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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 11. 

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-basedkurzus. 

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 

tekintik meg a mindig rendelkezésre álló elektronikus segédanyagokat, elektronikus 
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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 fizikát. A 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 

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. A fény természete. Hogyan látunk? 

A fejezet egyik legfontosabb célja, hogy a diákok a fénnyel kapcsolatos természeti jelenségek 

egy részére fizikai alapokon nyugvó magyarázatot kapjanak. A legfontosabbak ezek közül a 

látás mechanizmusa, a színlátás fizikai alapjai, ideértve a természetben látott színek 

kialakulásának módját is. További cél a legfontosabb technikai alkalmazások elvi magyarázata: 

a mozgókép kialakulása, az orvosi képalkotó eszközök működése, a szemüvegek, a radar, a 

hőképek és az elektromágneses hullámokat használó további eszközök. A fejezet megtanulása 

után elvárható, hogy a diákok meg tudják fogalmazni a tárgyalt alkalmazások működésének 

lényegét, az eszközök főbb részeit, azok szerepét a működésben. 

1. Miért nem tudjuk megfogni a fényt? 

Az egyik első tapasztalatunk a világról a kép, ami a szemünkbe érkezik. Nagyon korán 

megtapasztalunk számos, a fénnyel kapcsolatos jelenséget: az árnyékot, ami néha éles, néha 

homályos, a tükröződést, ami sima felületeken jelenik meg. Érezzük a fény melegét, energiáját 

a napsütésben, színesnek látjuk a világot, és talán észrevesszük: a színek attól függnek, milyen 

fényt használunk a tárgyak megvilágítására. A természetes fények kiegészítésére mesterséges 

fényforrásokat alkotunk és használunk: ezek fénye kicsit a napfénytől és egymástól is 

különbözik, működési elvük szerint. A lecke elején érdemes rácsodálkozni minderre, 

tudatosan is megfigyelni néhány jelenséget. Egyszerű távcsövet és nagyítót mindenki használt 

már: vajon hogyan működik? Az órán elsődleges célunk a fizika segítségével mélyebbre látni, 

magyarázatokat adni, finomítani a józan ész sugallta meglátásokat. 

Az első lecke célja az elektromágneses hullám fogalmának kialakítása. Itt nehézséget 

okozhat, hogy a diákok egy részében már az elektromos és mágneses mező fogalma sem alakul 

ki, nemhogy ezek hullámzása. A fizikai valóság számukra az, ami megtapintható; a mező 

közvetlenül nem látható, tehát nincs. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy „Mi hullámzik az 

elektromágneses hullámban?”, a válaszokból magunk is meggyőződhetünk erről. A 

vízhullámokban a víz, a hangban a levegő részecskéi mozognak, de minek a hullámzása az 

elektromágneses hullám? A válaszadók többsége valamilyen részecskét keres, például 

elektront. Ez azt mutatja, hogy az elektromos mező mint fogalom nem vált a gondolkodás 

valódi részévé.  

A leckében szerepel a hullámtan alapegyenlete. A gyerekek megtanulják a 𝑐 = 𝑓 ∙  

képletet, de általában nem tudnak válaszolni arra, hogy lényegében mitől függ a hullám 

frekvenciája, terjedési sebessége, hullámhossza. Sőt a képlet alapján tévesen úgy gondolják, 

hogy a frekvencia például a terjedési sebesség függvénye. A tankönyv szövege ezért tisztázza, 
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hogy a legalapvetőbb függés itt az, hogy a hullámhossz a sebesség és a periódusidő szorzata. 

Előbbi főleg a közeg tulajdonságaitól, utóbbi a hullámforrástól függ.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Rajzolj le egy levegőben terjedő 600 nm hullámhosszú szinuszos fényhullámot egy adott 

időpillanatban és 10-15 s-mal később! 

Megoldás:  

A hullámhegyek 10–15 s alatt nagyjából ms
s

m 7158 10310103   -rel, azaz 300 nm-rel, tehát 

fél hullámhossznyival mozdulnak arrébb. Ilyen ábrát kell rajzolni. 

2. Az alábbi táblázatban elektromágneses hullámok sebesség-, hullámhossz-, periódusidő- és 

frekvenciaadatai találhatók. Másold le a táblázatot, és töltsd ki a hiányzó mezőket!  

 

Megoldás: 

a) 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

2∙108𝑚

𝑠

1081

𝑠

= 2𝑚,       𝑇 =
1

𝑓
=

1

1081

𝑠

= 10−8𝑠 = 10𝑛𝑠 

b) 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝑓 =
𝑐

𝜆
=

2∙108𝑚

𝑠

10−1𝑚
= 2 ∙ 109 1

𝑠
, 𝑇 = 0,5𝑛𝑠 

c) 𝜆 = 𝑐 ∙ 𝑇 → 𝑐 =
𝜆

𝑇
=

1𝑚

8∙10−9𝑠
= 1,25 ∙ 108 𝑚

𝑠
, 𝑓 =

1

𝑇
=

1

8∙10−9𝑠
= 1,25 ∙ 108𝐻𝑧 

d) 𝜆 = 𝑐 ∙ 𝑇 = 3 ∙ 108 𝑚

𝑠
∙ 200 ∙ 10−9𝑠 = 60𝑚, 𝑓 =

1

𝑇
=

1

2∙10−7𝑠
= 0,5 ∙ 107𝐻𝑧 

e) 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

2∙108𝑚

𝑠

2,7∙1091

𝑠

= 7,4𝑐𝑚,       𝑇 =
1

𝑓
=

1

2,7∙1091

𝑠

= 3,7 ∙ 10−10𝑠 

f) 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 = 3 ∙ 105𝑚 ∙ 50
1

𝑠
= 1,5 ∙ 107 𝑚

𝑠
, 𝑇 =

1

𝑓
=

1

50
1

𝑠

= 0,02𝑠 

3. Valaki úgy akarja kiszámolni, milyen messze csapott le a villám, hogy megméri, a villám 

megpillantása után mennyi idővel később hallja meg a mennydörgést. Egy ilyen alkalommal 

12 s-ot mér. Milyen messze csapott le a villám? 
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Megoldás: 

A keresett távolságot jelölje x. A hang sebességét v=330 m/s-nak véve: 

 𝑡 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

m

s
∙ 12 s = 3960 m. Valójában a fénynek is időre van szüksége 

ahhoz, hogy a villámcsapás helyétől a megfigyelőhöz érjen, de a fény nagy sebessége miatt ezt 

a megoldás során nem vettük figyelembe. 

