. 

A két gömbfelület térerősségeinek aránya: 

2

1

2

1
2

22

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1 

















R

R

Q

Q

R

Q
k

R

Q
k

E

E
. 

Vegyük észre, hogy a felületi töltéssűrűség és a felületközeli térerősség értéke arányos 

egymással! 

5. A 20 cm sugarú gömbön 1 μC elektromos töltés van. 

a) Mekkora a térerősség és a potenciál a gömb középpontjától 10 cm, illetve 30 cm 

távolságban? 

b) Hol lesz az elektromos potenciál 0 V, 9 kV, 45 kV? 
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c) Hol lesz az elektromos térerősség 0 N/C, 900 N/C, 22,5 kN/C, 45 kN/C? 

Megoldás: 

a) A térerősség a fémgömb középpontjától 10 cm távolságban (a gömbön belül) nulla. 

A térerősség a gömb középpontjától 30 cm távolságban: 

             
  N/C10cm30 5

2


r

Q
krE

. 

A potenciál a gömb középpontjától 10 cm távolságban annyi, mint a gömb felszínén: 

              𝑈(𝑟 = 10 cm) =  𝑈(𝑟 = 20 cm) = 𝑘
𝑄

𝑟
= 45 kV . 

A potenciál a gömb középpontjától 30 cm távolságban: 

               kV30cm30 
r

Q
krU . 

b) Az elektromos potenciál a végtelenben nulla. A fentiek alapján láthatjuk, hogy a 

potenciál a fémgömb belsejében mindenhol és a felszínén 45 kV értékű. A 9 kV ennek 

ötöde, ezért a potenciál ötször messzebb, vagyis r = 1 m távolságban 9 kV értékű. 

c) Az elektromos térerősség a végtelenben nulla. A térerősség a fémgömb felszínén: 

              𝐸 = 𝑘
𝑄

𝑟2
= 225 

kN

C
 , 

ennél nagyobb értéket sehol sem vehet fel. A képletbe helyettesítve kaphatjuk 

sorban a kérdéses sugarakat: 

             900 
N

C
= 𝑘

𝑄

𝑟2
             →                  𝑟 ≈ 3,16 m . 

             22 500 
N

C
= 𝑘

𝑄

𝑟2              →                  𝑟 ≈ 0,632 m = 63,2 cm. 

              45 000 
N

C
= 𝑘

𝑄

𝑟2
             →                  𝑟 ≈ 0,447 m = 44,7 cm. 

17. Hogyan tárolunk elektromos töltéseket? 

A science-típusú tananyag egyik előnye, hogy közel áll a gyakorlathoz. A kondenzátorokkal 

kapcsolatos ismerkedés kiindulópontja szokásosan a síkkondenzátor, A-területű síklapokkal, 

mint fegyverzetekkel, a fémlemezek között közel homogén elektromos térrel. Ilyen, a 

környezetünkben nemigen található kondenzátor vizsgálata helyett a gyerekek 

szétszedhetnek bármilyen elektromos berendezést, természetesen csak áramtalanítás után. 

Általában találunk bennük integrált áramköri lapot, amiben felismerhetjük az elektrolit és 

kerámia kondenzátorokat. Megfelelően éles szemmel vagy nagyítóval felismerhetjük a 

kondenzátorok jellemzésére használt kapacitásértéket, ami rá van írva az eszközre. Nem függ 

tehát attól, hogy mennyi töltést viszünk fel a kondenzátorra! A kétkezi vizsgálódás után a 
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tanári magyarázat feltárhatja, milyen szerkezetű elektromos mező és miért alakul ki a 

kondenzátorlemezek körül.  

A kondenzátorok technológiai jelentősége abban áll, hogy kis helyen válik lehetővé a 

töltések tárolása számottevő kiterjedésű elektromos mező kialakulása nélkül. Ennek a 

gondolatnak a megértése a lecke egyik célja. A hárombetűs képletek megtévesztő hatása, 

egyáltalán, a képletmanipulációra alapozott feladatmegoldás és megértés problémája ebben 

a leckében is megjelenik. A diákok gyakran a minimum elvet követik, és betanulják a 𝑄 = 𝐶 ∙

𝑈 képletet és csak azt. Ez alapján később úgy vélik, ha kétszer annyi töltést visznek fel a 

kondenzátorra, kétszeres lesz annak kapacitása is. Valójában a félreértés abban áll, hogy NEM 

a𝑄 = 𝐶 ∙ 𝑈 a fizikai törvény, hanem a következő állítás: Elektrosztatikus esetben a vezető 

felületére vitt töltés hatására a vezető ekvipotenciális felületű lesz, és a potenciál arányos a 

felvitt töltéssel. Ha ez igaz, akkor az állandó hányadost kapacitásnak lehet nevezni, és felírható 

a „kucu” törvény. A kapacitás nem feltétlenül a vezetődarab tulajdonsága, függ a környezettől 

is. A magányos gömb kapacitása megváltozik, ha földelt fémlemezzel közelítünk felé.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hogyan változtatható a forgókondenzátor kapacitása? Miért? 

Megoldás: 

A forgókondenzátor olyan síkkondenzátor, amelyben az egyik fegyverzet a síkjára merőleges 

tengely körül elforgatható. Ezáltal az egymással szemben levő felületek (A) nagysága 

megváltozik. Emiatt megváltozik a kondenzátor kapacitása is a 
d

A
C


 0  összefüggés szerint. 

A forgókondenzátor Korda Dezső magyar mérnök találmánya. 

2. Egy 10 nF kapacitású kondenzátor egyik lemezét földeljük, a másikra 2 · 10-8 C elektromos 

töltést viszünk. Mekkora lesz a kondenzátor feszültsége? 

Megoldás: 

V2
C

Q
U

. 

3. Egy fizikatanár leydeni palackot készített. A kivezetéseit egymáshoz közelítve azt 

tapasztalta, hogy 3 cm-es szikrák jöhetnek létre. A palack kapacitását multiméterrel 

megmérte: 1,5 nF. Becsüld meg, mennyi elektromos töltés került a palackra feltöltéskor! (A 

levegő átütési feszültsége kb.20 kV/cm.) 

Megoldás: 

A kb. 3 cm-es szikrák azt mutatják, hogy a palack 3 . 20 kV = 60 kV feszültségre volt töltve. 

A palack töltése: C109 5 UCQ . 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADkkondenz%C3%A1tor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Korda_Dezs%C5%91
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4. A C kapacitású síkkondenzátor lemezein lévő elektromos töltések +Q és –Q értékűek. A 

lemezek távolságát megduplázzuk. Mennyi munkát végzünk eközben? Mennyivel változik 

eközben a kondenzátor energiája? 

Megoldás: 

A munkavégzésünk teljes egészében a kondenzátor energianövekedését szolgálja. A 

kondenzátorlemezek közötti tér elektromos térerőssége nem változik a folyamat során, az 

elektromos tér térfogata a duplájára nő. Ezek miatt a kondenzátor energiája a duplájára nő: 

C

Q
Wkond

2

2

 .

. 

A folyamat során pontosan ennyi munkát végzünk: 
C

Q
W

2

2

 . 

5. A C kapacitású síkkondenzátor egyik fegyverzetén –Q, a másikon +3Q elektromos töltés van. 

Mekkora a két lemez közötti feszültség? 

Megoldás: 

Amennyiben mindkét lemezre ugyanakkora töltést teszünk, a lemezek közötti tér nem 

változik: 

Mindkét lemezre tegyünk –Q töltést! Így a lemezeken –2Q; illetve +2Q töltések jelennek meg. 

Ennek megfelelően a két lemez közötti feszültség: U = 2QC. 

Megjegyzés: Vegyük észre, hogy az eredeti elrendezésben is –2Q és +2Q töltés néz 

farkasszemet egymással a lemezek két belső oldalán, illetve mindkét fegyverzet külső oldalán 

+Q töltés jelenik meg. 

VI. Az elektromos áram, elemek, telepek 

Ez a fejezet is közel áll a hagyományos fizikatanításhoz. Az új szemlélet úgy jelenik meg benne, 

hogy nagyon sok a kísérlet, az érdekes jelenség, a fontos gyakorlati alkalmazások bemutatása, 

és közben a leckék során kisebb hangsúllyal szerepelnek a számításos feladatok. Külön lecke 

foglalkozik az áram élettani hatásával és az érintésvédelemmel, ami a hagyományos 

oktatásban csak említés szintjén kerül elő. 

18. Amit már tudsz az elektromos áramról 

Az elektromos áramot széles körben használjuk hétköznapjainkban. A felhasználás egyik fő 

területe az emberi munka kiváltása, a másik a melegítés, a harmadik a telekommunikáció. A 

lecke feldolgozásának elején érdemes áttekinteni a sok alkalmazást, és azonosítani, melyikben 

milyen hatását használjuk fel az elektromos áramnak. Fontos, hogy a diákok is felfedezzék, 

milyen sokoldalúan használható formája az energiának az áram – erre céloz a lecke főszövege 
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is. Az órán folyhat szövegértelmezés, önálló adatgyűjtés például a nagy áramszünetekkel 

kapcsolatban, érdemes megvizsgálni a technikai fejlődés irányait, várhatóan honnan nyerjük 

az áramot és mire fogjuk használni a jövőben. Ebben a leckében lehetőség nyílik történeti 

áttekintésre, amit a tankönyv is inspirál az elektromosság felfedezésével kapcsolatos 

szövegrész segítségével. A lecke tanulásának idején a diákok már sokat használták az árammal 

működő berendezéseket, sok gyakorlati tapasztalatuk van a földelésről, a biztosíték 

leveréséről és számos elektromos eszköz működéséről. Sokat töltötték a telefonjukat, 

használtak tápegységet, hálózatot, láttak megannyi távvezetéket, szélgenerátort, 

trafóállomást. Ezeknek a hétköznapi tapasztalatoknak a közös felidézése, rendszerezése, 

pontosítása az óra feladata. E révén külön hangsúlyozás nélkül is világos lesz a fizika és a fizikai 

ismeretek alapozó szerepe hétköznapi technikai eszközeink működésében. 

Mivel ez a lecke a diákok előzetesen tanult ismereteit foglalja össze, ezért nem 

tartoznak hozzá összetett kérdések és feladatok. 

19. A villám ürügyén: Mi az elektromos áram? 

A lecke fontos célja az, hogy a diákok megismerkedjenek az elektromos áram jelenségével, az 

áram erősségét jellemző elektromos áram nevű fizikai mennyiséggel. Előbbi kapcsán fontos 

látni, hogy az anyagban lévő töltött részecskék a hőmérséklet miatt folyamatos, rendezetlen 

mozgást végeznek. Az elektromos áram esetén ehhez a rendezetlen mozgáshoz társul egy 

meglepően kicsiny, mm/s nagyságrendű rendezett járulék. El kell döntenünk, hogy kezdettől 

fogva gondolunk-e a váltóáramra, amikor körülírjuk, mit is értünk elektromos áram alatt. Az 

egyenáram esetében állíthatjuk, hogy töltéseket szállít az áramkör egyik pontjából a másikba. 

A diákok egyik része előtt általában nem világos, mit kell érteni a vezető keresztmetszetén – 

gyakran találkozunk ezzel a megfogalmazással: „Az áramerősséget az idővel megszorozva 

megkapjuk a vezeték egyik pontjából a másikba szállított töltés nagyságát.” Ez az egyszerű 

összefüggés csak akkor igaz, ha az áramerősség a vizsgált idő alatt nem változik. Hogyan 

lehetne akkor számolni, ha az áramerősség szakaszosan változna, vagy folyamatosan, de 

lineárisan; van-e módszer bármilyen jellegű változás esetén? A kérdés alkalmas a 

differenciálásra, megfelelő csoportban eljuthatunk az i(t) grafikon görbe alatti területe alapján 

való számoláshoz, és felismerhetjük a matematikai hasonlóságot azzal, amikor a 

sebességnagyság-idő grafikon segítségével számítjuk ki a megtett utat. Ha csak lehet, 

gyakoroljuk a feszültség, és most már az áramerősség mérését is!  
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A grafikonokon azt látjuk, hogy egy áramkörbe kapcsolt fogyasztón hogyan változik az 

áramerősség az időben. Mennyi töltés áramlott át a vezető keresztmetszetén az egyes 

esetekben?  

                    

Megoldás:  

1. A 0–0,5 s-os intervallumban Q = 150 mA  0,5 s = 75 mC. 

A második szakaszon az áramerősséget vegyük a grafikon alapján 100 mA-nek! Így itt az 

átáramlott töltés: Q = 100 mA  0,5 s = 50 mC. 

Az összes átáramlott töltés tehát 125 mC. A második grafikon esetén az átáramlott 

töltés mennyiségét az átlagos áramerősség (75 mA) vagy a görbe alatti terület alapján tudjuk 

legkönnyebben számolni. Mivel a teljes időtartam 1 s, így a töltés 75 mC-nak adódik. 

2. A rézben 8,5 · 1028 db vezetési elektron található m3-enként. Egy 1 mm átmérőjű vezetékben 

1 A-es áram esetén mekkora az elektronok vándorlási sebessége? 

Megoldás:  

A vezető egy adott keresztmetszetén, t adott idő alatt azok a töltések (elektronok) fognak 

átáramlani, amelyek benne vannak egy A keresztmetszetű tv   hosszúságú hengerben. Ha n-

nel jelöljük a m3-kénti vezetési elektronok számát, akkor ezek felhasználásával a képletünk így 

írható: evAn
t

etvAn

t

Q
I 


. . Az átmérőből számoljuk ki a huzal keresztmetszetét, 

ez A = 0,785 mm2-nek adódik. Ezek után kifejezhető az elektronok vándorlási sebessége: 

s

mm

s

m

m

C

A

Cm
m

A

nAe

I
v 1,01036,9

1068,10

1

106,110785,0
1

105,8

1 5

31926

3

28









 



 

Ez igen kis sebesség, nagyságrendekkel kisebb, mint az elektronok hőmozgásából adódó 

rendszertelen, véletlenszerű átlagos sebessége. 
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3. A napszél főként 400 km/s-os átlagsebességű protonnyalábból áll, amelynek átlagos 

„sűrűsége” 6 proton cm3-enként. Mekkora az 1 m2-nyi felületen áthaladó napszél 

áramerőssége? 

Megoldás:  

Az előző feladatban levezetett evAnI .  képletet használhatjuk ennél a feladatnál is: 

𝐼 = 𝑛 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ 𝑒 = 6 ∙ 106 
1

m3
∙ 1 m2 ∙ 5 ∙ 105 

m

s
∙ 1,6 ∙ 10−19 = 3,84 ∙ 10−7 A. 

4. A CERN legújabb LHC gyorsítójában egymással ellentétes irányban, 2808–2808 

„csomagban”, csomagonként 1,2 ·1011 db proton száguld csaknem fénysebességgel a 25,7 km 

kerületű föld alatti gyűrűben. Mekkora átlagos áramerősségnek felel meg a protonok 

áramlása az egyik irányban? 

Megoldás: 

Először számoljuk ki, hogy az egy irányba haladó összes csomagban mennyi az össztöltés: 

CQ 51911 10392,5106,1102,12808    

Számoljuk ki, hogy 1 másodperc alatt mennyi lesz egy adott helyen az átáramló összes 

töltés, hiszen ez az áramerősséget fogja megadni. 

A protonnyaláb lényegében fénysebességgel halad, egy másodperc alatt tehát 300 000 

km-t tesz meg, így a 25,7 km-es kört 11 673-szor futja be. Így a gyorsító egy adott helyén 

másodpercenként CCQ 629,010392,511673 5    töltés megy át, tehát az áramerősség 

0,629 A-nek felel meg. 

5. Egy iskolai van de Graaff-generátor gumiszalagja 15 cm széles. Görgőinek fordulatszáma 3 

1/s, sugara 2,5 cm. A felületén cm2-enként 1 nC töltés van. Mekkora a szalag által szállított 

áramerősség? 

Megoldás: 

Először a szalag sebességét számoljuk ki: 
s

cm
frv 1,472    . 

Ebből következik, hogy egy másodperc alatt a generátor egy adott pontja előtt 

nyicmcmcmA  25,7061,4715 gumiszalag halad el, ami nyinCQ  15,706  töltést 

jelent. Ebből következik, hogy az áramerősség 7,065 nA-nek felel meg. 