Megjegyzés: A villámlás távolságát jó közelítéssel úgy számolhatjuk ki, hogy a felvillanás és a 

dörgés közötti idő minden három másodperce 1 km-t jelent. Ha mondjuk a dörgés 6 s-ig tart, 

akkor a villám legközelebbi és legtávolabbi pontja között nagyjából 2 km a távolság  figyelmen 

kívül hagyva a hangvisszaverődéseket. 

4. Az előző feladatban szereplő mérés elvégzése során a 12 s nem pontos, hanem másodpercre 

kerekített érték. Milyen határok között változhat a villám távolsága ennek 

figyelembevételével? Mekkora hibát okoz, ha a fény terjedésének sebességét végtelen 

nagynak gondoljuk? 

Megoldás: 

Ha a 12 s másodpercre kerekített érték, akkor a tényleges idő 12,5 s és 11,5 s közé esik. A 

szélső értékekkel számolva és az egyszerűség kedvéért a hang sebességét továbbra is pontos 

adatnak tekintve: 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

m

s
∙ 12,5s = 4125 m. 

𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

m

s
∙ 11,5 s = 3795 m. 

Tehát az időmérés bizonytalansága miatt csak annyit tudunk mondani, hogy a keresett 

távolság 3795 m és 4125 m közé esik. 

A fény sebességének figyelembevételével számolva: 

Ha a fény sebessége c, akkor 𝑡1 =
𝑥

𝑐
 idő alatt ér a megfigyelőhöz. A hang 𝑡2 =

𝑥

𝑣
 idő alatt, ha a 

hang sebessége v. A két idő különbsége lesz 12 s, tehát: 

12 s =
𝑥

𝑣
−

𝑥

𝑐
= 𝑥 ∙ (

1

𝑣
−

1

𝑐
) → 𝑥 =

12s

(
1

330
m

s

−
1

3∙108m

s

)
 . 

1

330
m

s

= 0,003030303̇0̇
s

m
 végtelen szakaszos tizedes tört. 

1

3∙108m

s

= 3, 3̇ ∙ 10−9 s

m
 végtelen tizedes tört, ami a kisebbítendőben a nulla utáni 9. tizedes 

jegyet befolyásolja.  
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Sem a feladat szövegében megadott 12 s-os idő, sem a hang sebessége nem lehet ilyen pontos 

érték. De ha azt tételezzük fel, hogy igen, akkor a tizedes törteket 10 tizedes jegyre kerekítve 

folytathatjuk a számolást: 

𝑥 =
12s

0,0030303030
s

m
− 0,0000000033

s

m

=
12s

0,0030302997
s

m

= 3960,0043520448m. 

Azonban egy ilyen számolásnak és a kijött sok tizedes jegynek a fizikában nem sok értelme 

van, mivel a kiindulási adatok sohasem teljesen pontosak. 

5. Egy, a leckében található ábrához hasonló szinuszos elektromágneses hullám sebessége  

2,7 · 108 m/s, frekvenciája 100 MHz. Milyen távol vannak egymástól a térben azok a pontok, 

ahol egy adott pillanatban éppen nincs elektromágneses térerősség? Mennyi idő telik el, amíg 

az elektromágneses tér erőssége ezekben a pontokban a maximális értékre növekszik? 

Megoldás: 

Számoljuk ki előbb a hullámhosszat: 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

1081

s

= 10−8 s;   𝜆 = 2,7 ∙ 108 m

s
∙ 10−8s=2,7 m. 

Azok a pontok, melyekben éppen nulla az elektromágneses tér erőssége a szinuszos változás 

és a színuszfüggvény tulajdonsága miatt, a hullámhossz felényire vannak egymástól (1,35 m). 

Ugyancsak a színuszfüggvény tulajdonsága miatt a periódusidő negyede alatt nő a 

térerősség értéke maximálisra: 0,25·10-8 s. 

2. Az elektromágneses hullámok 

A második lecke lényegét az a felismerés adja, hogy a fény és a már ismert sokféle sugárzás 

(rádióhullámok, infravörös sugárzás, hőmérsékleti sugárzás) valójában azonos természetűek. 

Itt megmutatható a tudományos gondolkodás egyik erőssége: az integrációra való törekvés. 

Az emberi elme számára egyértelműen pozitív élmény, ha látszólag különböző dolgok közös 

eredetére fény derül. Az ilyen kapcsolatok átlátása az „Ahá” élmény része.  

Kognitív szempontból fontosak az elektromágneses hullámok és az anyag 

kölcsönhatását bemutató mondatok is, amelyek a 10. és 11. leckében telnek meg valódi 

tartalommal. Kívánatos volna, ha a fejezet megtanulása után a diákok nagyságrendileg 

helyesen látnák a fény hullámhosszának és a többi elektromágneses hullámnak a viszonyát, és 

senki nem gondolná, hogy például a vörös fény hullámhossza levegőben cm-es vagy m-es 

tartományba esik. Segítség, hogy az adott sugárzást kibocsátó antenna mérete 

nagyságrendileg megegyezik a hullámhossz méretével.  

A tankönyvben közölt összefoglaló kép nagyon sok adatot közöl az elektromágneses 

hullámokról. Érdekes lehet megfigyelni, hogy a diákok mennyire boldogulnak önállóan a sok 

adattal, elkülönítik-e a számukra már ismerős adatokat, rákérdeznek-e azokra a részletekre, 
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melyeket nem tudnak hova tenni. Az önálló vagy csoportmunkában történő ábraelemezés, 

majd a tapasztalatok megbeszélése a tanárral fejleszti az adott kérdés megválaszolásához 

szükséges információ összegyűjtésének képességét. Erre különösen az interneten való 

böngészés során lehet szükség. Az ilyen adatgyűjtés során természetes helyzet, hogy a 

számunkra érdekes vagy éppen számunkra felfogható információ mellett nagyon sok más 

tartalommal is találkozunk.  