20. Csináljunk áramot! 

A mobiltelefonok széles körben való elterjedésével mindnyájan akkumulátorhasználókká 

váltunk. A lecke nagyon fontos célja, hogy áttekintsük, milyen adatokra kell figyelnünk egy 

akkumulátor esetében – ez leginkább a mAh-ban megadott kapacitás (a töltéstárolás 

mértéke). Milyen szempontból jellemzi ez az adat az akkumulátort? Egy harminc évvel ezelőtti 
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fizikakönyvben ez a téma nem szerepelt volna, esetleg a gépkocsikban használatos 

akkumulátor miatt találkozhattunk vele, jóval kisebb jelentőséggel. Az életmódunkban, 

eszközhasználatunkban bekövetkezett jelentős változás indokolja a téma megjelenését a 

tankönyvben. A feldolgozás során érdemes megpróbálni saját feszültségforrást készíteni a leírt 

módon krumpliból, citromból, almából. A mai kézi multiméterek egy részét olcsón 

megvásárolhatjuk, és így sokkal hasznosabb az óra, ha a diákok meg is tudják mérni az általuk 

készített telep feszültségét. Látnunk kell, hogy a galvánelem pontos leírása, működésének 

megértése csak a legjobb felkészültségű csoportokban reális cél. A tankönyv bőséges szöveget 

tartalmaz a különféle elven működő áramforrásokról – termoelem, üzemanyagcella, Volta-

féle oszlop; ezek feldolgozását önállóan is javasoljuk. „Olvasd el a szöveget, foglald össze saját 

szavaiddal! Mit tartasz belőle lényegesnek?” – szólhat az instrukció. Sok tanulságos számolási 

feladatot is végezhetünk. Az akkutöltők egyik fontos adata az általuk biztosított töltőáram, 

manapság 1 vagy 2 A, de egy napelemes töltő esetében lehet ennél jóval kisebb, például 5 mA. 

„Mennyi ideig tart napelemes töltőnkkel feltölteni egy mondjuk 3000 mAh kapacitású 

akkumulátort?” 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Az ábra alapján értelmezd, hogy milyen folyamatok játszódnak le az úgynevezett Daniell-

elemben! 

 

Megoldás:  

Az egyes főbb folyamatok: 

 A katódon réz válik ki a CuSO4 oldatból, miközben felvesz 2db e--t. 

 Az anódról cink oldódik le, és ZnSO4 lesz belőle, közben lead 2 elektront. 

 Az anód és a katód közt e- -áramlás keletkezik a fent említett folyamatoknak 

köszönhetően. 

 A sóhíd azért kell, hogy a katódnál felgyülemlő pozitív töltés ki tudja egyenlíteni az 

anódnál felhalmozódó negatív töltést. 
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2. Egy fényképezőgép 750 mAh-s akkumulátorról üzemel. Folyamatos fényképezés mellett 3 

órát lehet használni. Készenléti üzemmódban 10 óra alatt merül le. Öt óra készenlét után hány 

órát tudunk vele még fényképezni? 

Megoldás:  

Ha készenléti üzemmódban 10 órán át üzemel, akkor 5 óra után az össztöltésének a fele 

maradt meg, azaz 375 mAh. Ha 3 órát lehet vele fényképezni, akkor fényképezés közben 

mA
h

mAh
I 250

3

750
  áramot vesz fel. Így a fényképezésre fordítható idő: 

h
mA

mAh
t 5,1

250

375
  

3. Egy fényképezőgép akkumulátora 800 mAh-s. 90%-os töltöttségről indulva 10 óra készenléti 

üzemmód után 20%-os töltöttséget mutat. Másnap két órán át töltjük 150 mAh-s árammal. 

Ezt követően két órán át használjuk, majd öt óra készenlét után teljesen lemerül. Egy teljesen 

feltöltött akkumulátorú géppel hány órán át lehet folyamatosan fényképezni? 

Megoldás:  

Először számoljuk ki azt, hogy mennyi készenléti üzemmódban a készenléti áramfelvétele! Ha 

90%-os töltöttségi állapotból (720mAh) 20%-os állapotba (160mAh) kerül, akkor az 

akkumulátor összesen 560 mAh töltést veszít. Ez 10 óra alatt történik meg, tehát 56 mA a 

készenléti áramfelvétele.  

Másnap a két óra töltés után a kapacitása 160 mAh + 2·150 mAh = 460 mAh lesz. A 

harmadik szakaszban 5 óra készenlét során mAhmAh 280565   töltést veszít. Így a két órás 

fényképezés  alatt 460 mAh – 280 mAh = 180 mAh töltést veszít, így a fényképezés során 

90 mA az áramfelvétele. Így a teljes használati idő teljesen feltöltött akkumulátorról 

h
mA

mAh
t 889,8

90

800
  = 8 h 53 perc 20 sec. 

Megjegyzés: A valóságban természetesen nem lehet ilyen nagy pontossággal megadni a teljes 

használati időt, mert az akkumulátorok fizikai-kémiai tulajdonságai a használat közben 

változnak. Annyit mondhatunk, hogy folyamatos használat esetén várhatóan 8 óra után merül 

ki teljesen az akkumulátor. 

4. Egy műhold egyik elektromos berendezésének áramellátását tervezik meg a szakemberek. 

Az egyik fejlesztő csoport szerint egy 450 g tömegű, 5000 F kapacitású, 2,4 V-os 

szuperkondenzátorral a berendezés kellő ideig üzemeltethető. Egy másik csoport inkább a 

lítiumionos akkumulátorban bízik. Ezek grammonként 150 mAh töltést tudnak tárolni feltöltött 

állapotban. Melyiket érdemesebb a műholdnál használni, ha a telep feszültsége nem 

túlságosan érdekes, és ha a cél az, hogy minél könnyebb legyen a berendezés? 

Megoldás:  
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A műholdnál a cél a lehető legkisebb tömeg elérése. A kondenzátor 450 g-os tömeggel  

Q = C  U = 12 000 C töltést tud tárolni. Az akkumulátor 1 grammja 150 mAh = 540 C-ot tud 

tárolni. A 12 000 C-nyi töltés tárolásához 𝑚 =
12 000 C

540 C/g
= 22,2 g akkumulátorra van 

szükségünk, tehát ha ezt használjuk, akkor több mint 400 grammnyi tömeget 

megtakaríthatunk. 

5. Egy kísérleti autó indítómotorjának (egyszerűsített) áramfelvételét látjuk az alábbi ábrán. 

Egy indítózás 6 s-ig tart. Az autót nem akkumulátorról, hanem szuperkondenzátorokról 

indítják, amelyek összesen 60 000 C töltést tárolnak és 12 V-osak. Amikor a feszültségük 10 V 

alá esik, akkor már gyakorlatilag használhatatlanok a további indítózásra. Hány indítózást 

tudunk elvégezni vele feltöltés nélkül? 

 

Megoldás:  

Az indítás töltésszükséglete a grafikon alapján: Q = 40 C + 800 C + 40 C = 840 C. (A grafikon 

alatti terület alapján tudunk számolni. Ha kezdetben 12 V-nál 60 000 C a kondenzátor töltése, 

akkor 10 V-nál 50 000 C, így összesen 10 000 C töltést veszíthet a kondenzátor összesen. Mivel 

1000 C töltést veszít indításonként, így összesen kb. 12-szer lehet megpróbálni az indítózást. 

21. Mitől függ, hogy milyen erős az áram? 

Ez a lecke valójában az egyszerű áramkörök felépítésével ismerteti meg a diákokat. Építhetünk 

egyszerű áramkörtervet számítógép segítségével is, a profi áramkörtervező és szimulációs 

programoktól (micro Cap, tina) az egészen játékos kisalkalmazásokig minden elérhető. A Phet-

szimulációk segítségével szemléletesen kapcsolhatunk mérőműszereket az áramkörbe, 

egyszerű méréseket végezhetünk. Az elektronikai boltokban olcsón kapható az úgynevezett 

dugdosós panel, vezetékek, ellenállások, kapacitás; minden, ami az áramkörépítéshez kell; de 

kaphatóak készletek is. Az óra során a diákok alkossák meg a saját áramkörüket, mérjék meg 

az áramköri elemeken eső feszültséget, a rajtuk átfolyó áram erősségét! Nagyon tanulságos a 

valódi grafitceruzákkal rajzolható áramkörök vizsgálata, építése, ilyen áramkörökkel LED-ek 

használata. A YouTube-on sok videó mutatja, hogyan kell grafitáramkört rajzolni. A saját építés 
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után van helye a tapasztalatokat összefoglaló, a megtanulandókat hangsúlyozó tanári 

magyarázatnak, a törvényfeltáró, precízebb mérésnek. Az áramkörökről szerzett ismereteket 

pedig még okosabb, szenzorokat is tartalmazó áramkörök építése során használhatjuk fel. 

Ohmtörvénye kapcsán újra megjelenik a 3-betűs képletek ördöge. NEM az 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 a fizikai 

törvény, hanem az, hogy általában az egyszerű fém-ellenállás kivezetésen mérhető feszültség 

és a rajta átfolyó áram erőssége egyenesen arányos (állandó hőmérséklet mellett). Ekkor a 

hányadost NEVEZIK a vezető ellenállásának, tehát 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 emiatt igaz. A feszültséget 

megkétszerezve állandó hőmérséklet esetén az ellenállás NEM változik. Érdemes továbbá 

kitérni az ellenállás hőmérsékletfüggésére is, például a hagyományos izzólámpák esetében. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Az alábbi két ábrán két olyan anyag grafikonját tüntettük fel, amelyeknek az ellenállása 

erősen hőmérsékletfüggő. Arról beszéltünk, hogy az izzólámpák ellenállása nő, ha növekszik a 

hőmérséklet. Melyik lehet az izzólámpa grafikonja? Milyen anyagnak (vagy milyen eszköznek) 

a grafikonját mutatja a másik ábra? 

 

Megoldás:  

Az első grafikon mutatja az izzólámpa karakterisztikáját. Növekvő feszültségre az áramerősség 

nem nő ezzel egyenesen arányosan, mert a növekvő hőmérséklettel az izzószál ellenállása nő. 

A második grafikon esetében azt láthatjuk, hogy a feszültség előjelének 

megfordításakor az áramerősség teljesen más viselkedést mutat. Pozitív feszültségek 

esetében egy bizonyos érték felett szinte akadálytalanul folyik az áram, negatív 

feszültségeknél viszont lényegében nem folyik áram. Ilyen viselkedést a félvezető diódák 

mutatnak, melyeket egyenirányításra lehet használni. Ez azt jelenti, hogy nyitóirányban jól 

vezetnek, záró irányban viszont gyakorlatilag nulla az áramuk. 

2. Egy izzón másodpercenként 1019 elektron halad át. Az izzó ellenállása 4 Ω. Mekkora az izzó 

feszültsége?  

Megoldás:  

𝑈 = 𝑅 ∙ 𝐼 = 𝑅 ∙
𝑁 ∙ 𝑒

𝑡
= 4 ∙

1019 ∙ 1,6 ∙ 10−19C

1 s
= 6,4 V. 
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3. Egy 12 V-os akkumulátorról egy olyan motort üzemeltetünk, amelyiknek 2 Ω–os az 

ellenállása. Félórás használat során mennyivel csökken az akkumulátor töltése? 
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Megoldás:  

Az akkumulátor árama A
V

I 6
2

12



 . Az akkumulátor töltéscsökkenése pedig 

.1080018006 CsAtIQ   

4. Vizsgáljuk meg, hogy az áramkörben a K1 és K2 kapcsolók nyitott, illetve zárt állásában 

melyik izzó világíthat! Másoljuk le és töltsük ki a táblázatot! 

 

Megoldás:  

K1 K2 MELYIK IZZÓ VILÁGÍTHAT? 

Nyitva Nyitva B, C 

Nyitva Zárva A, B, C 

Zárva Nyitva A, B, C 

Zárva Zárva A, B (mert a C izzó most rövidre van zárva) 

5. Milyen kapcsolóállással érhetjük el, hogy 

a) 3 izzó világítson?  

b) 2 izzó világítson? 

c) 1 izzó világítson? 

Megoldás:  

a) K2és K1 is nyitva 

b) K1 nyitva, K2 zárva. Ekkor a fölső izzó rövidre van zárva. 

c) K1 zárva. Ekkor az alsó izzó világít, a többi rövidre van zárva K2 állásától függetlenül. 



FI -505041001/1 Fiz ik a  1 0 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

62 

 

22. Készítsünk ellenállást! 

Az eddigiek alapján az óra fő céljának várhatóan nem a fajlagos ellenállás képletének 

megtanulását és az annak alapján való számolást tartjuk, de ennek a lehetősége is megvan, ha 

a tanár indokoltnak látja. Nagyon tanulságos az üveg ellenállásának a hőmérséklettől való 

csökkenő függését bemutató kísérlet, érdekes a jelenség, alkalmas a természettudományos 

kíváncsiság fenntartására és a motiváció fokozására. Az Ohm-törvénnyel egyébként könnyű 

számolni, de a legtöbb áramköri elem karakterisztikája nem lineáris. A legfontosabbnak azt 

érezzük, hogy az óra során találjuk meg a lehetőséget arra, hogyan kaphatnak a diákok a 

kezükbe drótot, szétszedett eszközből szereljenek ki ellenállást, rajzoljanak grafitellenállást 

ceruzával, nézzék meg, hogyan változik a hosszával. A tanulói tevékenységnek azt a formáját 

érdemes megvalósítani, amit az iskola körülményei, pedagógiai programja leginkább támogat 

– de ne csak a címben, valójában is készítsünk ellenállást! Az ellenállás értéke fontos, mert 

meghatározza a körben folyó áram erősségét. A nagy erősségű áram könnyen vezet valamelyik 

áramköri elem túlmelegedéséhez. A lecke címében megfogalmazott feladatot kicsit átalakítva 

a megfelelő ellenállás alkalmazása az áram erősségének korlátozása miatt fontos. Az egyszerű 

drót melegedését könnyű kimutatni. Ha tápegységgel kísérletezünk, figyeljünk a túl nagy 

áramerősségre, ami elégeti az ellenállást, kiverheti a biztosítékot, tönkre teheti a telepet, 

illetve az árammérő műszert. Az elektromos áram hatására felmelegedő eszközökről sok videó 

készült, ilyen például a grafitceruza elégetése 2-3 A-es árammal a „see physics Sándor Egri” 

csatornán  

(link:https://www.youtube.com/watch?v=DSolDlgtFBc&list=PLb8yc714b15GUtyBHPgyKOXR

GxFU8UbPw&index=8) A ceruzák egy része kevés szenet tartalmaz, nagy az elektromos 

ellenállása. A valódi grafitceruzák belének ellenállása néhány ohm, alkalmas lehet 

kísérletezésre.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy kábelgyárban 0,2 mm2 keresztmetszetű, vékony rézhuzalokból 1 m hosszú, 10 eres 

kábeldarabokat gyártanak. Mekkora egy ilyen kábeldarabnak az ellenállása? 

Megoldás:  

A rézvezeték fajlagos ellenállása ρ = 1,69  10-8 Ωm = 0,0169 
mm2

m
 . 

Ezzel kiszámolhatjuk az ellenállást, figyelembe véve azt is, hogy a keresztmetszet 10-szeresére 

nő: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
= 0,0169 

mm2

m
∙

1 m

2 mm2
= 0,00845  . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSolDlgtFBc&list=PLb8yc714b15GUtyBHPgyKOXRGxFU8UbPw&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=DSolDlgtFBc&list=PLb8yc714b15GUtyBHPgyKOXRGxFU8UbPw&index=8
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2. Egy 100 Ω-os, 1 m hosszú, szigetelés nélküli ellenálláshuzalból akarunk egy 50 Ω-os 

ellenállást csinálni úgy, hogy az egyik végéből visszahajlítással kétszeres keresztmetszetű részt 

készítünk. Mekkora darabot kell visszahajlítanunk? 

Megoldás:  

Számoljuk a huzal hosszát cm-ben! Ekkor 1 cm 1 Ω-nak felel meg. Hajtsunk vissza a 100 cm-es 

huzal végéből x cm-t! Ekkor a maradék egyszeres vastagságú huzal hossza (ellenállása) 100  

2x. A visszahajtott dupla keresztmetszetű részé 
2

x
. Ennek a két résznek az összege együttesen 

kell, hogy 50 Ω-ot adjon. Egyenlettel: 

50
2

2100 
x

x
. 

Ennek megoldása 33,3 cm, azaz 1/3 méter lesz. 

3. A higany fajlagos ellenállása 0,96 · 10-6 Ωm. Egy 10 cm hosszú, 2 mm belső átmérőjű vékony 

üvegcsőbe öntve a higanyt, hány ohmos ellenállást kapunk? Hogyan változik az ellenállása, ha 

a teljes higanymennyiséget átöntjük egy 1 mm belső átmérőjű vékony üvegcsőbe? 

Megoldás:  

Először számoljuk ki a cső keresztmetszetét 26

2

1014,3
2

m
d

A 







  . 

Az ellenállás pedig 





 03,0
1014,3

1,0
1096,0

26

6

m

m
mR . 

Ha fele ekkora átmérőjű csőbe öntjük, akkor a keresztmetszete negyede lesz, a hossza 

viszont négyszerese. Így összességében 16-szorosára nő az ellenállása, azaz 0,48 Ω. 