Az óra megszervezése során előnyt vagy éppen hátrányt jelent az elektromágneses és 

a mechanikai hullámok közötti hasonlóság. Ha a diákok emlékeznek a frekvencia, periódusidő, 

amplitúdó, hullámhossz mennyiségek jelentésére a mechanikai hullámok esetében, 

könnyebben és helyesebben használják azokat az elektromágneses hullámok jellemzésére is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mi történik egy szabadon álló, nyugvó elektronnal, ha elektromágneses hullám halad át 

rajta? 

Megoldás: 

Az elektronra a hullám áthaladása során megjelenő elektromos térerősség miatt a 

térerősséggel párhuzamos irányú elektromos erő fog hatni, aminek hatására mozgásba jön. 

A mozgó elektronra ugyanakkor a jelen levő mágneses tér miatt mágneses erő is hatni 

fog.  

A periodikusan változó erők miatt a létrejövő mozgás közelítőleg periodikus lesz. A 

gyorsuló elektron sugározni fog, ezáltal nemcsak energiát vesz fel az elektromágneses 

hullámból, hanem le is ad energiát. Erre a látszólag egyszerű kérdésre igen bonyolult a teljes 

egészében helyes válasz. 

2. Van-e olyan élőlény, amelynek nagysága nagyjából megegyezik a fény hullámhosszával? És 

a röntgensugárzás hullámhosszával? (A hullámhosszak levegőben értendők, a leckében 

található táblázat alapján válaszolj!) 

Megoldás: 

Az egysejtűek mérete közel esik a látható fény hullámhosszához, a röntgensugárzás 

hullámhossza azonban az atomok mérettartományába esik, ilyen kicsi élőlény nincs. 

3. Egy, a Föld légkörében haladó elektromágneses hullám frekvenciája 900 MHz. Mekkora a 

hullámhossza? Milyen sugárzásról lehet szó? 

Megoldás: 

𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

3 ∙ 108 m

s

9 ∙ 108 1

s

= 0,33 m. 

Rádióhullámról lehet szó. 
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4. Igaz-e, hogy minden élőlény sugároz? Igaz ez az állítás bármely testre is? 

Megoldás: 

Igen, minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki, ez a hőmérsékleti sugárzás. 

5. Készíts a leckében található első táblázathoz hasonlót, csak sokkal részletesebbet, az 

elektromágneses hullámokról! 

Megoldás: 

A megoldáshoz használhatjuk például az internetet. 

6. Szerinted megtelhet-e egy szoba elektromágneses hullámokkal? Mire alapozod a 

véleményedet? Vitasd meg az osztálytársaiddal is! 

Megoldás: 

A vita során a tanulók törekedjenek érvek felvonultatására! A legegyszerűbb arra utalni, hogy 

az elektromágneses hullám az elektromos és mágneses mező hullámzása, a mező pedig nem 

atomos természetű. Ebben a kérdésben itt nem a helyes válasz a fontos, hanem maga a vita 

adja a feladat lényegét.  

3. Hogyan látunk? 

A harmadik lecke szaktudományos lényegét a fénytörés jelenségének bemutatása jelenti. 

Szándékosan kerüljük az optika szokásos fogalmainak bevezetését (beesési szög, 

visszaverődési szög, beesési merőleges, törési szög, törésmutató), mert az új fogalmak ezen 

halmazán a diákok nagy része azonnal fennakad. Egy tanítási órán értelmesen bevezethető 

néhány új fogalom, elnevezés, de csak néhány. Ennek az oka az emberi munkamemória 

mérete: hány tételt is vagyunk képesek megjegyezni egy bevásárlólistán? A fénytörés 

szabályának lényege, így a lencsék és a szemlencse működésének lényege a 

SnelliusDescartes-törvény alkalmazása nélkül is megérthető, ha kicsit elrugaszkodunk a 

szokásos tárgyalásmódtól. Erre ad példát a tankönyvi magyarázat.  

A szaktudományos lényeg a látás mechanizmusának magyarázata során kerül elő, 

segítve a látás fizikai alapjainak megértését.  

Ez a lecke kínálja magát az integrált szemléletű megközelítésre, hiszen nagyon közeli a 

biológiaanyaggal való kapcsolata. Azzal, hogy vizsgálatunk középpontjába egy valóságos tárgy 

vagy folyamat kerül, lehetőség nyílik a megfigyelésre, az aktív tanulásra. A gyerekek kezdhetik 

az órát saját látásuk felfedezésével. Hogyan épül fel a szem, milyen részek különíthetők el, mi 

látható és hogyan néz ki belülről? Ezek az információk önállóan, részben közvetlen 

megfigyeléssel, részben az internet vagy könyvek segítségével összegyűjthetők. Tankönyvünk 

is közöl sematikus ábrát a szem felépítéséről. Az integrált tartalom megjelenése ellenére a 

fizikaóra természetesen a jelenség fizikai oldalát vizsgálja, de a látás folyamatának mélyebb 

áttekintése a tantárgyon belüli integrációra is lehetőséget ad. Mi történik a retinán? Hogyan 
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alakítják az érzékelősejtek elektromos feszültséggé a rájuk eső fényt? Hogyan jut el az 

információ az agyba, milyen módon tárolják a neutronok; mi történik, amikor emlékezünk, és 

visszagondolunk a látottakra, felidézzük a képet? A témát még érdekesebbé teszik az optikai 

illúziók, melyek egy része az órán is előidézhető.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Bizonyítsd be megfigyelésekkel vagy kísérlettel, hogy a fény egyenes vonalban terjed! 

Tervezd meg a kísérletet vagy megfigyelést, rögzítsd a tapasztalataidat és az azon alapuló 

érvelésedet! 

Megoldás: 

Szigorú értelemben vett bizonyításról nem lehet szó, csak demonstrációról. Kartonlapba fúrt, 

megfelelő méretű lyuk és egy kis füst segítségével láthatóvá tehető a fénysugár, és az egyenes 

lesz. Még egyszerűbb a demonstráció lézeres mutatópálca segítségével. 

2. A Nap óriási világító test, az árnyékok mégis élesek a Földön. Mit tapasztalnánk a Nap 

közelében elhaladó űrhajón? 

Megoldás: 

A Nap mint világítótest látszó mérete a Földön a nagy távolság miatt kicsi. Ezért ad éles 

árnyékot. A közelében elhaladó űrhajón viszont elmosódott árnyékot adna, ahogy a 

nagyméretű világítótestek. 

3. Rajzold le a füzetedbe az alábbi briliánson (csiszolt gyémánton) áthaladó fény útját! 

Megoldás: 

 

A briliáns anyagában a fény lelassul. Amikor belép az anyagba, kissé jobban elhajlik a 

határfelülettől, amikor kilép, akkor pedig közeledik a határfelülethez. Az irányváltozás nélküli 

haladási irányt (ekkor ugyanolyan szögben hagyja el a felületet, ahogyan érkezett) szaggatott 

segédvonal jelzi. 
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4. A 15. oldali alsó ábra megmutatja, hogyan halad át a fény üveglemezen és domború lencsén. 

Hányszor lép új közegbe a fény az áthaladás közben? Milyen szabályt követ az új közegbe való 

belépéskor? 

Megoldás: 

Kétszer is új közegbe lép, először levegőből üvegbe, aztán üvegből levegőbe. 

Mivel a sebessége az üvegben lecsökken, áthaladása során a fény kissé jobban elhajlik 

a határfelülettől. Mivel az üvegből a levegőbe való visszalépéskor felgyorsul, ezért akkor az 

eredeti haladási irányától a határfelület felé fog kissé eltérni. 

5. Hogyan haladna át a fény egy homorú felületekkel határolt lencsén? 

Megoldás: 

Amennyiben a fény levegőben halad, és a lencse üvegből készült, akkor a fény arra hajlik el a 

tárgyon való áthaladás után, amerre a tárgy vastagabb. Domború lencse esetén ez a lencse 

közepe, homorú lencse esetén a széle. Ez a sugármenet a levegőből a lencse anyagába, illetve 

a lencse anyagából vissza a levegőbe történő átlépés során, kétszeri irányváltozással alakul ki. 

6. Van-e a gyertyának árnyéka? 

Megoldás: 

A gyertya testének és kanócának van, magának a gyertyalángnak nincs. 

7. Látható-e a lézersugár? Végezzetek az osztályban megfigyeléseket! 

Megoldás: 

Soha ne nézz közvetlenül a lézerfénybe! A Nap fényét akkor látjuk, ha valami a szemünkbe 

tükrözi. A lézerfény különlegesen párhuzamos és szép látványt nyújtó sugarát akkor látjuk, ha 

az valamilyen közegen való áthaladása során szóródik. Ilyen közeg lehet a füst, krétapor, egyes 

műanyagok, üvegek, vizes oldatok. 

8. Egy kisfiú azt gondolta, hogy akkor fogja jól látni a Hold krátereit, ha a teliholdat nézi meg 

távcsövével. A teliholdon azonban valójában nehezebben látott krátereket, mint a félholdon. 

Vajon mi szükséges ahhoz, hogy jól láthatóak legyenek a Hold kráterei? 

Megoldás: 

Egy felület domborzata jobban látszik akkor, ha a megvilágító fény nem merőleges, hanem 

kisebb szögből éri a felületet. Az ekkor hosszabb árnyékok rajzolják ki a domborzat formáit. 
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4. Ablaküvegek és tükrök 

A negyedik lecke célja a tükrök felépítésének, működésének megértése. A szabályos 

visszaverődés során kialakuló tükörképet nemcsak ember alkotta eszközök használatakor 

szemlélhetjük, hanem a természetben járva is. Jó lehetőség ez az aktív tanulásra. Feladat lehet 

a diákok számára a környezetben lévő tükörképek felismerése, fényképezése. Több tükör 

segítségével egymásba skatulyázott tükörképeket hozhatunk létre, ezek fotózása is érdekes 

eredményre vezet. A tudományos játszóházakban gyakran találunk tükrökkel kialakított 

útvesztőt. Érdemes ilyen helyre ellátogatni és testközelből megtapasztalni az élethű 

tükröződés megtévesztő hatását. A leckében a tükörkészítés technológiája is megjelenik, 

lehetőséget adva saját tükrök készítésére.  

A sok fontos és érdekes gyakorlati vonatkozás mellett a lecke anyagában megjelenik a 

szabályos visszaverődés lényegének egyszerű megfogalmazása. Itt utalhatunk arra, hogy a 

szabályos visszaverődés lényegében olyan, mint ahogyan a rugalmas (nem csavart) labda 

visszapattan a falról vagy a biliárdgolyó az asztal széléről. Megfogalmazásra kerül a látszólagos 

és a valódi kép jelentése, kialakulásának módja.  

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten nagyon jó szimulációk találhatók, 

amelyek felhasználhatók az optika tanítása során. Ilyen például a coloradói egyetem oldala. Az 

interaktív szimuláció segítségével könnyű látványos képeket mutatni az optikai eszközök 

működéséről, például a nevezetes fénysugarak megjelenítésével.  

Az átlátszóságról szóló bekezdés egy kapcsolódási pont a mai fizikához. A különleges 

optikai tulajdonságú anyagok kifejlesztése a száloptikák miatt jelenleg is a kutatások 

előterében van. Ilyen különleges tulajdonság, ha egy anyag nagyon átlátszó (milyen fontos ez 

az optikai kábelek esetében!), vagy ha az átlátszóság megvilágítás hatására változik (transition 

szemüvegek). 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Rajzolj egy ábrát, ami a fénysugarak szabályos visszaverődését mutatja be! Jelöld az egyenlő 

szögeket! 

Megoldás: 

                                                          Sokféle jó ábra lehetséges. 
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2. Az üveg nemcsak átlátszóság szempontjából, hanem az atomok elrendeződését 

megvizsgálva is jobban hasonlít a vízre, mint a fémekre. Miért? 

Megoldás: 

A fémek kristályos szerkezetűek, az atomok szabályos rendben helyezkednek el bennük. Az 

üveg szerkezete amorf, az atomok nem rendeződnek kristályrácsba, inkább úgy helyezkednek 

el, mint a vízben. 

Megjegyzés: Érdemes felhívni a figyelmet rá: hibás azt gondolnunk, hogy a kristályos anyagok 

átlátszatlanok, az amorfak viszont mindig átlátszóak. Az átlátszóság sokkal inkább azzal függ 

össze, hogy az anyagban vannak-e delokalizált (kvázi-szabad) elektronok vagy nincsenek. 