4. Egy elosztóhelytől 500 m-re lévő tanyára bevezetik az áramot. A távvezeték építéséhez 3 

kábelt kell kihúzni. A munkások egy olyan kábeldobbal rendelkeznek, amelyre 500 kg vezetéket 

tekertek fel. A vezetékek anyaga alumínium, egy szigetelt kábelköteg átmérője 0,9 cm. A kábel 

tömegének 10%-a szigetelőanyag. A kábeleket úgy feszítik ki, hogy azok hossza a belógás 

miatt 10%-kal nagyobb, mint az áthidalt távolságé. 

a) Elég lesz-e a kábel? 

b) Mennyi egy 500 m hosszú kábel ellenállása? A vezeték fajlagos ellenállása 26,50 nΩ · 

m, sűrűsége 2700 kg/m3. 
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Megoldás:  

a) Az összesen felhasznált kábel hossza mml 165031,1500  . A huzal keresztmetszete 

  2522

2

1036,6636,014,345,0
2

mcmcm
d

A 







  . A teljes kábelkötegnyi 

vezetéknek a térfogata 35 105,01036,61650 mmV   . Így a tömege: 

kgmm
m

kg
283105,02700 3

3  . Ez az össztömegnek csak 90%-a, a teljes tömeg 314kg. 

Ez kevesebb, mint 500kg, tehát elég lesz egy kábeldob. 

b) A kábel ellenállása:  𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
= 26,5 ∙ 10−9 m ∙

1650 m

6,36∙10−5m2 = 0,69  . 

5. Egy ellenállás hőmérsékletfüggését a következő képlet írja le: R = R0 (1 + αT), ahol R0 a 

kezdeti (0°C-on vett) ellenállás, α a hőmérsékleti tényező (ez volfrámnál 4,5 · 10-3 1/°C) és T a 

Celsius-fokban mért hőmérséklet. Egy izzólámpa ellenállása szobahőmérsékleten 11 Ω-nak 

adódott. Amikor egyre nagyobb feszültséget kapcsoltunk rá, azt jegyeztük fel, hogy 10 V-nál 

200 mA-es áram folyt rajta keresztül. Számítsuk ki, hogy ekkor mennyi volt az izzószál 

hőmérséklete! 

Megoldás:  

Az izzólámpa ellenállása 10 V-nál 50 Ω. A szobahőmérsékletet tekintsük 20°C-nak, ezen lesz az 

izzószál ellenállása 11 Ω. Először számoljuk ki, hogy 0°C-on mennyi lenne a huzal ellenállása! 

)1(0 TRR   képletből 











95,10
1

105,41

11

1
0

3
0

C

T

R
R


. (Láthatjuk, hogy ez a 

korrekció nem túl jelentős, ha ezt kihagyjuk, nagy hibát nem követünk el.) Precízen, ehhez a 

0°C-os hőmérséklethez számolva a )1(0 TRR  képletbe kell újra behelyettesíteni: 

)
1

105,41(95,1050
0

3 T
C

 . Ebből T 790°C-ot kapunk. 

23. Az áram hasznos, de veszélyes! 

A lecke hosszú főszövegének célja kettős. Az egyik a szöveg második részében jelenik meg, 

amelyben a veszélyes áramütéshez vezető tényezőkről, az áramütés elkerülésével kapcsolatos 

tanácsokról van szó. Az elektromos árammal kapcsolatos fizikai ismeretek önmagukban nem 

elegendőek a biztonságos eszközhasználathoz, a veszélyes helyzetek felismeréséhez. 

Gondolhatunk arra, hogy a diákok a családban a szüleiktől megkapják a megfelelő tanácsokat 

(ne nyúlj a konnektorba, ne nyúlj bele a turmixgépbe…), emellett azonban a tanítási órán is 

érdemes ezzel célzottan foglalkozni, a biztonsági szabályokat fizikai oldalról is alátámasztani. 

A lecke szövegének első részében az emberi test és az elektromosság kapcsolatának kevésbé 

veszélyes oldalával foglalkozunk. A szövegben említett gyakorlati alkalmazások bemutatásával 
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nem a megtanulandó anyag mennyiségét kívánjuk növelni. Tankönyvünk sok lecke esetében 

bő szöveganyagot ad át, amiből a tanár választhat. Ez elterjedt nemzetközi gyakorlat is. A 

tankönyvek gyakran a teljesség igényével készülnek, a tanár kiválasztja azokat a fejezeteket, 

témákat, amiket és amilyen szempontból fel kíván dolgozni. Másrészt ez a szemlélet teszi 

lehetővé a differenciálást is. A gyakorlati alkalmazások megjelenése a fizikaórán azonnal 

érezhetően növeli a diákok aktivitását, a hasznos, a hétköznapokban is előforduló ismeretek 

közvetítése a tanárok számára is élményt nyújt. Ezért ad lehetőséget a könyv az elektromos 

áram biológiai, élettani vonatkozásainak megemlítésére. Látni kell, hogy az oktatás egyik 

tendenciája az interdisziplináris témák megjelenése (robotika, klímakutatás). Ez különösen 

akkor igaz, ha a tanítási órán nem a szaktudományos alapok besulykolása a fő cél. De még az 

ilyen kurzusok esetén is – felismerve módszertani jelentőségét – a gyakorlati élethez 

kapcsolódó példákat, feladatokat szoktak adni a diákoknak.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy fázisceruzában legalább mekkora ellenállásnak kell lenni, hogy 230 V-os hálózati áram 

esetén se érje el egy ember érzetküszöbét? 

Megoldás:  

Váltóáram esetén az érzetküszöb 1 mA.  Így legalább  k
A

V
R 230

001,0

230
-os védőellenállást 

kell a fázisceruzába tenni. (Az ember néhány kΩ-os ellenállása emellett elhanyagolható, 

továbbá a valóságban nem is 230 V-hoz, hanem 1000 V-hoz méretezik a fázisceruzák 

ellenállását.) 

2. Pirítóst készítünk hagyományos, „bedugós” kenyérpirítóval. Menet közben azonban úgy 

érezzük, hogy a pirítós túlsül. Miért nagy meggondolatlanság ilyenkor villával kipiszkálni a 

kenyérszeletet? 

Miért mondhatjuk még ennél is nagyobb meggondolatlanságnak két villával próbálkozni? 

Megoldás:  

A kenyérpirítóban a fűtőszálak nem rendelkeznek elektromos szigeteléssel. Villával rövidre 

zárhatjuk az áramkörüket, ami túláramot eredményezve lecsaphatja a biztosítékot, tönkre 

teheti a berendezést. 

Két villát használva testünkön keresztül záródik az áramkör, ami áramütést 

eredményezhet. 
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3. A fényképen látható madár rajta ül a szigetelés nélküli vezetéken, mégsem éri halálos 

áramütés. Miért? A rajzon látható társát miért érheti halálos áramütés? 

 

Megoldás:  

A madár azért ülhet a szigetelés nélküli vezetéken, mert a két lába közti vezetékszakasz 

ellenállása szinte 0, azaz a testének nagy ellenállása rövidre van zárva.  

A nagytestű másik madár a fém villanyoszlopon áll. Szárnyával a vezetékhez érve, 

testén keresztül záródik az áramkör a föld felé, a madarat akár halálos áramütés is érheti. 

4. Az élő sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok azt eredményezik, hogy a sejten belül is 

kialakulnak kicsiny potenciálkülönbségek. Ez különösen jelentős a sejtfal és a sejt belseje közt. 

Ennek mérésére egy sejt belsejébe kapillárisban végződő elektródot szúrunk, a másik 

elektródot a felületére helyezzük. Az elektródok között feszültség (membránfeszültség) lép fel. 

A beleszúrt kapillárisnak a hossza 5 · 10-6 m, átmérője 5 · 10-7 m, és 105 Ωmm2/m fajlagos 

ellenállású kálium-klorid-oldattal van feltöltve. A membránfeszültség értéke 80 mV, a műszer 

belső ellenállása pedig 10 MΩ. 

a) Mekkora áram fog átfolyni a műszeren? 

b) Mekkora feszültséget fog mutatni a műszer a tényleges 80 mV-os membránfeszültség 

helyett? 
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Megoldás:  

a) Először számoljuk ki azt, hogy mennyi a kapillárisban lévő folyadék ellenállása! A cső 

keresztmetszete:   2721327

2

1096,11096,114,3105,2
2

mmmm
d

A  







  . 

Az ellenállása:   𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
= 105 mm2

m
∙

5∙10−6 m

1,96∙10−7mm2 = 2,55 M . 

Az áramerősség A
M

mV
I 91037,6

55,12

80 


 . 

b) A műszer által mutatott feszültség mVMARIU 7,63101037,6 9   . 

VII. Lakások, házak elektromos hálózata 

Az elektromossággal egy fedél alatt élünk. Tankönyvünk célja megmutatni ezen együttélés 

fizikai vonatkozásait, a nagyobb harmónia, a jobb megértés érdekében. Ez bizonyos 

szempontból kevesebb, más szempontból több, mintha az elektromosságtan törvényeivel, a 

kapcsolások szabályaival foglalkoznánk. Az elektromosságtan törvényei kisebb súllyal jelennek 

meg, ám a szöveget olvasva tudatosabb elektromossághasználókká válunk. 

A hagyományos fizikaoktatás során a lakások, házak elektromos hálózata csak említés 

szintjén kerül elő. Az új szemléletű oktatásban azonban ezt annyira fontosnak tartjuk, hogy 

négy leckéből álló fejezetet szenteltünk ennek a témakörnek. 

24. Zsebre megy a játék! Az áram ára 

A lecke az elektromos áram hőhatásával, illetve az ezzel kapcsolatos fizikai mennyiséggel, az 

elektromos áram teljesítményével kapcsolatos. Az áram egyik legszélesebb körben használt 

hatása a nagy áramerősségek esetén erőteljes hőhatás. A lecke során a teljesítmény 

számolására használt képletek egyenáramok esetén igazak, a teljesítményadatok alapján 

azonban könnyen megbecsülhetjük a váltóárammal működő háztartási eszközök által 

elhasznált energiát, így a villanyszámla nagyságát. Az óra hasznos részét alkothatja a saját 

villanyszámla értelmezése: Mit jelent az, hogy a fogyasztás 200 kWh, hány MJ ez, mennyibe 

kerül 1MJ energia? A teljesítmény meghatározásával, az energiafogyasztás kiszámolásával 

kapcsolatos feladatok ugyanakkor jól felhasználhatóak a számolási készség fejlesztésére, a 

képletekkel való munkában való jártasság fokozására. Bár könyvünk fő célja általában nem ez, 

amennyiben a tanár több számolási feladatot szeretne adni, erre ebben a témakörben jó 

lehetőség kínálkozik, hiszen egyébként könyvünkben sok olyan lecke található, amikor 

egyetlen képletet sem írunk fel.  
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Időről időre felvetődik ötletként, hogy a villámok energiáját hasznosítsuk. Érdemes ebbe a 

fejlesztésbe energiát fektetni? Számoljunk utána, mennyi egy átlagos villám energiája! Vessük 

ezt egybe azzal, hogy egy liter benzin elégetésekor kb. 36 MJ energia szabadul fel! A 19. 

leckében láttuk, hogy egy villámban kb. 0,002 s alatt 30 kA-es áram halad át 1 MV feszültség 

mellett. 

Megoldás:  

A villám energiája: MJsAVtIUW 6010210310 346   . Ennyi energiához juthatunk 

1,7 liter benzin elégetésével is, ezek alapján figyelembe véve a villámhasznosítás technikai 

nehézségeit is  nem tűnik jó ötletnek a villám energiájának hasznosítása.  

2. Egy autóvezető bekapcsolva felejti lámpáit a parkolóban. Két reflektora és 2-2 első, illetve 

hátsó helyzetjelző lámpája maradt égve. Mennyi idő alatt merül le a 40 Ah-s akkumulátorának 

a töltésmennyisége a felére? Az autó lámpáinak adatai: reflektorok: 12 V/55 W, a hátsó és első 

helyzetjelző lámpák: 12 V/5 W. 

Megoldás:  

Először határozzuk meg, hogy mekkora áramot igényel a 4 helyzetjelző: A
V

W
I

3

5

12

5
41  . 

A két reflektor: A
V

W
I

6

55

12

55
22  . A 6 lámpa tehát összesen A

6

65
 áramot igényel. Az 

akkumulátor összesen 20Ah töltést veszít. Az ehhez szükséges idő 

perchhh

A

Ah
t 51185,1

65

120

6

65

20
 . 

3. A villanymozdonyok Európa nagy részén 25 kV-os hálózatról üzemelnek, nálunk is. Budapest 

Nyugati pályaudvar és Szeged közt járó Intercity mozdonya átlagosan 1,2 MW teljesítménnyel 

üzemel a 191 km-es út 2 óra 22 perces időtartama alatt. Egy 2. osztályú jegy ára 3705 Ft. 

a) Mekkora erősségű áramot vesz fel a motor? 

b) Hány utas jegyvételéből lehet fedezni a mozdony elektromotorjának fogyasztását, ha 

1 kWh elektromos energia árát 40 Ft-nak vesszük? 

Megoldás:  

a) A
kV

kW
I 48

25

1200
 . 

b) kWhhkWtPW 2840367,21200   

Mivel 1kWh 40 Ft, ezért az út összes áramköltsége Ft113600402840  . 

Ez 31 utas jegyárából térül meg. 
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4. A ma sorozatban gyártott legnagyobb teljesítményű villanymotorok 50–100 MW 

teljesítményűek. Ezeket általában 10 kV-os feszültséggel látják el. 

a) Mekkora egy 50 MW-os villanymotor áramfelvétele? 

b) Egyórás működése mennyibe kerül 40 Ft/kWh-s ár mellett? 

Megoldás:  

a) 
kA

kV

MW

U

P
I 5

10

50


. 

b) Egy órás működése alatt egy ilyen motor 50 000 kWh elektromos energiát fogyaszt el. 

Ez 40 Ft-tal szorozva azt jelenti, hogy 1 órás működése 2 millió Ft-ba kerül. 

5. A kapcsolási rajzon 

R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 5 Ω, R4 = 30 Ω, U0 = 10 V.  

Mekkora az egyes ellenállások teljesítménye a kapcsoló nyitott, illetve zárt állásában? 

 

Megoldás:  

Nyitott állásnál a 10 Ω-os és a 30 Ω-os ellenállás sorba van kapcsolva, a másik két ellenálláson 

nem folyik áram, az eredő ellenállás 40Ω. Így A
V

I 25,0
40

10



 . Az egyes teljesítmények pedig 

a RIP  2

1 képletből 0,625W, illetve 1,875W. 

Ha a kapcsoló zárt, akkor az 5 Ω-os és a 15 Ω-os ellenállás sorba van kapcsolva, és ezek ketten 

párhuzamosan a 30 Ω-ossal. A párhuzamos ág eredője 12 Ω lesz. Így a teljes kör eredője 22 Ω. 

A főági áram A
V

I 45,0
22

10



 . Ez folyik át a 10 Ω-oson, így ennek teljesítménye: 

WRIP 025,21045,0 22

1  . 

A párhuzamos ágon a feszültség VAU 45,51245,0  lesz. Ebből következik, hogy a felső 

ágban (vagyis az 5 Ω-os és a 15 Ω-os ellenálláson) 0,273 A-es áram folyik, így a RIP  2

1
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képletből az egyes teljesítmények 0,37 W, illetve 1,12W. A 30 Ω-os ellenállásnak a 

teljesítményét egyszerűbb a rel
R

U
P 

2

számolni, erre WP 99,0
30

45,5 2




 adódik. 

25. Lakásaink elektromos hálózata 

A lecke szövegét elolvasva úgy tűnhet, a fő cél a soros és párhuzamos kapcsolású hálózatok 

megismerése, az ezzel kapcsolatos definíciók megtanulása, képletmanipulációra épülő 

számításos feladatok végzése ilyen áramkörökkel kapcsolatban. A lecke tartalmazza ennek a 

lehetőségét is, azonban a fő cél esetünkben nem ez! A lecke feldolgozása során tovább 

folytatódhat az áramkörök építése és vizsgálata, a mérőműszerek használata. A diákok 

kapjanak kézbe áramköri elemeket, vezetéket, műszert, építsék meg az áramkört, mérjenek 

feszültséget, áramerősséget! Másrészt a 155.oldalon lévőábra alapján figyeljék meg, mi látszik 

az iskola vagy az otthon elektromos hálózatából! Keressék meg a villanyórát, a kismegszakító 

dobozt, a fi-relét, az elosztó dobozokat a falban! Vegyék szemügyre a földelt konnektorokat, 

kapcsolókat, ahol látszik, ott a hozzájuk futó vezetékeket is! Életvédelmi okokból azt 

javasoljuk, most csak a szemlélődés legyen a feladat. Esetleg a kismegszakítók segítségével 

megszakíthatnak egy-egy áramkört, és megfigyelhetik, milyen fogyasztók vannak az adott 

körre bekapcsolva. Vajon hol futhat a falban a vezeték? Ezt egyébként azért is jó tudni, hogy 

ne fúrjuk meg véletlenül, ha arra kerülne a sor. A tapasztaltakról készíthetnek fényképet, azt 

bemutathatják egymásnak. Keressenek bekötési rajzot az interneten, próbálják megérteni azt, 

valamint az előző leckéhez kapcsolódva vizsgálják meg a földelés kialakítását! Ha van az 

apukák között villanyszerelő, ő biztonságosan megmutathat akár többet is a lakások 

elektromos hálózatából. Az aktív tanulás és a kétkezi tapasztalatszerzés, megosztás után – a 

rendelkezésre álló erő, idő függvényében – következhet az ismeretek elmélyítése, lehetőleg 

minél egyszerűbben beszélve a kapcsolásokról. Szigorúbban szakmai szempontból közelítve 

nincs olyan, hogy soros és párhuzamos kapcsolás, nincs főág és nincsenek mellékágak, ezek az 

elnevezések megtévesztőek is lehetnek. Egymással sorba vagy párhuzamosan kapcsolt 

áramköri elemekről beszélhetünk, illetve a telep ágáról vagy az egyes fogyasztók ágáról; itt 

megtévesztő a fő és mellék minősítés.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy 12 V-os áramforrásról szeretnénk 2 db sorba kötött LED-et üzemeltetni. A LED-ek 3 V-os 

feszültségen üzemelnek, ekkor az áramerősségük 20 mA. 

a) Mekkora ellenállású előtét-ellenállást kell alkalmaznunk? 

b) Mekkora lesz az előtét-ellenállás teljesítménye? 

c) Mekkora előtét-ellenállást kell alkalmaznunk, ha a két LED-et párhuzamosan 

kapcsoljuk? 

d) Melyik esetben lesz jobb a hatásfok? 
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Megoldás:  

a) Soros kapcsolás esetén az előtét-ellenálláson 6V-os feszültség kell, hogy essen, és 

rajta 20 mA-es áram fog folyni, így az ellenállása  300
02,0

6V
R . 

b) Az előtét-ellenállás teljesítménye: WAVIUP 12,002,06  . 

c) Ha párhuzamosan kapcsoljuk a LED-eket, akkor az előtét-ellenálláson 9V-os feszültség 

kell, hogy essen, és rajta 40 mA-es áram fog folyni, így az ellenállása 𝑅 =
9 V

0,04 A
=

225 . 

d) A hatásfok akkor jobb, ha az előtét-ellenálláson kisebb a teljesítmény. Láttuk a b) 

pontban, hogy soros kapcsolás esetében az előtét-ellenállásra jutó teljesítmény 120 

mW, ugyanannyi, mint a két LED-re eső összteljesítmény. Ekkor a hatásfok 50%-os. 

Párhuzamos kapcsolásban az előtét-ellenállás feszültsége 9 V, míg az árama 40 mA, tehát a rá 

eső teljesítmény 360 mW. Ekkor a hatásfok mindössze 25%-os, az előző eset fele. 

Megjegyzés: A párhuzamos kapcsolás megoldható két külön előtét-ellenállással is, ekkor 

mindkettő 450 -os, és mindkettő árama 20 mA, feszültsége pedig 9 V. Így mindkettőre 

180 mW teljesítmény jut, vagyis összesen 360 mW, tehát a hatásfok ekkor is 25%-os. Ezzel 

mindössze annyit nyerhetünk, hogy a két LED egymástól függetlenül működik, akár külön-

külön is kapcsolhatók. 

2. A mérőműszerek közül a voltmérőnek igen nagy az ellenállása, általában MΩ-osnál is 

nagyobb. (Az ideális voltmérőt végtelen nagy ellenállásúnak tekintjük.) Az ampermérőknek 

viszont nagyon kicsi, gyakran az 1 Ω-nak is csak töredék része. (Az ideális ampermérőt 0 

ellenállásúnak tekintjük.) Ohm törvényét akarjuk kísérletileg vizsgálni egy 5 Ω-os és egy 5 kΩ-

os ellenállással. Melyik kapcsoláshoz használjuk az 5 Ω-os és melyikhez az 5 kΩ-os ellenállást, 

ha nem ideálisak a mérőműszereink? 

 

Megoldás:  

A bal oldali ábrának megfelelő kapcsolásban a voltmérő nem csak az ellenállás Ux feszültségét 

méri, hanem az ampermérő UA feszültségét is. Az ellenállás tényleges értékét az
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I

UU

I

U
R Ax 

  képletből kaphatjuk meg, ahol U a voltmérő által mért feszültség. A fenti 

képlet akkor nem tér el az U/I-től, ha UA elhanyagolható nagyságú. Ez pedig akkor teljesül, ha 

ampermérőn nagyon kis áram folyik keresztül, azaz R nagy értékű. Így kössük be az 5 kΩ-os 

ellenállást. 

A jobb oldali kapcsolásnál az ampermérő a voltmérőn átmenő áramot is méri. A 

tényleges ellenállás 
VII

U
R


  lenne. Ez akkor nem tér el lényegesen az U/I-től, ha Iv 

elhanyagolható. A voltmérőn akkor nem fog számottevő áram átfolyni, ha az alatta lévő ágban 

nagyon kis értékű ellenállás van, így kapcsoljuk az5 Ω-os ellenálást. 

Megjegyzés: Ha digitális multimétereket használunk, akkor annak olyan nagy a belső 

ellenállása voltmérőként (jellemzően 20 M), hogy a rajta átfolyó áram mindkét esetben 

elhanyagolható. Tehát kevés kivételtől eltekintve mindig a jobb oldali kapcsolást használva 

kapunk kisebb mérési hibát. 

3. Az alábbi ábrán látható izzó adatai: R = 20 Ω, U = 4 V. Az R0 változtatható ellenállás értéke 

30 Ω. U0 = 8 V. 

a) R0 hányadrészére állítsuk a csúszkát, hogy az ellenállás a névleges feszültségét kapja? 

b) Hány százalékos hatásfokkal tudjuk ebben az esetben üzemeltetni az izzót? 

 

Megoldás:  

a) Az izzó R ellenállására 4 V kell, hogy essen. Jelöljük X-szel a változtatható ellenállásnak 

azon ellenállásrészét, ami az izzóval párhuzamosan van kapcsolva! Ekkor a „maradék” 

ellenállás 30X. Az izzóra akkor fog 4 V-os feszültség esni, ha a (30X) Ω-os ellenállás 

ugyanakkora, mint a párhuzamosan kapcsolt izzó és az XΩ-os ellenállás eredője, azaz

20

11

30

1


 XX
 Ennek a másodfokúra vezető egyenletnek a szóba jöhető 

megoldása X = 20 Ω, azaz az ellenállás kétharmad részét kell bekötni. 
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b) Az izzó teljesítménye:
 

W
V

R

U
P 8,0

20

4
22




 . 

Az egész kör eredő ellenállása 20Ω lesz, mivel a párhuzamosan kapcsolt izzó és az alatta lévő 

ellenállásdarab egyaránt 20 Ω-os, így eredőjük 10 Ω, ami sorba van kapcsolva az előtét-

ellenállás másik 10Ω-os darabjával. Így az egész kör összteljesítménye 

 
W

V

R

U
P 2,3

20

8'
'

22




 . A hatásfok tehát 0,25 = 25%. 

4. Az ábrán látható kapcsolásban az egyforma izzólámpák közül a 2. számú izzó 10 W 

teljesítményen üzemel. Mennyi a 3. számú izzó teljesítménye? (Tekintsünk el az izzók 

ellenállásának hőmérsékletfüggésétől.) 

 

Megoldás:  

Ha a 2. izzó teljesítménye 10 W, akkor ugyanennyi lesz a 1.-nek is, mert azonos lesz a 

feszültségük. Így az áramerősségük is, tehát a 3. izzón kétszer akkora áram fog folyni, mint a 

2.-on. Ekkor a RIP  2 képlet értelmében négyszer akkora lesz a teljesítménye, azaz 40 W. 

5. Két különböző nagyságú, sorosan kapcsolt ellenálláson elektromos áram folyik keresztül. 

a) Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény: a kisebb vagy a nagyobb 

ellenálláson? 

b) Hogyan módosul a válaszunk, ha párhuzamosan kapcsoljuk az ellenállásokat? 

Megoldás:  

a) A RIP  2  képletből látható, hogy sorba kapcsolva őket a nagyobb ellenálláson lesz 

nagyobb a teljesítmény (soros kapcsoláskor az áramerősségek megegyeznek). 

b) Párhuzamosan kapcsolva őket a feszültségük lesz azonos, ekkor a 
R

U
P

2

  képletből 

látszik, hogy ott lesz nagyobb a teljesítmény, ahol az ellenállás kisebb. 
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26. Napjaink főszereplői: a félvezetők 

Napjaink elektronikájának alapjait adják a félvezető eszközök: a dióda, a tranzisztor és az 

integrált áramkörök. Ezért szerepelnek a könyvben. A róluk szóló ismeretterjesztő szöveg 

alkalmas önálló feldolgozásra. Ebben a leckében kísérletet sem teszünk a félvezetők 

tulajdonságainak mélyebb megértésére, majd a 11.-es tankönyvben következik ennek egyfajta 

magyarázata. Egyes vélemények szerint csak olyan dolgot hozhatunk szóba a fizikaórán, 

aminek a tudományos hátterét már feltártuk. Ebben az esetben a tananyag időbeli sorrendje 

erősen meghatározott, és – anyagszerkezeti ismeretek hiányában – ebben a leckében a 

félvezetőket nem említhetnénk meg. Tankönyvünkben a fenti elvet csak részben követjük, 

néha a megszokott tudományos logika érvényesül, de ha a gyakorlati előfordulás indokolja, 

ettől eltérünk. Jelen esetben a félvezetők szerepeltetését az indokolja, hogy szinte minden 

eszközünkben ott vannak! Szedjünk szét a diákokkal egy rádiót, keressük meg a 

tranzisztorokat, LED-eket! Vásároljunk boltban ilyen eszközöket, építsünk LED 

felhasználásával egyenirányító áramkört, a később majd megépítendő váltóáramú generátor 

áramának egyenirányítására! Fedezzük fel az integrált áramköri elemeket, chipeket, üssük be 

a rajtuk levő jelzést a Google-ba, és máris megtudjuk, hogy egy képalkotásra alkalmas CCD 

chippel, esetleg egy programozható mikrokontroller chippel vagy műveleti erősítővel van 

dolgunk. Nem kell bemagolni a lecke szövegében található Intel processzorok nevét, 

generációjelzését és hogy mennyi tranzisztort tartalmaznak – egyáltalán nem ez a lecke célja. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Rajzoljuk fel, hogy milyen lehet az ellenálláson megjelenő áram időbeni lefutása a 

periodikusan változó áram hatására az úgynevezett kétutas egyenirányítás során! (A negatív 

áramerősség azt jelenti, hogy az áram ellenkező irányra vált.) 
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Megoldás:  

 

2. A diódák gyártásánál egy negatív töltéstöbblettel rendelkező (n típusú) és egy 

elektronhiánnyal, azaz pozitív töltéssel rendelkező (p típusú) félvezetőt egyesítenek. A rajzon 

a negatív töltéseket a – jel, az elektronhiányos helyeket (az ún. lyukakat) kis körök jelölik. 

Döntsük el és indokoljuk, hogy melyik lehet a diódának a nyitó iránya, amikor áram folyik át 

rajta, és melyik lehet a záró iránya! 

 

Megoldás:  

A bal oldali képen a térerősség balról jobbra mutat, így a negatív töltés pont ellenkezőleg, 

jobbról balra áramlik, a pozitív lyuk pedig ezzel ellentétes irányba. Így egymással ellentétes 

irányú, szembe haladó elektron-és lyukáramlás alakul ki, tehát ez a nyitóirány. 

A jobb oldali képen is balról jobbra mutat a térerősség, az elektronokat és lyukakat a 

p-n közös felületről ellentétes irányba, elfelé áramlanak, és a p-n rétegnél kialakul egy vastag 

töltésnélküli szigetelőréteg. Ez a záróirány. 

3. Az ábrán egy dióda feszültség–áramerősség grafikonját látjuk. 

a) Melyik feszültségtartomány lehet a nyitó irány és melyik a záró irány? 

b) Mekkora feszültségnél „nyit” a dióda? 

c) Mi történhet vele –6 V-nál? 

d) Követi-e az Ohm-törvényt a 0,5–3 V-os szakaszon? 
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Megoldás:  

a) A függőleges tengelytől jobbra a nyitóirány van, balra a záró. 

b) 0,5 V. 

c) A közönséges diódák ilyenkor tönkremennek, mert lavinaszerűen vezetni fognak. 

Azonban léteznek speciális diódák is, amelyeket Zéner-diódáknak, röviden z-

diódáknak hívnak. A z-diódáknál a p-n átmenet azon tulajdonságát használják ki, hogy 

a zárófeszültség állandó a kivezetések között, ha az úgynevezett letörési 

tartományban működik. Felépítését tekintve ez egy különlegesen adalékolt 

szilíciumdióda, amely károsodás nélkül üzemeltethető a letörési tartományban. 

Z-diódákat használnak feszültség állandó értéken tartására (feszültségstabilizálás, 

referenciafeszültség előállítása), bemeneti szintek határolására (vágás, túlfeszültség-

védelem), illetve feszültségszint eltolására. Z-diódákat tartalmaznak az elektronikus 

áramkörök tápegységei, továbbá a televíziókészülékek, nyomtatók. 

d) Nem, az áramerősség növekedése nem lineáris. 

4. Az ábrán három eszköz „jelgörbéjét” látod. Egy hagyományos termisztorét, egy fémét és 

egy pozitív hőmérséklet-tényezőjű termisztorét. Állapítsd meg, hogy melyik görbe melyik 

eszközhöz tartozik! 
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Megoldás:  

A: Hagyományos termisztor 

B: Pozitív hőfoktényezőjű termisztor 

C: Fém 

27. A LED és társai 

Tankönyvünk nagyon fontos törekvése, hogy a benne közölt anyag eljusson napjainkig, a 

könyvben olvasottakkal találkozzunk az utcán, a boltokban. Azt gondoljuk, ez szükséges ahhoz, 

hogy a diákok lássák: a fizika hasznos, érdekes, fontos tudomány. Ha ezt csak állítjuk, de 

közben a tananyag megáll a múlt században, eszközeink az 50-es évekből valók, ha az órán 

nem beszélünk a napi aktualitásokról, akkor hiába állítjuk, hiteltelen lesz. Jelen leckében a LED-

ek mellett olyan optoelektronikai áramköri elemek kaptak helyet, amelyek jelentős szerepet 

töltenek be a mindennap használt elektronikai eszközeink működésében. Itt kell 

megjegyeznünk, hogy az elektronika forradalmát az anyagtudományok elméletének és 

gyakorlatának fejlődése tette lehetővé, a néhány száz vagy még kevesebb atomot tartalmazó 

anyaghalmazok elektromos tulajdonságainak megértése pedig a kvantumfizika alkalmazása 

révén vált lehetségessé. A kvantumfizika tanításakor nem feltétlenül kell a szemléletünk 

számára elfogadhatatlan magyarázatokra összpontosítani: mi az elektron, hogyan lehet 

egyszerre több helyen jelen, hogyan interferálhat saját magával; vagy az Einsteint is zavaró 

határozatlansággal, ami az elméletben rejlik– e helyett elfogadhatjuk a kvantumfizikát 

praktikus számolási segédletnek, ami révén feltárhatjuk a néhány atomból álló miniatűr 

kapcsolók elektromos vagy az anyagok különleges optikai tulajdonságait. Ilyen praktikus 

gondolkodási segédleteket habozás nélkül használunk: ilyen a kiterjedés nélküli pont 

absztrakciója, a végtelen fogalma, vagy a számegyenes: bármilyen közeli két pontja között 

végtelen számú további ponttal – valójában az emberi elme számára értelmezhetetlen 

absztrakciórendszer. Mégis mindenki tanulja matematikából.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy lézerdióda műszaki leírásából idézünk:  

Műszaki adatok:  

Feszültség: 5 V (közvetlenül 5 V-ra köthető)  

Áram max.: 40 mA 

Teljesítmény: 5 mW 

Hullámhossz: 650 nm 

Mekkora ennek a lézerdiódának a hatásfoka? 