Például az üvegben magas hőmérsékleten delokalizálódnak az elektronok, és ilyenkor 

megszűnik az üveg átlátszódása, illetve az üveg elektromosan vezetővé válik. 

3. Mikor jön létre valódi kép, és hogyan tehető láthatóvá?  

Megoldás: 

Amikor a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak újra egy pontban találkoznak, azt mondjuk, 

hogy a keletkező kép valódi. A találkozási pontba helyezett vászon vagy ernyő révén láthatjuk 

meg a valódi képet. 

4. Mikor jön létre látszólagos kép, és látható-e? 

Megoldás: 

Ha a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak a törés és/vagy visszaverődés után úgy haladnak 

tovább, mintha egy pontból indultak volna ki, látszólagos képről beszélünk. A látszólagos képet 

a szemünkkel közvetlenül is láthatjuk, vagy megfelelő kamerával (gyűjtőlencse segítségével) 

megjeleníthetjük. 

5. Hogyan alakul ki kép a tárgy pontjaiból induló fény törése, illetve visszaverődése során? 

Megoldás: 

Síktükör esetén a tárgy egy pontjából induló fénysugarak a szabályos visszaverődés után úgy 

haladnak tovább, mintha egy, a tükör mögötti pontból indultak volna ki, ugyanolyan távolságra 

a tükör mögött, mint amilyen távol a tárgy a tükör előtt van. 

A tárgy egy pontjából induló fénysugarak az optikai lencséken való áthaladás után is 

képet hozhatnak létre.  

6. Nézz utána, hogyan készül a golyóálló üveg! Mitől különleges? 

Megoldás: 

A golyóálló üveg egyrészt több rétegből áll, a rétegeket különleges kémiai és mechanikai 

eljárásokkal ellenállóvá teszik. Ha az ilyen üveget találat éri, a golyó leadja energiáját a 
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rétegeknek. Másrészt a rétegek közé nagyon ellenálló, átlátszó anyagot helyeznek, ami 

általában valamilyen speciális műanyag (polikarbonát). Az így készült szendvicsszerkezetű 

réteges üveg nem állít meg minden golyót akármilyen helyzetben, de különlegesen nagy az 

ellenállóképessége. 

7. Hány fénysugár indul ki a megvilágított tárgy egy pontjából?  

Megoldás: 

A fénysugár egy segédeszköz, amivel a fényt ábrázoljuk. Tehát egy sem. 

8. Nézd meg alaposan a jobb oldali képet! Hol 

látsz benne olyan fényjelenséget, amit ebben a 

leckében tanultál? 

Megoldás: 

A napfény visszaverődik a tó felszínéről, áthalad 

az átlátszó ablaküvegen. A sziget domborzata 

tükröződik a tóban (szabályos visszaverődés). 

 

5. Szemünk világa 

Az oktatás egyik legfontosabb célja minden tantárgy és minden életkor esetén az egészséges 

életmód kialakulásához való hozzájárulás. A harmincas években a baktériumokról, vírusokról 

tanultak a gyerekek, a rendszeres kézmosás fontosságát kiemelve. Ma a szemünk különösen 

veszélyeztetett például a számítógép- és mobilhasználat miatt bekövetkező túlterhelés miatt. 

A szemünk egészségével kapcsolatos praktikus ismeretek tehát nagyon fontosak, ahogyan a 

helyes mozgással, a helyes táplálkozással kapcsolatosak is. Ez indokolja a szemüvegre fordított 

kiemelt figyelmet. 

A legszélesebb körben használt eszköz a szemüveg; az ötödik lecke a szemüvegek 

világába vezeti be a diákokat. Ezen a ponton nagyon fontos problémához érünk. A 

hagyományos vékony gömbi lencséket meghaladó mélységben azért érdemes tárgyalni a 

szemüvegek világát, hogy a diákok ráismerjenek a környezetükben nap mint nap használt 

eszközök fizikai vonatkozásaira. A mélyebb tárgyalás ugyanakkor nem jelenthet absztrakt 

matematikai leírást vagy újabb tudományos fogalmak bevezetését, és nem is az a cél, hogy 

ezeket az anyagrészeket bebiflázzák a diákok. A cél maga az élmény, amit egy ilyen tanítási óra 

jelent. A korszerű világban elterjedt és egyre szélesebb körben használt módszertanok 

kiemelik, hogy a tanítási óra célja a szaktudományos törzsanyag tanítása mellett (legalább 

olyan súllyal) a 21. századi modern világban való boldoguláshoz szükséges kompetenciáknak 

és magának a személyiségnek a fejlesztése is. Ezért nem kell feltétlenül veszteségnek 

éreznünk, ha kevesebb matematikai formulát használunk. A kevesebb néha több. Ez esetben 
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a gyerekek megélik azt, hogy az órán olyan dolgokról van szó, amik közvetlenül érintik őket. 

Hasonló lecke lesz majd a „Milyen televíziót vásároljak?”. 

Szeretnénk ötletet adni az órai kísérletezéshez, vizsgálódáshoz. Mi történik, ha egy 

szemüveges gyerek kölcsönadja a szemüvegét valakinek, akinek jó a látása? Hogyan lehet 

megvizsgálni, pozitív vagy negatív dioptriás-e a szemüveg? A kísérletek akár napfény, akár 

mesterséges fényforrás segítségével elvégezhetőek, a kísérleti eszköz is rendelkezésre áll, ha 

van néhány szemüveget viselő gyermek a csoportban. Érdemes megfigyelni közelről a 

különböző szemüveglencsék színét, vastagságát; a tapasztalatok birtokában kezdődhet a 

tankönyvi szöveg feldolgozása.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hogyan változik a szemlencse alakja, ha egy mellettünk elhaladó motorost követünk 

tekintetünkkel? 

Megoldás: 

Ahogyan a motoros közeledik, úgy egyre jobban domborodik a lencse, majd a motoros 

távolodtával egyre laposabb lesz. 

2. Milyen dioptriás szemüvegre lehet szüksége egy erősen távollátó embernek? 

Megoldás: 

Pozitív dioptriás, azaz domború lencsére.  