  



FI -505041001/1 Fiz ik a  1 0 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

78 

 

Megoldás:  

mWIUPelektromos 200 . Mivel a fényteljesítménye 5 mW, tehát a hatásfoka ennek a 

kettőnek a hányadosa, azaz 2,5%. 

2. Egy napelemeket gyártó cég katalógusából ismertetünk néhány adatot: Egy napelemtábla 

mérete 1 m × 1,5 m. Névlegesen 30 V-os feszültséget szolgáltat 8,7 A-es áram mellett, 

megfelelő napsugárzás esetén. 1 kW-nyi teljesítmény megépítése 550 000 Ft. Az átlagos napi 

sugárzás értéke Magyarországon 3,7 kWh/m2. 1 kW-os napelemtáblával egy év alatt 

átlagosan 1100 kWh villamos energiát termelhetünk, megfelelő tájolás mellett. Az áram ára 

kb. 40 Ft/kWh. 

a) Hány napelemtáblát kell vennünk, ha 1 kW-os teljesítményt akarunk beépíteni? 

b) Hány év alatt térül meg a beruházás? 

c) Mennyi a napelemek hatásfoka? 

Megoldás:  

a) Egy napelemtábla teljesítménye:  

             
WIUPfény 261

 
A napelemtáblák száma 1000/261=3,83, vagyis 4 napelemtáblát kell vennünk, ha 

körülbelül 1 kW-os teljesítményt akarunk beépíteni.  

b) 1044 W-os teljesítményt építettünk be, vagyis Ft000.550
1044

1000
 = 574 200 Ft-ért épül 

meg. 

1kW-tal 1100kWh energiát termelhetünk, mi 1,044kW-nyi teljesítményt építünk be, 

az éves energiamennyiség 1148,4kWh. Ennek ára 45936 Ft. A megtérülési idő 574 

200/45936=12,5 év, ha úgy számolunk, hogy ennyi idő alatt nem csökken a 

napelemek teljesítménye (valójában csökken). 

c) Évente 1148,4 kWh termelődik, vagyis naponta körülbelül 3,14 kWh.  

A 4 napelem területe 6 m2, amire naponta átlagosan 22,2 kWh fényenergia érkezik.  

Vagyis a napelem hatásfoka 14,0
2,22

14,3


kWh

kWh
 , vagyis 14%. 

3. 2014 novemberében egy 850 lm fényerejű, 9 W teljesítményű LED-lámpát már 2190 Ft-os 

áron meg lehetett vásárolni. Az ugyanilyen fényerejű kompakt fénycsövet 15 W-os teljesítmény 

mellett 420 Ft-ért árulták a legolcsóbb helyen. Mennyi idő alatt térül meg egy LED-lámpa 

nagyobb ára napi 3 órás használatot feltételezve? Egy kompakt fénycső átlagos élettartama 

6000 óra, egy LED-lámpáé 30 000 óra. A LED-lámpa teljes élettartama alatt mennyit 

spórolhatunk a kompakt fénycsővel szemben 40 Ft/kWh-s áramárral számolva? 
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Megoldás:  

A LED napi áramfogyasztásának ára: 
kWh

Ft
hW 4039 1,08 Ft  

A kompakt fénycső napi fogyasztásának ára: 
kWh

Ft
hW 40315 1,80 Ft 

A kettő különbsége 0,72 Ft. Tehát naponta 0,72 Ft-ot spórolunk meg azon, ha LED izzót 

használunk. A bekerülési árat pedig 
72,0

4202190
 nap alatt spóroljuk meg, ami 2458 nap, vagyis 

6,7 év alatt. A teljes élettartam alatti megtakarításunk 2458 × 0,72 = 1770 forint. 

4. 2014-ben a fizikai Nobel-díjat három japán kutató kapta a kék LED kifejlesztésében végzett 

munkájukért. Nézz utána, hogy kik ők, és miért fontos az általuk végzett fejlesztés! 

Megoldás:  

Akaszaki Iszamu, Amano Hirosi és Nakamura Sudzsi vehette át 2014-ben a fizikai Nobel-díjat a 

kék LED-ek feltalálása miatt.  

A Nobel-bizottság indoklása szerint: „A kék LED hozzájárult olyan új technológiák 

kifejlesztéséhez, amelyek biztonságosabbá és élhetőbbé tehetik életünket. A kék LED 

forradalmasította a világítástechnikát, olyan helyeken is elérhetővé tette a villanyvilágítást, 

ahol addig az elektromos hálózat hiánya miatt nem állt rendelkezésre, a mezőgazdasági 

termelés hatékonyságához is hozzájárult. …A kék LED-ek nélkül a tévékészülékekbe, 

számítógépekbe és telefonokba épített folyadékkristályos kijelzők /LCD-k/ sem léteznének.” 

VIII. Az elektromos energia előállítása 

A fejezet célja annak megvilágítása, hogy az emberiség milyen módon termeli az elektromos 

energiát és hogyan használja fel. Egyfelől tehát nem célunk az elektromágnesség 

tudományterület definícióinak és tételeinek tudományos hitelességű egyszerűsített 

változatainak megtanítása – a tanuláseredményességet felmérő vizsgálatok alapján úgy 

gondoljuk, az elsődleges cél felé diákjaink többsége számára a rendelkezésre álló időben erre 

út nem vezet. Megismerjük viszont a gyakorlatban használt eszközöket, szemügyre vesszük, 

szétszedjük azokat, megfogalmazzuk a működés alapjait jelentő elveket, lehetőséget adva a 

matematikai tárgyalásmódra – de nem ez utóbbira összpontosítunk. 

28. A bűvös mágnesek 

A lecke célja a természetes mágnesek, mágneses ércek, fémek tulajdonságainak bemutatása, 

az ezekkel kapcsolatos alapvető tapasztalatok megfigyelése, megfogalmazása. A feldolgozás 

során a kiindulópont a természeti, technikai környezetben található mágnesek megfigyelése. 

A mágneses érc vonzza a vasat, a mágneses zárakból kiszerelhető a mágnes, akár a 
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hűtőmágnes is tanulmányozható. Nagyon jól lehet kísérletezni a hobbiboltokban kapható 

mágnesekkel, az olcsóbb és gyengébb hagyományos mágneskorongokkal, illetve a nagyon 

erős neodímium mágnesekkel, vagy az interneten is rendelhető neodímium golyók 

készletével. A bucky-ball készletben 216 golyó van, érdemes rácsodálkozni, mi minden 

építhető ezekből! A kereskedelemben elérhető mágnesekkel tanulókísérleti óra, órarészlet 

szervezhető. Ezúttal nem valamiféle precíz fizikai törvény kimérése a cél, csak a természetes 

emberi kíváncsiság kihasználása saját tapasztalatok szerzésére. Ezek a tapasztalatok jelentik 

az alapot a további kísérletekhez. 

A leckében sok olyan állítás van, aminek felfogása, elfogadása általában nem sikerül a 

rendelkezésre álló idő alatt. Ilyenkor a gyerekek tudattalanul is hárítják az adott ismeretet, 

elfelejtik, összekeverik, meghamisítják. Az egyik ilyen elem a mágneses mező feltételezése, 

ami azért nehéz, mert nem látjuk. Az eddigiekben megtanult mező (gravitációs, elektromos, 

mágneses) könnyen összekeverhető, ez leggyakrabban az elektromos és a mágneses mező 

esetében történik meg. A mágneses dipólusok megértése azért nehéz, mert az 

elektromosságtan tanításakor csak töltésekről beszéltünk, és legfeljebb megemlítettük az 

elektromos dipólust. Teljesen jogos feltételezés a megismerésre törekvő gondolkodás 

számára az, hogy a mágneses dipólusok szétvágásával monopólushoz kellene jutnunk. A 

mágnesrúd színezése is ezt mutatja. Ha viszont a mágnesgolyókból felépülő láncot vizsgáljuk, 

akkor könnyen érthetővé válik, hogy a rendezett dipólusokat tartalmazó láncot kettévágva a 

széleken párosítatlan pólusok jelennek meg, míg a belső pólusok továbbra is párban 

helyezkednek el a vonzás miatt. 

A mágneses mező kimutatására kiváló a vasreszelék, de a mágnes és a vasreszelék 

között mindig legyen papír- vagy üveglap a kísérletezés során. Ha van lehetőség valódi 

kísérletet végezni, amiben minden gyerek tevékenyen részt vesz, az mindig erőteljesebb 

hatású, mint a számítógépes szimulációk használata. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Miért vasreszeléket használunk a mágneses mező kimutatására? 

Megoldás:  

A vasreszelék átmágneseződik, és a vasszemcsék kis mágnesként beállnak a mágneses 

indukcióvektornak megfelelő irányba. (Valójában ennek a beállásnak vannak kisebb hibái is, 

hiszen a mágneses megosztás miatt az egyes vasreszelékdarabok É-i és D-i pólusaikkal 

láncokká állnak össze, a láncok már nem teljesen pontosan követik az erővonalakat.) 

2. Az iskolai mágnesrudakat párosával szokták árulni olyan fadobozban, melyben egymással 

párhuzamosan helyezkednek el a rudak. Hogyan tároljuk a mágnesrúdpárt, hogy az egymás 

melletti pólusok egyformák vagy ellentétesek legyenek? 
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Megoldás:  

A helyes tárolás az, ha a két azonos mágnest egymással ellentétes pólussal tesszük a fadoboz 

párhuzamos rekeszeibe. Ilyenkor a két pólus közti vonzás biztosítja azt, hogy ne 

mágneseződjenek át a pólusok. A fadobozt célszerű még észak-déli irányban, északi 

pólusukkal észak felé elhelyezni, hogy a Föld átmágnesező hatását csökkentsük. 

3. Az iskolai patkómágneseket úgy szokás tárolni, hogy a pólusait lágyvaslemezzel „zárják le”. 

Miért? 

Megoldás:  

A patkómágnes É-i és D-i pólusa közötti vonzás eleve akadályozza a lágyvas 

átmágneseződését. A lágyvasból készült záróvas a mágneses erővonalakat összegyűjti, az nem 

szóródik, így az átmágneseződés lehetőségét tovább csökkenti. Ráadásul egyfajta árnyékoló 

hatása is van, így a patkómágnes kevésbé fejt ki más testekre esetleges megosztó hatást. 

4. Három rúdmágnest egymás mellé fektettünk, és a föléjük helyezett üveglapra vasport 

szórtunk. A vaspor elrendeződése alapján az ábra szerinti erővonalképet rajzoltuk meg. A 

mágnesek pólusait A, B, C…-vel jelöltük. Az A-val jelölt pólus északi. Határozzuk meg, hogy a 

többi pólus északi vagy déli-e! 

 

Megoldás:  

B:déli, C: déli, D: északi, E: déli, F: északi. 

5. Egy fadobozban huzamos ideig tárolunk az ábrán látható módon két mágnest. Az egyik 

hosszú, a másik sokkal rövidebb. Milyen hatása lehet ennek a tárolási módnak a hosszabb 

mágnesre? 
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Megoldás:  

A rúd közepén is kialakul egy póluspár, a kis mágnessel ellentétes pólusokkal. Ez a hatás 

természetesen gyengíti mindkét mágnes eredeti pólusainak erősségét. 

29. A földmágnesség 

Három mágnesgolyó, egy kis ragasztó (Uhu Tech), egy kupak és egy pohár víz segítségével 

bárki készíthet érzékeny iránytűt, amivel a Föld mágnessége kimutatható. Ez lehet a csoportos 

tanulókísérlet tárgya. A téma lehetőséget ad a tantárgyak közötti integrációra, hiszen a Föld 

mágnességének a geológiában, a földtudományokban és a biológiában is nagy szerep jut. A 

Föld mágneses terével való ismerkedés során óhatatlanul egymás mellé kerülnek a fentiekkel 

és a csillagászattal kapcsolatos ismeretek is. 

Nagyon fontos szaktudományos elem a leckében a mágneses erőmegismerése. A 

mozgó töltött részecskére mágneses mezőben általában erő hat, aminek iránya minden 

pillanatban merőleges a pillanatnyi sebességre, így csak irányváltozást okozhat. Az összetett 

kérdések között kerül elő a képlet, amivel egyszerű esetben számolható a mágneses erő 

nagysága. A differenciálás szempontjából érdemes mérlegelni, hogy vajon árt vagy inkább 

segíti a jelenség jobb megértését, ha mindenkinek megtanítjuk a képletet. A sebességre és a 

mágneses indukcióra is merőleges erő irányának meghatározása hozzájárul sok gyakorlati 

szempontból fontos alkalmazás átlátásához, például segíti azt, hogy megértsük a sarki fény 

szép természeti jelenségét. A jó minőségű videók segítségével ma már mindenki élvezheti a 

teremben ezt a tüneményt, akár a saját telefonján, akár projektor és digitális tábla 

használatával. 

A földmágnességgel kapcsolatban érdekes és nem teljesen lezárt kérdés, hogy mi 

okozza. Érdemes megvizsgálni az áltudományok katasztrófaelméleteit. Áltudományról 

beszélünk, ha tudományos köntösbe öltöztetve jelennek meg olyan állítások, amelyek nem 

nyertek elfogadást, bizonyítást a tudomány művelői, a mérnökök és a kutatók részéről. A 

katasztrófaelméletek egyik csoportja éppen a mágneses pólusváltással kapcsolatos. Az 

elmélet szerint, amikor bekövetkezik a pólusváltás, akkor egy ideig megszűnik a föld mágneses 

mezeje, és a „gyilkos” kozmikus sugarak eltörlik az életet a Föld felszínéről. Vajon milyen 

mérésekkel lehetne igazolni, hogy a folyamat a küszöbön áll, és a mágneses mező gyengülése 

elkezdődött? Kisebb-nagyobb ingadozások nyilván lehetségesek, de megfigyelhető-e az 

adatokban az elméletet alátámasztó tendencia? 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A Lorentz-erő képlete a következő: F = B · Q · v · sin α, ahol B a mágneses indukció, Q a mozgó 

töltés nagysága, v a mozgó töltés sebessége, α pedig a B vektor és a v vektor iránya közötti 

szög. Számoljuk ki, hogy a földi mágneses mező maximálisan mekkora erővel tud hatni egy 5 

kV-os feszültséggel gyorsított elektronnyaláb egyes elektronjaira! 
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Megoldás:  

Először határozzuk meg az elektronnyaláb sebességét a gyorsítást leíróenergiaegyenletből: 

2

2

1
mveU  , amiből a sebesség (az elektron tömegét és töltését figyelembe véve):

s

m

m

eU
v 71019,4

2



 . 

A földi mágneses mező maximális értéke 60µT. A maximális erő tehát 

NveBF 16104  . 

2. A 180. oldal közepén levő ábrán B = 1 T indukciójú mágneses térben mozog egy előzőleg 

5 kV-os feszültséggel felgyorsított protonnyaláb. 

a) Számoljuk ki, hogy mekkora lesz a körpálya sugara! 

b) Mekkora lesz a mozgás periódusideje? 

A proton töltése 1,6 · 1019 C, tömege 1,67 · 10-27 kg. 

Megoldás:  

a) Először határozzuk meg a protonnyaláb sebességét a gyorsítást 

leíróenergiaegyenletből: 

             
2

2

1
mveU  , amiből a sebesség (a proton tömegét és töltését figyelembe véve):            

             
s

m

m

eU
v 51079,9

2



 . 

A Lorentz-erő körpályára kényszeríti a protonnyalábot. A centripetális erő egyenlő 

lesz a Lorentz-erővel, továbbá a merőleges helyzetek figyelembevételével a 

következő egyenletet írhatjuk fel: 

            r

v
mveB

2


, ebből a sugár 

cm
Be

mv
r 1

. 

b) A periódusidő a fenti adatokkal a legegyszerűbben így írható fel: 

s
v

r
T 81042,6

2 


. 

3. A Lorentz-erő irányszabályának megjegyzésére gyakran alkalmazzák a „háromujjas 

jobbkéz-szabályt”, amit a lenti képünk is szemléltet. Pozitív töltésű részecskére (protonra, α-

részecskére) a jobb kéz hüvelykujját a sebesség, a mutatóujjat a mágneses indukció irányába 

állítva, az ezekre merőleges középső ujj az F erő irányát fogja megadni. Negatív töltésű 

részecskére (pl. elektronra) a bal kezünket kell használni a fenti szabállyal. A szabály 

alkalmazásával keressük meg az alábbi rajzokon, hogy a hiányzó vektoroknak mi az iránya! (A 
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papír síkjában befelé ható vektor jele: , a mellette álló betű pedig az adott 

vektormennyiségre utal. A papír síkjából kifelé tartó vektor jele: ⸱) 

 

Megoldás:  

a) F iránya a papír síkjában jobbra mutat. 

b) v a papír síkjában felfelé mutat. 

c) és d) Mindkét rajzon B a papír síkjából kifelé mutat. 

4. Az atommagtömeg mérésének az eszköze a tömegspektrométer. Elvi vázlatát az ábra 

mutatja. Az ionforrásból érkező sugárnyalábot a mágneses mező téríti el és választja szét 

tömegarány szerint. 

Az ionforrásból kétszeresen pozitív héliumatommagok érkeznek 106 m/s -os sebességgel. A 

nyaláb egyaránt tartalmazza a hélium 3-as és 4-es izotópját. A 4-es tömegszámú izotóp (alfa-

részecske) tömege 6,64 · 10-27 kg.  

a) Milyen irányú mágneses mezőt kell alkalmaznunk? 

b) Melyik detektorba csapódnak a 3-as tömegszámú izotópok? 

c) Az ionforrástól milyen messze kell tenni az egyes detektorokat? 

d) Mely izotópok teszik meg rövidebb idő alatt félkör alakú pályájukat? 
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Megoldás:  

a) B iránya a papír síkjából kifelé mutat. 

b) A 2. feladat megoldása alapján a pályasugár 
Be

mv
r  , azaz arányos a tömeggel. A 

kisebb tömegű 3-as izotóp tehát a kisebb sugarú pályán halad, és az 1. detektort éri 

el. 

c) Számoljunk az 
Be

mv
r   képlettel! A feladatból kimaradt a mágneses indukció, ez 

legyen B = 0.1T Az alfa részecskére így r=21 cm adódik. Ennek kétharmada lesz a 3-as 

izotóp sugara, azaz 14 cm. 

d) A kisebb sugarú pályát is ugyanakkora sebességgel teszi meg a 3-as izotóp, tehát 

ennek lesz kisebb a periódusideje. 

5. A felgyorsított ionokat gyakran úgynevezett sebességszűrőn vezetik át. Ebben egyszerre van 

jelen elektromos és mágneses mező, és ezeket úgy állítják be, hogy a haladó részecskére ható, 

elektromos mezőben fellépő Coulomb-erő és a mágneses mezőben fellépő Lorentz-erő éppen 

kiegyenlítse egymást, amelynek így a pályája egyenes marad a kettős térben. Az ábrán az 

elektromos mezőt és a részecske pályáját tüntettük fel.  

a) Milyen irányúnak kell választani a mágneses mezőt, hogy a részecske irányváltoztatás 

nélkül áthaladjon az ábra kondenzátorának elektromos mezején? 

b) Mekkorának válasszuk a mágneses indukció nagyságát, ha a héliumion 106 m/s-os 

sebességgel halad, és az elektromos térerősség értéke 104 V/m? 

 

Megoldás:  

a) A héliumionra ható Coulomb-erővel ellentétes irányú Lorentz-erőnek kell hatni, jelen 

esetben felfelé. Ehhez az kell, hogy B iránya a papír síkjában befelé mutasson. 

b) Használjuk fel a Lorentz-erő és a Coulomb-erő egyenlőségét: 

           QEBQv  , ebből T
v

E
B 01.0 . 
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6. Egy vasból készült radiátor felső és alsó éléhez közelítsünk mágnestűvel! Meglepve 

tapasztalhatjuk, hogy az iránytűnek más-más vége fog a radiátor felé fordulni. Adjunk 

magyarázatot a jelenségre! 

Megoldás:  

A Föld mágneses tere képes felmágnesezni a hosszú ideje (legalább egy-két éve) egy helyben 

álló, ferromágneses anyagból készült tárgyakat, például az acélradiátorokat. 

A Föld mágneses indukcióvektorának a vízszinteshez képesti elhajlását inklinációnak 

nevezzük. Budapesten például 63°-os az inklináció. Ez azt jelenti, hogy a hosszú ideig helyhez 

kötötten álló acélradiátorok alja északi pólusúra, teteje pedig déli pólusúra mágneseződik. 

30. Az elektromágnesek 

Az elektromágnesekkel kapcsolatban tanulják meg a gyerekek, hogy az elektromos áram 

mágneses mezőt kelt, aminek erejét a ferromágneses anyagból készült mag megsokszorozza! 

Érdemes mindenkinek elkészítenie egyszerű mágnesét, amit aztán tetszés szerint kapcsolhat 

ki és be. Az építés után szétszedhetünk néhány technikai eszközt, amiben az 

elektromágnesnek fontos szerep jut. A tankönyvi szöveg ezért említi a jelfogót, a csengőt, az 

automata biztosítékot. Ezen eszközök működési elvét, felépítését nem javasoljuk megtanulni, 

de a felderítés közös élménye jó motivációs lehetőség. Egy-egy ilyen órarészlet után nem 

szükséges külön megmagyarázni, hogy a fizikai törvények ismerete mennyire fontos a 

hétköznapjainkban. 

Az áramvezetők által keltett mágneses terek szerkezetének a bemutatása nehéz 

feladat, de az örvényes mágneses mező 3D szimulációk segítségével megtekinthető, továbbá 

jól alkalmazhatóak lesznek erre a virtuális valóság programok is. A nehézséget az jelenti, hogy 

a diákok egy része makacsul elhárítja a mező fogalmát, és az erővektorok talpát csak az erőt 

kifejtő tárgyhoz rajzolja, mintha az erőhatás attól nem távolodhatna el. Ilyen esetben az 

örvényes szerkezetű tér – ami például a hosszú egyenes vezetőt körülveszi – szinte 

felfoghatatlan. Az ábrákat megjegyzik a diákok, a felrajzolás módja, a precíz megfogalmazás, 

azaz a valódi megértés csak alapos magyarázat után várható. A térlátásban és az absztrakt 

matematikában gyengébb gyerekek viszont szívesen veszik kézbe a dolgokat, gyakran hamar 

átlátják a mechanikus szerkezetek részei közötti kapcsolatokat. Ebben rejlik a differenciálás 

lehetősége, amire a lecke jó támpontot nyújt.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Géza azt hallotta, hogy egy hosszú, sűrű menetelésű, légmagos, áramjárta, egyenes tekercs 

közepén a mágneses indukció nagysága éppen kétszerese annak, mint amit a tekercs két 

végpontjában mérhetünk.  
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a) Hogyan lehet bebizonyítani ezt az állítást? 

b) Ha a tekercs közepén az erővonalak száma N, akkor hány erővonal „bújik ki” a tekercs 

végén? 

Megoldás:  

a) Képzeljük el, hogy van két azonos tekercsünk! Folyjék bennük azonos erősségű áram! 

Mindkettő azonos erősségű mágneses mezőt hoz létre. Ha ezeket most szorosan 

összeillesztjük úgy, hogy az áramirány azonos legyen, akkor középen a két mágneses 

indukció összeadódik, tehát kétszeres lesz, hiszen a tekercs menetszám/hossz aránya 

nem változik. 

b) N/2 erővonal lép ki. A tekercs közepén haladó N erővonalnak a fele a tekercs két vége 

felé lép ki és be a menetek között. A helyzetet a következő ábra szemlélteti: 

 

2. Az ábra azt szemlélteti, hogy az I áramirány ismeretében hogyan lehet könnyen eldönteni 

azt, hogy a tekercs belsejéből merrefelé mutatnak a B indukcióvonalak. 

a) Ennek ismeretében döntsük el, hogy ha egy protonnyaláb haladna a piros nyíl 

irányában, akkor merre térülne el! 

b) Merre térülne el a B vektor irányában haladó elektronnyaláb? 
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Megoldás:  

a) A jobbkéz-szabály miatt nagyjából a papír síkjából kifelé térülne el. A tekercs végén 

azonban a B vonalak már széttartóak, a tér nem homogén, ezért a megállapításunk 

csak közelítően teljesül. 

b) A B-vel azonos irányba haladó elektronnyaláb párhuzamosan halad, így rá nem hat 

Lorentz-erő, és nem térül el. 

3. Egy 1200 menetes, 12 cm hosszú tekerccsel szeretnénk 0,01 T indukciójú mágneses teret 

előállítani. A tekercs belsejében lévő vasmag relatív permeabilitása 500. Mekkora 

áramerősséggel lenne ez lehetséges? (A megoldáshoz szükséges képletet vegyük a Négyjegyű 

függvénytáblázatokból!) 

Megoldás:  

A felhasználandó képlet: 
l

NI
B r


 0 , ahol µr=500, 

Am

Vs7

0 104   , N a menetszám, 

l pedig a tekercs hossza. Ebből az I áramerősség 16mA. 

4. Jóska bácsi nagyon aggódik attól, hogy esetleg túl erős mágneses térben alszik, ugyanis az 

ágya melletti falban fut egy vezeték, amin az éjszakai áram halad a bojler felé. Az áramerősség 

értékét vegyük 10 A-nek. Jóska bácsi teste 0,5 m-re van a falban lévő vezetéktől. Hasonlítsuk 

össze, hogy mitől származik nagyobb mágneses tér, a falban lévő vezetéktől vagy a Földtől! 

Egy hosszú egyenes vezető terében kialakuló mágneses indukció nagyságát a következő képlet 

adja meg: 



r

I
B

2
0 , ahol r a vezetőtől mért távolság, I a vezetőben folyó áramerősség, μ0 

pedig a vákuum mágneses permeabilitása, melynek értéke μ0 = 4π · 10-7 Vs/Am. Milyen 

eredményt kapunk akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a falban nem egyetlen 

vezetékben, hanem két érben (érpárban) folyik az áram? 

Megoldás: 

a) Aképletbe behelyettesítve a kapott eredmény 8 µT lesz, ez csak töredéke a hazánkban 

mérhető 30µT-ás földi mágneses indukció értékének. Mivel a földi mágneses mező 

nem káros, ezért ez az áramerősség sem lehet az.  

b) A falban futó két vezetékben (érpárban) éppen ellentétes irányú áram folyik, 

melyeknek mágneses hatása kioltja egymást. Tehát Jóska bácsi teljesen 

megnyugodhat, a bojler éjszakai árama sehol sem ad észrevehető mágneses járulékot 

a fal közelében. 

5. Egy 40 m hosszú, 2 mm átmérőjű, lakkszigetelésű rézdrótból 8 cm átmérőjű tekercset 

akarunk készíteni. A rézdrótot szorosan egymás mellé tekerjük. (A lakkréteg vastagsága 
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elhanyagolható.) A réz fajlagos ellenállása 1,78 · 10-8 Ωm. Mekkora lesz a tekercs belsejében a 

mágneses indukció nagysága, ha a tekercsre 4,5 V-os feszültséget kapcsolunk? 

Megoldás:  

Először határozzuk meg a vezeték keresztmetszetét: 262 1014,3 mrA   . 

Ezután az
A

l
R   képletből számítsuk ki az ellenállást, amire 0,23 Ω-ot kapunk! A létrejövő 

áramerősség A
R

U
I 56,19 . 

A menetszámot is ki kell számolnunk. Egy menet a 8cm-es átmérőt figyelembe véve 0,251m 

hosszú, így a 40 m hosszú vezetékből 159 menetet tudunk tekercselni. A tekercs hossza pedig 

mmml 318,02159  lesz. Most már alkalmazhatjuk a tekercs mágneses mezejére a 

l

NI
B


 0 képletet. Eredményül 0,012 T-t kapunk. 

6. Megfigyelték azt, hogy ha egy villám lesújt valahová, akkor az annak környezetében 

elhelyezett vastárgyak felmágneseződnek. Tegyük fel, hogy a 4. feladatban szereplő képlet 

alkalmazható földbe lefutó villám okozta áramra is. Mekkora lesz ennek alapján egy 30 kA-es 

villám földbehatolási helyétől 10 m-re a mágneses indukció nagysága a villámcsapás 

pillanatában? 

Megoldás:  

A 4. feladatban szereplő



r

I
B

2
0  képletből 0,6 mT-t kapunk. 

31. Az elektromotorok 

Az elektromos motorokról szóló leckének különleges nyomatékot ad az a tény, hogy éppen 

napjainkban zajlik az elektromos járművek, autók térhódítása a benzinmotoros meghajtás 

rovásra. Az új rendszerű HUB motorok (kerékagyban elhelyezett motorok) kifejlesztését az 

elektronika fejlődése (gyors mikrokontroller-chipek) tette lehetővé. Ezekben a motorokban az 

állórész az általában középen található elektromágnes. Az elektromágnesek rendszerére 

adott, az elektronika által pontosan szabályozott feszültség hatására meginduló áram hozza 

létre azt a változó mágneses teret, amiben a mozgó részre helyezett erős mágnesek 

elmozdulnak. Ezek a motorok röviden szólva erősebbek, mint a hagyományos szénkefés 

konstrukció. A téma tehát jó tantárgyon belüli kapcsolódást jelent az elektromossággal, 

elektromos árammal, félvezetőkkel foglalkozó részhez. Ismét lehetőség nyílik közvetlenül is 

szemügyre venni a lecke középpontjában álló eszközt. 
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A hagyományos szénkefés motorok működésének a fizikai alapja, hogy az árammal 

átjárt vezetékre mágneses erő hat. Érdemes ezt a tényt a mozgó töltésekre ható erőre való 

utalással, esetleg abból való levezetéssel megindokolni.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A leckénk ábráját kiegészítettük a mágneses mezőben lévő áramjárta vezetőre ható erő 

irányára vonatkozó szabállyal, amelyik egy újabb „háromujjas jobbkéz-szabályhoz” vezet. 

Ennek alapján döntsük el, hogy az alábbi ábrákon milyen irányú erő hat az áramjárta 

vezetőkre! 

 

Megoldás:  

a) Az erő a papír síkjában befelé hat. 

b) Az erő balra hat. 

c) Az erő lefelé hat. 

2. A mágneses mezőben lévő áramjárta vezetőre ható Lorentz-erő az F = B · I · L · sin α képlettel 

számolható ki, ahol L a mágneses mezőben lévő vezető hossza, α pedig a vezetőnek a 

mágneses mező B vektorával bezárt szöge.  

a) Ennek alapján számoljuk ki, hogy mekkora lehetett a vezetőre ható erőhatás nagysága 

az előző feladatnál, ha a mágneses indukció nagyságát B = 0,1 T-nak, a vezetőben folyó 

áram erősségét 10 A-nek és a mágneses mezőben lévő vezető hosszát 10 cm-nek 

vesszük!  

b) Az áramkört hirtelen megszakítva, mekkora gyorsulással indult el 10 g tömegű 

vezeték? 

Megoldás:  

a) NBIlF 1,0 . Ez a maximális erő nagysága. 

b) Tételezzük fel, hogy a vezeték végig 0,1T indukciójú mágneses mezőben marad. Ekkor 

az ábrának megfelelő helyzetbe fog kilendülni. A drót egyensúlyban van, rá az 
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mg nehézségi erő, a Lorentz-erő (BIL) és a K kötélerő hat. A három erő az ábrának 

megfelelően egyensúlyban van. Ha megszakítjuk az áramkört, akkor a Lorentz-erő 

hirtelen 0 lesz, és a rúd a K és az mg erő eredőjének irányába gyorsul. 

 

Vegyük észre, hogy az mg erő is éppen 0,1 N. Így az mg és a BIL erővektor éppen egy négyzetet 

határoz meg. Az ábra alapján az is látszik, hogy az eredő ma erő is éppen 0,1 N lesz. Az áramkör 

megszakításakor tehát a vezeték 
2

10
01,0

1,0

s

m

kg

N
a   gyorsulással indul. 

3. Az ampert mint az áramerősség mértékegységét a párhuzamos vezetők között fellépő 

erőhatás alapján határozzák meg. Milyen irányú erő ébred két párhuzamos vezető között, ha 

azokban 

a) azonos irányú, 

b) ellentétes irányú áram halad? 

c) Az amper pontos definíciója így hangzik: „Az 1 amper olyan állandó elektromos 

áramerősség, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, 

elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, 

vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként  

2 · 10−7 newton erőt hoz létre.” Mutassuk meg az előző és a következő feladat alapján, 

hogy ez tényleg teljesül! 

Megoldás:  

a) Azonos irány esetén a párhuzamos vezetők között az erő vonzó lesz. Először használjuk 

fel azt, hogy az ábrának megfelelően az I1 keltette áram olyan B irányt eredményez, 

ami a lap síkjánál befelé mutat! Ekkor a háromujjas jobbkéz-szabály értelmében az erő 

befelé fog mutatni. 
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b) Hasonlóan az előzőhöz megmutatható, hogy az erő taszító lesz. 

c) A párhuzamos vezetők között ható erő nagysága: 



r

lII
F

2

21
0


 .  

Ebbe behelyettesítve a következőt kapjuk: 

      Nm
AA

Am

Vs

r

lII
F 7721

0 1021
12

11
104

2

 












 . 