3. Milyen látáshibája lehet annak az embernek, akinek –2 dioptriájú a szemüveglencséje? 

Megoldás: 

Közellátó. 

4. Egy trópusi építkezésen dolgozó ács erősen távollátó, és szeme könnyezik a napfényben. 

Milyen szemüveglencsét javasolsz neki? Miért? Hordjon-e kontaktlencsét? 

Megoldás: 

Domború lencsét, karcmentes, sötétített bevonattal. Kontaktlencsét, a szálló por miatt, ne 

hordjon! 

5. Egy különleges üveg törésmutatója 1,7. Mekkora ebben az üvegben a fény terjedési 

sebessége? 

Megoldás: 

Törésmutatónak a fény két közegbeli terjedési sebességének az arányát nevezik, azaz: 

 𝑛 = 1,7 =
𝑐1

𝑐2
 . 

Ebből: 𝑐2 =
𝑐1

𝑛
=

3∙108m

s

1,7
= 1,8 ∙ 108 m

s
 . 
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6. Szerinted lehet-e a törésmutató egynél kisebb szám? Indokold meg a véleményedet!  

Megoldás: 

Igen, ha a fény gyorsabban halad az új közegben, például ha üvegből levegőbe lép. 

7. Miért fájdulhat meg a fejünk attól, ha nem látunk jól? 

Megoldás: 

Ha nem látunk jól, hamar elfárad a szemünk, ami fejfájást okozhat. A szem elfáradása 

jelentheti a megfelelő szemlencse-domborulat kialakulásáért felelős izmok fáradtságát vagy a 

képet értelmező, összeállító idegműködés hatékonyságának csökkenését. 

6. Hogyan működik? A nagyítótól a távcsőig 

A hatodik leckében elvi szinten kerül sor az optikai eszközök működésének megértésére. 

Ehhez ismét a legegyszerűbb magyarázatokat használjuk, és nem tartjuk szükségesnek a 

nevezetes sugármenetek berajzolását sem. A leképezési törvény ismertetésére később, a 

fényképezőgép működésének tárgyalásakor kerül sor. Amennyiben az idő megengedi, 

vállalkozhatunk a nevezetes sugarakkal való képszerkesztésre is. Ez jó lehetőség az aktív 

tanulásra csakúgy, mint a saját optikai eszközök elkészítése és használata. A lecke lehetőséget 

ad az integrált tárgyalásra, például a biológiával, földtudományokkal is. Készítsünk egyszerű 

nagyítót, kis mikroszkópot, vizsgáljuk az egysejtűeket, a hagymaallevelének növényi sejtjeit, 

az ásványokat! A fizika kezünkbe adja ehhez az eszközt.  

A lecke feldolgozása során egyik célunk lehet, hogy a gyerekekben kialakuljon a pontos 

megfigyelések, illetve a látottak magyarázata iránti igény. Optikai eszközök szerencsére 

találhatóak a környezetünkben, illetve könnyen beszerezhetőek. Nagyító, nagyon egyszerű kis 

távcső, olcsó kerékpáros lámpák, eszközök, melyekben különböző tükröző felületeket és 

átlátszó testeket használnak a fény terelésére. Az eszközöket kézbe is adhatjuk kipróbálásra, 

szétszerelésre. Hogyan kell használni a nagyítót, milyennek kell lennie a megfigyelt tárgynak, 

honnan kell nézni, hol látszik a nagyított kép? – ezekre a kérdésekre érdemes válaszolni az 

önálló vagy csoportos kísérletezés során. Nem baj, ha nincs az iskolában optikai pad, és nem 

tudjuk kimérni az optika törvényeit – például a leképezési törvényt. A diákok egy kisebb része 

számára tanulságos és érdekes; alkalmas a képletekkel való számolás gyakorlására, a fizika 

jósló erejének megmutatására.  

Szeretnénk itt megjegyezni, hogy a mobiltelefon is nagyszerű optikai eszköz lehet. 

Minden kiegészítés nélkül is használható a közeli kép készítésére alkalmas telefon egyfajta 

nagyító gyanánt, de a kamera lencséje és egy külső lencse segítségével egyszerű mikroszkóp 

is készíthető a telefonból. Ennek a képét rögtön le is fényképezhetik, megoszthatják a 

kísérletező tanulók. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Azt tanácsolják neked, hogy ha távcsövet vagy nagyítót használsz, a lehető legnagyobb 

nagyítás helyett érdemes azt a beállítást használni, ami éppen megmutatja a képen látható, 

az eszköz által felnagyított részleteket. Megfogadod a tanácsot? Gyűjts érveket ellene, 

mellette, és beszéljétek meg az órán! 

Megoldás:  

A feleslegesen nagy nagyítás használata azért kerülendő, mert a nagyítás növelésével a kép 

fényessége rohamosan csökken, másrészt a távcső apró mozgásai is „felnagyítódnak” a képpel 

együtt. Kis nagyítás mellett viszont a kép apró részleteit nehezen látjuk. A megfelelő nagyítás 

megválasztásánál tehát több szempontot is mérlegelni kell. 

2. Az optikai eszközök működését sok számítógépes szimuláció segítségével 

tanulmányozhatod. Válassz egy megfelelő szimulációt, és vizsgáld meg, milyen képet alkot az 

egyszerű lencse vagy tükör, ha a tárgy egyre közelebb kerül hozzá! Figyeld meg a kép 

nagyságát, állását, és azt, hogy valódi vagy látszólagos a kép! Tapasztalataidat rögzítsd egy 

átlátható táblázatban! 

Megoldás: 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_hu.html 

A domború lencse fókusztávolsága: 40 cm 

tárgytávolság méret állás képtávolság 

240 cm kicsinyített fordított 48 cm 

140 cm kicsinyített fordított  53 cm 

  80 cm egyforma fordított 82 cm 

  60 cm nagyított fordított 134 cm 

  40 cm nincs kép   

  20 cm nagyítot egyező –35cm (a tárgy oldalán) 

Az adatok pontatlansága a leolvasás pontatlansága, ez ±2 cm lehet, a kép és a tárgy helyzetétől 

függően. 