4. Az elektromos autókba épített motorok forgatónyomatéka a legnagyobb teljesítményű 

sportautóknál már eléri a 4500 Nm-t is. Tételezzük fel, hogy az M = NBIA képlet ezekre a 

motorokra is alkalmazható. A motor tekercseiben folyó áramot vegyük 20 A-esnek, felületét 

5 dm2-nek, és tegyük fel, hogy a motor 1 T indukciójú mágneses térben forog. 

a) Mekkora a motor forgórészének menetszáma? 

b) Ehhez a villanymotorhoz a szükséges energiát egy 42,4 kWh-s, 213 kg tömegű 

lítiumionos akkumulátor biztosítja, amely 230 V-os hálózatról 7 óra alatt tölthető fel. 

Mekkora az autó akkumulátorának minimális töltőárama? 

c) Ez az autó 250 km megtételére képes teljesen feltöltött akkumulátorokkal. Minek 

olcsóbb az „üzemanyaga”, a villanyautónak vagy egy benzines autónak? Az elektromos 

áram kWh-ját 40 Ft-nak vehetjük, egy hagyományos sportautó fogyasztását pedig 

tekintsük 8 liternek 100 km-enként, az üzemanyag árát 350 Ft-nak literenként.  

Megoldás:  

a) A menetszám a képlet átrendezéséből 4500
105201

4500
22





 mAT

Nm

BIA

M
N . 

b)  A
hV

kWh
I 3,26

7230

4,42



 . 

c) Az elektromos autó költsége Ft
kWh

Ft
kWh 1696404,42  . 

Ugyanez benzinnel: 250km-en Ft
l

Ft
l 700035085,2  . 
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5. Egy áramjárta lapos tekercsre ható forgatónyomaték nagyságát képlet formájában is 

megadhatjuk. Ezek szerint egy B mágneses indukciójú térben lévő, I árammal átjárt, N 

menetszámú, A felületű lapos tekercsre ható forgatónyomaték maximális értéke: M = NBIA.  

a) Milyen legyen a lapos tekercs és a homogénnek tekinthető mágneses mező helyzete, 

hogy ez a maximális forgatónyomaték létrejöjjön? Válasszuk ki a két ábra közül a 

helyeset! A másik ábrának megfelelő helyzetben mekkora lesz a forgatónyomaték? 

 

b) Az iskolai szertárakban magnetométernek nevezik ezt az eszközt. Mekkora egy ilyen 

iskolai magnetométerre ható maximális forgatónyomaték, ha a menetszáma 50, 10 

mA-es áramot vezethetünk bele, 0,05 T indukciójú mágneses mezőbe helyezzük és a 

felülete 10 cm2? 

Megoldás:  

a) A bal oldali ábrának megfelelő helyzetben hat maximális forgatónyomaték a lapos 

tekercsre. A jobb oldali helyzetben a forgatónyomaték nulla. 

b) NmBINAM 5105,2  . 

6. Az úgynevezett lengőtekercses műszer belsejében is egy kis lapos tekercset találunk egy 

könnyen elforduló lágyvasdugóra felcsévélve. Tekintsük úgy, hogy a tekercs homogén 

mágneses térben van, amelynek nagysága 0,1 T. Ezzel a feltételezéssel számoljuk ki, hogy egy 

50 menetes, 10 cm2 nagyságú tekercsen mekkora áram folyhat át, ha a maximális 

megengedett forgatónyomaték 5 · 10-4 Nm! 
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Megoldás:  

𝐼 =
𝑀

𝑁𝐵𝐴
=

5 ·  10−4 Nm

50 ∙ 0,1 T ∙ 10−3m2
= 0,1 A. 

32. Áramtermelés kicsiben 

Az áramtermelés – pontosabban például a motorok és izzók révén széles körben 

energiahordozóként használt elektromos áram előállítása – kicsiben és nagyban is főként az 

elektromágneses indukció jelenségéhez kapcsolódik. Ha megfigyeljük az indukált feszültség, 

illetve áram előállítására alkalmas szerkezeteket, elkülöníthető az indukció két megjelenési 

formája: az egyik során valamilyen vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses mezőben, 

így működik a dinamó; a másik esetében nincs mozgó alkatrész, csak két tekercs. Az egyik 

áramának szaggatása indukál nagyfeszültséget a második tekercsben. Ez a jelenség az alapja a 

szikrainduktornak és a Tesla-transzformátornak is. 

A téma tanítása kapcsán jellemző tévedéseket, kognitív nehézségeket kell áthidalni, 

erre a legjobb mód, ha nem az általánosság szintjén, hanem gyakorlati megvalósítás szintjén 

foglalkozunk a témával. A diákok egy része a megtévesztő elnevezés miatt úgy véli, a jelenség 

az elektromágnes sajátja. Ugyanúgy hiszik azt, hogy az elektromágneses hullámokat is az 

elektromágnes bocsátja ki. Itt az azonos elnevezés a félreértés oka, ahogy a mágneses 

indukcióvektort is össze szokták keverni az elektromágneses indukció jelenségével.  

Mondanunk sem kell, hogy javasoljuk: minden diák próbálja ki az indukció jelenségét. 

Az utóbbi években kaphatóak a korábbinál sokkal erősebb neodímium mágnesek, másrészt a 

korábbinál sokkal kisebb feszültség hatására működő LED-ek. Most már csak rézdrótot kell 

műanyagcsőre tekercselni (néhány száz menetet), hogy a tekercsen áteső mágnes felvillantsa 

a LED-et. Az ügyes gyerekek nem fognak nekiállni az órán tekercselni, hanem valahonnan 

„kiberhelnek” egyet. A fizikatanár segítsen abban, melyik a jó tekercs. Külön élmény a 

keletkezett jel alakjának tanulmányozása. Ez sem reménytelen: ha hanggá alakítjuk, bármilyen 

hangrögzítő programmal megnézhetjük. Ha nincs oszcilloszkópunk, ez a váltakozó áramok 

megfigyelésének egyik lehetősége. A szinuszosan váltakozó áram tiszta szinuszos hangot fog 

kelteni, amit felvehetünk az Audacity programmal vagy mobiltelefonnal is. A hangrögzítő 

programok általában képesek a jel alakjának visszaadására vagy frekvenciaanalízisre is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A mozgási indukció során a mágneses mezőben lévő L hosszú vezető két vége között 

indukálódó feszültség az U = B · L · v · sin α képlettel adható meg, ahol B a mágneses indukció 

nagysága, v a mozgatás sebessége, α pedig a B vektor és a v vektor által bezárt szög. 

a) A képlet alapján döntsük el, hogy az alábbi ábrán milyen irányokban kell mozgatnunk 

a vezetőt, hogy két vége között ne indukálódjon feszültség! 
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b) Ha a vezetőt 10 m/s-os sebességgel tudjuk mozgatni, akkor végei között maximálisan 

mekkora feszültség indukálódhat 0,1 T indukciójú mágneses térben? Milyen irányban 

kell ehhez mozgatnunk?  

 

Megoldás:  

a) A vezetőt úgy kell mozgatni, hogy ne metsszen indukciós vonalakat, azaz fel-le. 

b) VBlvU 1,0 . Itt a vezetőnek csak azt a hosszát kell vennünk, ami belelóg a 

mágneses mezőbe, tehát a 0,1 m-t. Úgy kell mozgatni a vezetékeket, hogy 

merőlegesen belemetsszen a B vonalakba. 

2. Az előző feladatban szereplő képlet alapján döntsük el, hogy az ábrán látható ingát 

elengedve mekkora lehet az l hosszúságú vezetődarab két vége között indukálódó maximális 

feszültség! A patkómágnes végei között a mágneses indukció B = 0,2 T, a vezető vízszintes 

darabjának hossza l = 10 cm, ez nagyjából ugyanannyinak vehető, mint a patkómágnesek 

szélessége. Az inga hossza d = 50 cm, és az inga függőlegestől mért kitérítési szöge 10°. A 

patkómágnes két vége közötti téren kívül hanyagoljuk el a mágneses mezőt. 
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Megoldás:  

Először számoljuk ki, hogy mennyi lesz a kitérített rúd sebessége az 

elengedés után, amikor a patkómágnes terébe érkezik! (Ha nem zárjuk 

rövidre az inga két végét, hanem szabadon hagyjuk, akkor a Lenz-

törvény szerinti fékező hatás nem lép fel.) 

Használjuk fel, hogy a rúd helyzeti energiája alakul át mozgási 

energiává! Azaz 

2

2

1
mvmgh 

 
A h-t kifejezve az inga hosszából: 

20

2

1
)10cos1( mvmgd   

Ebből behelyettesítés után: v=0,39m/s. 

Ezt a sebességet írhatjuk az BlvU  képletbe (itt felhasználhatjuk azt, hogy a merőlegességi 

feltételek miatt sinα= 1). Eredményül 7,7 mV-ot kapunk. 

3. A Faraday-féle indukciós törvény matematikai alakban is megadható. Ehhez előbb 

bevezetjük az egyszerűbb feladatok között már említett Φ (fi) fizikai mennyiséget, amit 

mágneses fluxusnak nevezünk. A mágneses mező erősségét az dönti el, hogy a mágneses 

erővonalak milyen sűrűn helyezkednek el. Ezt jellemezhetjük egy adott felületen merőlegesen 

kilépő erővonalak számával. Tehát egy adott A felületen áthaladó indukcióvonalak számát 

mágneses fluxusnak (Φ) nevezzük, és a Φ = B · A összefüggéssel számolhatjuk ki, ha a 

mágneses indukció értéke az A felületen B. A fluxus mértékegysége: Tm2 = (Vs / m2) m2 = Vs. 

Ennek külön nevet is adtak, ez a Wb-vel jelölt weber. Az N menetű tekercs esetében, mivel 

minden menetre ugyanaz a B · A a fluxus értéke, a teljes mágneses fluxus: Φössz = N · B · A = N 

· Φ. A fluxus fogalmával megfogalmazhatjuk az indukált feszültségre vonatkozó Faraday-féle 

indukciós törvényt: Uind = ΔΦössz / Δt = N · ΔΦ / Δt. Szavakban: az indukált feszültség egyenlő 

nagyságú és ellentétes előjelű a fluxus időegységre jutó megváltozásával. (Itt a negatív előjel 

a következő feladatban szereplő Lenz-törvényt fejezi ki.) 

 

A Faraday-féle törvény alapján számoljuk ki, mennyi feszültség indukálódik az egyes 

szakaszokon! 
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Megoldás:  

A feladatban nem szerepel a tekercs menetszáma, tehát a függőleges tengelyen az összfluxus 

lehet ábrázolva. Így az
t

U



 képletet alkalmazva az egyes szakaszokon az indukált 

feszültség: 1.szakasz: 0,1 V; 2.szakasz:0; 3.szakasz: 0,033V. 

4. Lenztörvénye a következőt mondja ki: az indukált feszültség iránya mindig olyan, hogy az 

általa létrehozott áram akadályozni igyekszik az őt létrehozó indukáló folyamatot. Vizsgáljuk 

meg ennek a törvénynek az értelmében az alábbi esetet! Mozogjon az ábrának megfelelő 

irányba a vezető!  

 

a) Határozzuk meg, hogy a körben milyen lesz az áram iránya! (Gondoljunk arra, hogy a 

vezetőben lévő töltésekre milyen irányú erő hat!)  

b) Határozzuk meg az a) kérdésben meghatározott áramirány alapján azt, hogy milyen 

irányú erő hat a mágneses mezőben mozgó vezetőre! Vessük ezt egybe a mozgatás 

irányával! 

c) Mekkora a vezetőre ható erő, ha a mozgatás sebessége 0,5 m/s, a mágneses indukció 

pedig 0,2 T? 

Megoldás:  

a) Az áram a pozitív töltéshordozók áramlási iránya, tehát esetünkben ezek a mozgatott 

vezetőben felfelé térnek ki, az áramirány az óramutató járásával ellentétes lesz. 

b) A vezetőre ható erő ebben az esetben a háromujjas jobbkéz-szabály alapján a 

mozgatás irányával ellentétes. Ez a Lenz-törvény megnyilvánulása a konkrét 

esetünkben. 

c) Az erő kiszámolásához a Lorentz-erő és a mozgási indukció képletét használjuk fel: 

d) mN
R

v
lBl

R

Blv
BBIlF 222  . 

33. Áramtermelés nagyban 

A környezettudatos viselkedés nem képzelhető el az áramtermelés fizikai alapjainak ismerete 

nélkül. A nagybani áramtermelés alapja a turbina és az ahhoz kapcsolódó generátor, ami az 
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elektromágneses indukció segítségével váltakozó áramot termel. A hatalmas erőművek 

jelentősen átalakíthatják a tájat, a hűtőtornyok és egyéb épületek magyarázatért kiáltva 

uralják a térség látképét. A környezeti hatás és főleg a baleseti veszélyesség miatt újra és újra 

fellángolnak a viták, melyik erőmű a legjobb, hogyan kellene előállítani az elektromos áramot. 

A téma tehát alkalmas az interdiszciplináris megközelítésre, adatgyűjtésre, az érvek és 

ellenérvek mérlegelésére, vita során a kifejtésére. A diákok keressenek adatokat, értelmezzék 

a szöveget, vitatkozzanak egymással! Az emberiség létszáma gyorsan nő, ezzel együtt az 

energiaigény is. Mindez inspirálja a takarékos felhasználásra irányuló törekvéseket. Maga az 

energia a fizika tudományának is egyik alapvető skaláris mennyisége, ami számtalan formában 

és elnevezéssel bukkan fel, miközben az energia megmaradása alapvető fizikai törvény, 

melynek érvényessége mindezidáig nem kérdőjeleződött meg.  

Külön javasoljuk a témához a Phet-szimulációk használatát. Ezek segítségével 

látványosan megmutathatjuk, hogyan is épül fel egy sematikus, egyszerű generátor. Ha az 

előző órán kísérleteztünk, egy kis elektromotor segítségével mindenki elkészítheti a saját 

generátorát is. 

Ezeken az órákon nem véletlenül kerüljük a Faraday-törvény általános használatát. 

Meg lehet tanítani a mágneses fluxus fogalmát, és arra alapozva az indukciós törvényt – emelt 

óraszámú csoportokban. A fluxus fogalma nagyon összetett, tanár és diák számára is kemény 

dió a megértése, és megkerülhetetlenül sok időt kíván. Vegyünk fel először csak egy sík 

felületet, amelyet irányítunk. Megmondjuk, melyik a felső oldala, melyik az alsó oldala. 

Vegyünk fel egy, a felületre merőleges vektort, aminek a hossza egységnyi, és az alsó oldal 

irányából a felső oldal felé mutat. Ez az irányított felületelem egy homogénnek tekinthető 

mágneses térben van, melynek térerősség vektorát skalárisan megszorozva a felületre 

merőlegesen imént felvett vektorral, valamint a felület területével: ez a mágneses fluxus. 

Ennek a megváltozása indukálja az elektromos mezőt, illetve az abba helyezett 

vezetőhurokban mérhetjük az indukált feszültséget.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy aggregátor 230 V feszültség mellett 15 A-es áramot ad le. A hatásfoka 65%. 12,5 literes 

benzintankjával egyszeri feltöltésre mennyi ideig tudjuk üzemeltetni? A benzin égéshője 

47,3 MJ/kg, a sűrűsége 730 kg/m3.  

Megoldás: 

Egy tele tank benzin égéséből felszabaduló hasznosítható energia a hatásfok 

figyelembevételével: 

MJ
kg

MJ

l

kg
lE 5,28065,03,4773,05,12  . 

Ez az elektromos energiával kell, hogy egyenlő legyen, azaz MJtAV 5,28015230  . 

Ebből t = 81318 s = 22,6 h, azaz majdnem egy napig mehet egyfolytában.  
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2. A lecke anyagában olvashattuk, hogy a 18 200 MW teljesítményű Három-szurdok-gát 

vízerőműnél a víz 150 m magasból zúdul a turbinákra. Másodpercenként hány köbméter víznek 

kell alázúdulni, ha az energiatermelés hatásfokát 80%-nak tekinthetjük? 

Megoldás:  

Az 1 s alatt megtermelt energia 18200 MJ, ezt a víz helyzeti energiájának csökkenése 

eredményezi. 

8,0150108,018200
2

 m
s

m
mmghMJ  

Ebből kgm 61017,15  . Szemléletesebb ezt inkább m3-ben kifejezni, ez 15170 m3 lezúduló 

vizet jelent másodpercenként. 

3. Milyen magasra kellene duzzasztani Paksnál a Dunát, ha ott vízerőművel szeretnék kiváltani 

az atomerőmű 2000 MW-os energiatermelését? A másodpercenként lezúduló víz mennyiségét 

vegyük 6000 m3-nek, az energiatermelés hatásfokát 80%-nak! (Az eredmény értékelésénél 

vegyük figyelembe, hogy a Duna esése az osztrák határtól Paksig 28 m.) 

Megoldás: 

Az előző feladat mintájára: 8,0101068,02000
2

6  h
s

m
kgmghMJ  

Ebből h = 41,67 m adódik. Ez nagyobb, mint a Duna teljes magyarországi esése.  