3. Egy nagyítóban 1,5 cm-esnek látszik a valójában 2 mm-es hangyatojás. Mekkora a nagyítás? 

Megoldás: 

𝑁 =
1,5 cm

0,2 cm
= 7,5. 

Megjegyzés: A fenti nagyítás valójában a szögnagyítás. Ez azt mutatja meg, hogy a szemünk 

retináján nagyító segítségével képződő kép hányszor nagyobb, mintha puszta szemmel nézzük 

az ugyanolyan messze lévő hangyatojást. A kép és a tárgy méretének arányát lineáris 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_hu.html
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nagyításnak (az iskolában egyszerűen nagyításnak) nevezzük. Ha például a hangyatojás 

látszólagos képe kétszer olyan messze képződik a szemünktől, mint ahol a tárgy van, akkor 15-

szörös lineáris nagyítás eredményez 7,5-szeres szögnagyítást.  

4. Egy 5 dioptriás szemüveglencsével szeretnél minél nagyobb képet alkotni egy fűszálról. A 

fűszáltól nagyjából milyen távolságra kell elhelyezni a lencsét? Nézz utána, mit jelent a 

dioptria! 

Megoldás: 

A feladatban szereplő lencse gyűjtőlencse, a dioptria a m-ben felírt fókusztávolság reciproka. 

A lencse fókusza tehát 1/5m, azaz 20cm. Ennél egy kicsit közelebb kell tenni a fűszálat, ha a 

lencsét nagyítóként használják. 

5. Egy optikai eszköz tárgylencséje a távoli tárgyat egytizedére kicsinyítve képezi le a 

fókuszsíkba. Ezt a képet nagyítja 84-szeresére a szemlencse. Mekkora az eszköz nagyítása? (Az 

ilyen esetekben úgynevezett szögnagyításról beszélünk. Nézz utána, hogy mit jelent a 

szögnagyítás!) 

Megoldás: 

N = 0,1 · 84 = 8,4. 

A látószög a tárgy két egymástól legtávolabb lévő pontjából a szembe érkező fénysugarak által 

bezárt szög. 

A szögnagyítás:  

  ahol β a nagyítóval észlelt, α pedig a szabad szemmel látható látószög. 

6. Előfordulhat-e, hogy a domború üveglencse nem összegyűjti a rajta áthaladó, kezdetben 

párhuzamos fénynyalábot, hanem szétszórja? 

Megoldás: 

Igen, ha a lencsét olyan folyadékban használjuk, amiben a fény lassabban terjed, mint a lencse 

üvegében. 

7. A színek 

A következő, hetedik és nyolcadik lecke célja a színek megjelenésének értelmezése. Fontos, 

hogy a diákok lássák: a fény frekvenciája az, ami meghatározza a színét. A frekvencia helyett 

praktikus okokból a levegőben mérhető hullámhosszat adjuk meg, azonban a hullámhossz, 

mint tudjuk, a terjedési sebességtől függ, és minden közegben más és más lehet.  

A színlátás gyakorlati alkalmazásai kapcsán gondolhatunk a festészetre vagy a 

belsőépítészetre. Praktikus ismeret az, ha a diákok tudják, hogyan lehet harmonikus hatást 
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keltő színeket összeválogatni. Jól kapcsolódhatunk az órán az informatikai ismeretekhez is. A 

rajzolóprogramok egy része szintén az RGB színmodellt használja, azaz a vörös, zöld és kék 

színek erősségének változtatásával (8-bit esetén 0–255-ig terjedő skálán) keverhetjük ki az 

általunk használni kívánt színárnyalatot. Gyakorlati szempontból hasznos, ha megjegyezzük: A 

tárgyak színe attól is függ, milyen fénnyel világítjuk meg őket.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Ugyanolyan színűnek látjuk-e az eget a víz alól nézve, mint a partról? 

Megoldás: 

Lényegében igen. A fény hullámhossza megváltozik a víz alatt, de a frekvenciája nem. A 

fényérzékelő idegsejtek a fény frekvenciájától függően érzékelnek. 

2. Egészítsd ki fizikai ismereteid alapján a hiányos szöveget! 

Megoldás: 

HOGYAN LÁTJUK A SZÍNEKET? 

A színlátás eszköze a szem és az agy. A szem miniatűr, nagy felbontású fényképezőgéphez 

hasonlóan működik, amelyhez az adatok értelmezésére és tárolására hatalmas kapacitású 

számítógép: az agy csatlakozik. A szemünkbe bejutó fényt a szem „objektívje”, a szemlencse 

a szem hátsó felszínét borító ideghártyára (retinára) vetíti. A retinán a digitális kamerák 

képfelvevő felületéhez hasonlóan fényérzékelő elemek milliói helyezkednek el. A látás 

érzékelőelemei, az esti fényben működő mintegy százharmincmillió pálcika és a nappali 

fényben működő mintegy hétmillió csap száma összemérhető a jó felbontású digitális 

kamerákéval. Az érzékelőelemekhez idegrostok kapcsolódnak, amelyek az ingereket a 

szemidegen keresztül az agy felé továbbítják. Az esti látás elemei, a pálcikák, nem látnak 

színeket, viszont rendkívül érzékenyek. A nappali látás elemei, a csapok, kevésbé érzékenyek, 

ezzel szemben színesben látnak. Ezt az teszi lehetővé, hogy a csapokban három különböző 

pigment található. Ezek közül egyik a vörös, a másik a zöld, a harmadik pedig a kék fényre 

érzékeny. Ezek a pigmentek nyelik el a fény vörös, zöld, illetve kék részét, és attól függően, 

hogy melyikből mennyit tudtak elnyelni, kialakulnak a színek.  

3. Az interneten megtalálható számítógépes szimuláció, pl.: Phet-szimulációk:  

http://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html  

vagy http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision) segítségével elvégzett kísérlet 

alapján állapítsd meg, milyen arányban tartalmazza a narancssárga és a bíbor szín a piros, a 

zöld és a kék összetevőket! 

Megoldás: 

Narancssárga – vörös : zöld : kék = 2:1:0 (más jó megoldás is van);bíbor: 1:0:1. 

 

http://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision
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4. Milyen színűnek látjuk azt a fehér fénnyel megvilágított felületet, ami a rá eső fényből elnyeli 

a kéket? 