4. A Duna Magyarországhoz legközelebbi erőműve a bősi, ez a folyó szlovák oldalán működik. 

Az erőmű „névleges víznyelése” 5000 m3/s. Az erőmű hatásfoka 80%, „hasznosítható 

esésének” átlagértéke 18 m. Mekkora az erőmű névleges teljesítménye? 

Megoldás: 

Az előző feladat mintájára az 1 s alatt megtermelt energia számértéke adja a teljesítményt: 

sPmgh 18,0  , azaz sPm
s

m
Mkg 18,018105

2
 . 

Ebből P = 720 MW. 

5. A Mátrai Erőmű lignittel működő részlegének összes teljesítménye 884 MW. Ehhez 12 MJ/kg 

fűtőértékű lignitet használnak fel. Az erőmű hatásfoka 32%. A lignit elégetésekor sok más 

égéstermék mellett eredeti tömegének kb. 5%-át elérő por is keletkezik. Mennyi a teljes 

kapacitással működő erőműben egy nap alatt keletkező pormennyisége? (Ennek csak egy 

töredéke kerül a környezetbe a kéményeken keresztül.) 
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Megoldás: 

Számoljuk ki, hogy 1 s alatt mennyi lignitet kell elégetni teljes kapacitású termelés során! 

m
kg

MJ
MW  1232,0884 . Ebből m=230,2 kg. Ennek 5%-a, azaz 11,51 kg lesz por. Egész napra 

vonatkoztatva ennek 86 400-szorosa, azaz 994,4 tonna, vagyis majdnem 1000 tonna lesz a 

napi portermelés. (Szerencsére elektrosztatikus porleválasztás segítségével ennek legnagyobb 

része nem jut ki a környezetbe.) 

6. Hazánk legnagyobb naperőműve Sellyén található, teljesítménye 500 kW, évi 772 000 kWh 

elektromos energiát állít elő. 

a) Mennyi az erőmű kihasználtsága, azaz névleges teljesítményének hány százalékát 

tudja leadni egy év során? 

b) Mennyi lignit elégetését válthatjuk ki ennek az erőműnek az üzemeltetésével? (Lásd az 

előző feladatot!) 

Megoldás: 

a) Felírhatjuk a teljesítmény és a megtermelt energia kapcsolatát: MWhtMW 7725,0  . 

Ebből azt kapjuk, hogy 1544 órán át dolgozik a névleges teljesítményével. Mivel egy év 

8760 óra, ezért a kihasználhatósága 17,6%. 

b) JkWh 121078,2772000  . 

A lignit mennyiségének kiszámolása: MJJm
kg

MJ 612 1078,21078,232,012  . 

Ebből m = 724 t, ami meglehetősen csekély mennyiség. 

34. A váltakozó áram 

A váltakozó áramok szereplése több okból is indokolt. Az egyik, hogy a hálózati áram is 

váltakozó, 50 Hz frekvenciájú, így a váltakozó áramot jellemző fizikai mennyiségekkel 

kapcsolatos tájékozottság a hétköznapokban is hasznosítható tudásunk része. Másrészt a 

váltakozó áramú áramkörök, illetve a kondenzátor és a tekercs alkalmazása a váltakozó áramú 

körökben lehetővé teszi számos egyszerű és széles körben használt áramkör működésének 

megértését. Ilyenek például az alul- és felüláteresztő szűrők. Az RLC-körökben kialakuló 

elektromágneses rezgések jelentik az elektromágneses hullámok kialakulásának és 

kisugárzásának előszobáját, így az egész globális kommunikációs technológia fizikai alapjait.  

A témakör tanítása során használjuk ki a váltakozó áram és a rezgő test közötti 

hasonlóságot! Lineáris harmonikus rezgés esetén a rezgő test kitérése az idő szinuszos 

függvénye. A hálózati váltakozó áram esetén a feszültségről és az áramerősségről mondhatjuk 

el ugyanezt. A megértési nehézségek is hasonlóak. A rezgés alapvetően sokkal bonyolultabb 

jelenség, mint az egyenes vonalú mozgás, megértése nagyobb figyelmet igényel. A diákok egy 
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része a tananyag szokásos betanulása után képtelen helyesen felrajzolni egy adott 

frekvenciájú, majd egy kétszer olyan nagy frekvenciájú rezgést – elárulva ezzel, hogy a 

frekvencia nevű fizikai mennyiség jelentéséről valójában nincs fogalma. Általában 

elmondható, hogy sokszor varázsszavak ismétlésével gondoljuk lerendezni a dolgokat és 

megspórolni a megértéshez szükséges erőfeszítést. A rezgések esetében ilyen varázsszó a 

fázis. Azt szokás mondani, a váltakozó áramú körökben az áram és a feszültség között 

fáziskülönbség van. Ehhez azután külön magyarázat szükséges, mit is jelent a fázis. A jelenség 

lényege nagyon egyszerű szavakkal is megfogalmazható. Míg egy ohmos ellenálláson éppen 

akkor folyik át a legnagyobb áram, amikor a legnagyobb feszültség esik rajta (igaz az Ohm-

törvény), addig nincs ez így a tekercs és a kondenzátor esetében. A kondenzátoron átfolyó 

áram például akkor maximális, amikor nem esik rajta feszültség!  

A legjobb az volna, ha egyszerű oszcilloszkóppal mindenki vizsgálhatná a váltakozó 

áramokat, és megfigyelhetné a feszültség és áramerősség függvények időbeli eltolódását.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A hálózati áram feszültsége egy pillanatban éppen 0 V. 

a) Mekkora a pillanatnyi feszültsége 5 ms, 10 ms, 20 ms múlva? 

b) Mekkora a pillanatnyi feszültség értéke 2 ms, 8 ms, 12 ms múlva? 

Megoldás:  

 

a) A grafikonalapján látható, hogy 5 ms-nál 325 V, 10 ms-nál és 20 ms-nál pedig 0. 

b) Az )
20

2
sin(325 t

ms
VU


 összefüggésbe kell behelyettesítenünk a 2ms, 8ms, 12 ms-os 

értékeket, így rendre a következőket fogjuk kapni: 191 V, 191 V (5 ms-ra szimmetrikus 

elhelyezkedés), 191 V (8 ms ellentettje). 

2. Szinuszos váltófeszültségnél milyen időközönként lesz a feszültség pillanatnyi értéke éppen 

az effektív értékkel megegyező? Válaszunkat fejezzük ki a periódusidővel! 
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Megoldás:  

Az )
2

sin(
2

0
0 t

T
U

U 
  egyenletet kell megoldanunk. Átrendezve ebből a )

2
sin(

2

2
t

T




egyenletet kapjuk. Ez akkor teljesül, ha 
4

2 
t

T
 vagy 

4

32 
t

T
. Ezekből azt kapjuk, hogy 

minden periódus nyolcadánál és háromnyolcadánál lesz egyenlő az effektív érték a pillanatnyi 

értékkel. 

3. Egy generátor által termelt áram időfüggése a következő: I(t) = 1,41 A · sin (184,4 t). 

a) Állapítsuk meg, hogy mennyi ennek az áramnak az effektív értéke és frekvenciája! 

b) Ábrázoljuk az áram első periódusát!  

c) Az adott periódus mely időpillanataiban vesz fel az áram 0,5 A-es és 1 A-es értékeket? 

Megoldás:  

a) Az áram effektív értéke 1 A, frekvenciája 29,35 Hz. 

b)  

 

 

 

 

 

c) Elsőként a )
034,0

2
sin(41,15,0 t

s
A


  egyenletet kell megoldani. Ennek megoldása 2 ms 

és 15 ms. Az a) részben láttuk, hogy az 1 A effektív értéke az áramerősségnek. A 2. 

feladat megoldása alapján tudunk legkönnyebben válaszolni, tehát az áram értéke az 

1 A-t 4,25 ms-nál és 12,75 ms-nál, a periódus 1/8 és 3/8 részénél veszi fel. 

4. Egy szinuszosan váltakozó áramról azt tudjuk, hogy 0-ról indulva 10 ms alatt veszi fel a 2 A-

es effektív értékét. 

a) Mennyi ennek az áramnak a maximális értéke? 

b) Mennyi ennek az áramnak a frekvenciája? 

Megoldás: 

a) A maximális érték AA 82,222   
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b) A feladatrészre a 2. feladat alapján tudunk leggyorsabban válaszolni, ez alapján 

.10
8

ms
T
 Ez alapján a frekvencia 12,5Hz. 

5. Pista Amerikából ajándékba kapott két teaforralót, melyeket 115 V-os feszültségre 

gyártottak. Mindegyik teljesítménye 1 kW. Pista hamar rájön arra, hogy hiába alakítja át a 

hazai szabványnak megfelelőre a csatlakozóját, azt nem dughatja be a hazai konnektorba, 

mert a teaforraló tönkre fog menni. Ezért arra gondol, hogy egy kis barkácsolással a két 

teaforralót sorba kapcsolja, és közösen csatlakoztatja ezeket a hálózatra. Ha most 

mindegyikbe fél-fél liter vizet tesz, akkor (az elhanyagolható hőveszteségeket nem számítva) 

ugyanannyi idő alatt lesz 1 liter forró vize, mintha egy hazai 2 kW-os merülőforralóba tölt 1 

liter vizet. Helyes-e Pista ötlete? 

Megoldás: 

Igen, jól gondolja. Ha sorba kapcsolja őket, akkor a névleges feszültség esik rájuk, és a névleges 

teljesítményüket adják le, így összesen 2 kW-os teljesítménnyel melegítik a vizet. 

35. A transzformátorok 

A lecke tanulása során megismert transzformátor magyar mérnökök fejlesztése. A 

transzformátor olyan elektromos gép, aminek egyetlen mozgó alkatrésze sincs, ezért nagyon 

jó a hatásfoka. Jobbára a vezetékekben és a vasmagban fejlődő hő jelenik meg veszteségként. 

A terheletlen trafó működését leíró egyszerű képletekre alapuló feladatok alkalmasak a 

szövegértés és a fizikai mennyiségekkel való számolás képességének fejlesztésére. 

A transzformátorok egyik legnagyobb alkalmazási területe az elektromos áram 

szállítása. Civilizációnk egyik legjellemzőbb tájátalakító hatása a nagyfeszültségű távvezetékek 

oszlopairól lógó vezetékek gyakori látványa. A lecke tanulása kapcsán érdemes körülnézni a 

szűkebb-tágabb lakókörnyezetben, és ezúttal célzatosan megfigyelni az áram útját, a 

transzformátorállomásokat. A trafó hétköznapi elektromos eszközeink egyik alapvető 

alkatrésze, az egyenáramú tápegységek egy részében, valamint egyenáramú eszközeink egy 

részében ma is a nehéz, ezért a súlyáról felismerhető trafó alakítja át a hálózati feszültséget 

kisfeszültséggé, amit aztán alkalmas módon egyenirányítanak.  

Kevésbé közismert a trafók méréstechnikai alkalmazása. Az úgynevezett 

mérőtranszformátorok lehetővé teszik a váltakozó áramú hálózatokban folyó feszültség vagy 

áramerősség meghatározását anélkül, hogy hozzáérnénk az áramkörhöz. Különösen hasznos 

ez nagyon erős áramok erősségének mérésekor. Elektronikai eszközeink bontása során 

megfigyelhetjük az alkalmazott transzformátor felépítését, bekötését. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy akkumulátortöltő kimenete 8,4 V-os és 750 mA áramot ad le. Mekkora lesz a töltő 

áramfelvétele a hálózatról, ha ideális transzformátornak tekintjük? 
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Megoldás:  

Ideális transzformátornál. szszpp IUIU  azaz AVIV p 75,04,8230  Ebből a primer 

áramerősség: 27,4 mA. 

2. A paksi atomerőműben a generátorban termelt közel 10 000 A erősségű áram a 

főtranszformátorban 372 A-re csökken, míg a 15,75 KV-os feszültséget 400 kV-ra alakítják át. 

a) Mennyi a transzformátorok hatásfoka? 

b) Körülbelül mennyi a transzformátor menetszámainak az aránya? 

Megoldás:  

a) A primer oldal teljesítménye: MWkVkA 5,15775.1510  . A szekunder oldal 

teljesítménye: MWkVkA 24,156420372,0  . A hatásfok 99,2%. 

b) Az áramerősségek alapján 27, a feszültségek alapján 25 jön ki az arányra, tehát 

nagyjából 26 lehet a valódi arányszám. 

3. Egy kisebb erőmű teljesítménye 500 kW. Generátorai 2,5 kV feszültséget állítanak elő. Az 

áramot 10 kV-os távvezetéken szállítják tovább, amelynek ellenállása 20 Ω. Az ideálisnak 

tekinthető transzformátorainak primer körei 5000 menetes tekercseket tartalmaznak. 

a) Mekkora a transzformátorok szekunder tekercseinek menetszáma? 

b) Mekkora lesz a szállítási veszteség? 

c) Mekkora lesz a szállítási veszteség, ha a szállítást 100 kV-on végzik, és a drót ellenállása 

ugyanakkora? 

Megoldás:  

a) Mivel a feszültség négyszeresére nő, ezért a tekercsek menetszámának is 4 az aránya, 

vagyis a szekunder köri menetszám 20 000. 

b) Először számoljuk ki, hogy mennyi lesz a primer áramerősség A
kV

kW
I 200

5,2

500
 . 

Mivel a tekercsek menetszámának aránya 4, ezért az áramerősség 50 A-re csökken. A 

szállítási teljesítményveszteség kWAP 5020)50( 2  . Ez igen magas. 

c) Ha a szállítást 100kV-on végzik, akkor a tekercsek menetszámának aránya 40. Így a 

szekunder áramerősség is 40-ed részre csökken, azaz 5 A lesz. A teljesítményveszteség 

kWAP 5,020)5( 2  . Ez az előzőnek csak 100-ad része.  

4. 230 V-os hálózati áramról szeretnénk működtetni két 24 V-os fogyasztót. A két fogyasztó 

működtetését egyetlen transzformátorról szeretnénk megoldani. Az egyik 24 V-os fogyasztó 

teljesítménye 96 W, a másiké 36 W. A transzformátort tekintsük veszteségmentesnek. 

a) A primer tekercs menetszáma 5000. Mennyi legyen a szekunder tekercs menetszáma? 
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b) Mekkora áramerősséget kell kibírnia a primer és a szekunder tekercsnek? 

c) Mennyibe kerül ennek a két fogyasztónak az egész napos egyidejű üzemeltetése 

40 Ft/kWh ár esetén? 

Megoldás:  

a)  
522

230

24
5000 

V

V
N sz

. 

b) A szekunder oldalon a két fogyasztó áramerősségének összegét kell kibírnia. 

A
V

W

V

W
I sz 5,5

24

36

24

96
   A primer oldalon ennél jóval kevesebbet kell a tekercsnek 

kibírnia. 

 

c)  Az összes teljesítmény 132 W. Egy nap alatt a fogyasztás ennek 86 400-szorosa 

 (1 nap = 86400 s). Ez 11 404 800 J = 3,168 kWh. Ennek ára kb.127 Ft. 

5. Egy erőmű generátora 7 MW-os, és 2,5 kV-os feszültséget állít elő. A megtermelt áramot tíz 

részre osztva 132 kV-os vezetékeken szállítják el. 

a) Egy távvezetéket egyetlenegy szál 250 mm2-es alumíniumvezetéknek tekintve, 

mekkora lesz a teljesítményveszteség ezen a távvezetékszakaszon, ha az áramot egy 

40 km-re lévő elosztóállomásra szállítják? Az alumíniumvezeték fajlagos ellenállása 

0,03 Ωmm2/m. 

b) Mekkora lenne a veszteség, ha 22 kV-os vezetéken szállítanák az áramot, ha az 

ugyanilyen vastag? 

Megoldás: 

a) Először számoljuk ki, mennyi a huzal ellenállása: 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝐴
= 0,03

mm2

m
∙

40 000 m

250 mm2
= 4,8  . 

A primerkör árama A
kV

kW
I p 2800

5,2

7000
 . Mivel a feszültséget 52,8-szeresére 

növelik, ezért az áramerősség ennyied részére csökken a szekunder körben. Így ez 53 A 

lesz. Ez is tizedére csökken, mert tíz vezetéken oszlik meg. Így egy vezetéken 5,3 A-es 

lesz az áram. A teljesítményveszteség minden egyes vezetékszálon

WAP 1348,4)3,5( 2  . 

b)  Ha a feszültség csak hatoda, akkor a veszteség 36-szoros lesz, mert a teljesítmény az 

áramerősség négyzetével arányos, így a teljesítményveszteség minden egyes 

vezetékszálon 4824 W lesz. 

 

A
A

I p 574,0
583,9

5,5