Megoldás: 

Citromsárgának. 

5. Válaszolj az alábbi cikkel kapcsolatos kérdésekre! 

Megoldás: 

EGY MAGYAR TALÁLMÁNY 

Tizenöt évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdtünk el foglalkozni a látás, a 

színlátás és a színtévesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Kutatásaink során mérésekkel 

igazoltuk egy új feltételezés helyességét: a színtévesztést nem az érzékelőpigmentek gyenge 

működése, esetleg hiánya okozza, amint azt korábban feltételezték, hanem az, hogy egyes 

pigmentek a színkép más hullámhosszaira érzékenyek, mint a jó színlátók esetében. 

Kidolgoztuk a színlátás és a színtévesztés matematikai modelljét, és annak alapján olyan 

színszűrős szemüvegeket terveztünk, amelyekkel sikeresen tudjuk korrigálni a színlátási 

hibákat. Ezeket már több mint ezer színtévesztő személyen kipróbáltuk. A színlátást javító 

színes rétegek tetszés szerint felvihetők dioptriás szemüvegre és napszemüvegre egyaránt. 

Később alkalmazhatók lesznek kontaktlencsén és beültethető szemlencsén is. Elkezdődött a 

szemüvegek gyártása, és – a világon első ízben – Magyarországon már hozzájuthatnak a 

betegek a korrekciós szemüvegekhez. Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár, Coloryte Rt., 

MAGYAR GRAFIKA, 2004/5. 

a) A kutatók megállapítása szerint mi a színtévesztés valódi oka? 

„egyes pigmentek a színkép más hullámhosszaira érzékenyek, mint a jó színlátók 

esetében.” 

b) Milyen terméket fejlesztettek ki a tudományos felismerés nyomán? 

„olyan színszűrős szemüvegeket terveztünk, amelyekkel sikeresen tudjuk korrigálni a 

színlátási hibákat.” 

c) Nem minden színtévesztőn segít az ilyen szemüveg. Vajon mi az oka ennek?  

A színtévesztésnek különböző okai lehetnek.  

6. Miért érdemes a közlekedési jelzőlámpáknál tiltó színként és a megállás jelzésére a piros 

színt használni? 

Megoldás: 

A tankönyvi ábra alapján a piros színre érzékeny csapok relatív érzékenysége a legnagyobb. 
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8. A természet színei 

A lecke szaktudományos szempontból legnehezebb része és csúcspontja az interferencia 

jelenségének bemutatása és magyarázata. Az interferencia mintázat mibenléte és 

kialakulásának oka nem foglalható össze néhány rövid mondatban, és nem érthető meg 

felületes olvasással, ezért a diákok többsége számára nem is tárul fel ennek az összetett 

jelenségnek a lényege. Interaktív szimuláció segítségével (Phet) kéz a kézben haladhat a 

demonstráció, a tanári magyarázat és a diákok kérdései, aktivitása, így bemutatható, 

megérthető a jelenség. A gyakorlatban például a könnyen hozzáférhető lézermutatók 

segítségével hozhatók létre valódi interferencia mintázatok. Maga a jelenség különleges 

helyet foglal el a fizikában. Az interferencia alapján működő interferométerrel végzett 

MichelsonMorley-kísérlet vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a fény terjedési sebessége 

független attól, hogy milyen sebességgel halad az a vonatkoztatási rendszer, amiben a mérés 

történik. Ez a tény a speciális relativitáselmélet egyik alapja. Másfelől az elektronszórási 

kísérletekben kapott interferenciaképek értelmezése a kvantumfizika egyik legfontosabb 

kísérleti előzménye. Ez azonban csak akkor fogja a gyerekeket elgondolkodtatni az elektron 

lehetséges hullámtermészetéről, ha az interferencia tartalmas, valódi jelentéssel bíró szó a 

számukra. Végül a térnek (vagy inkább a tér metrikájának) a gravitációs hullámok hatására 

bekövetkező deformációját ismét csak interferométer segítségével mutatták ki a 

közelmúltban. Az interferencia feltételeinek pontos matematikai megfogalmazása csak 

nagyon kevés tanuló számára nyújt többletet. Minden képlettel óvatosan kell bánnunk, mivel 

arra csábítják a diákokat, hogy a teljes jelenség megértésének, áttekintésének egyébként 

fáradságos munkáját néhány betű megjegyzésére egyszerűsítsék. Ha ebben a tanár is partner, 

akkor végül nem alakul ki hasznos tudás, aminek a tanóra és a tantárgy iránti ellenszenv a 

következménye.  

A fény hullámtermészetével kapcsolatos csodálatos jelenség a szivárvány. Ennek 

megfigyelése, fényképezése, kísérleti előidézése ismét jó lehetőséget nyújt az aktív tanulásra. 

A tankönyvben szereplő kép jó példát mutat arra, hogyan lehet CD vagy DVD lemez 

segítségével színképet létrehozni, de ha a helyi adottságok lehetővé teszik, elvégezhetjük a 

kísérletet napfénnyel és „fénybaltával” is (prizma), ahogyan Newton tette. Newtonnak az 

optikával kapcsolatos írásai magyarul is olvashatóak; érdemes rápillantani a fénnyel 

kapcsolatos töprengéseire (kiselőadás, otthoni munka, vita az osztályban: hogyan gondolhatta 

Newton?). 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Nézz utána az interneten, melyek a kiegészítő, komplementer színek! Ezek segítségével 

különlegesen harmonikus, kellemes hatású képeket festhetsz. 



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

26 

 

Megoldás: 

A különböző színárnyalatokat a színkörben szokták ábrázolni. 

A színkörben az egymás melletti színek harmonikus 

hatást keltenek. Azokat a színeket nevezzük komplementer 

vagy kiegészítő színeknek, amelyek fehérre egészítik ki 

egymást. Ezek a színkörben egymással szemben helyezkednek 

el.  

 

2. Egy különleges anyag elnyeli a rá eső zöld fény 30%-át. Milyen színű a napfény az ebből az 

anyagból készült üveg mögött? (Használj a válasz megadásához számítógépes szimulációt 

vagy RGB színmodellt használó rajzolóprogramot!) 

Megoldás: 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision 

Halványlila. A nap fényét gondoljuk fehérnek, ami egyenlő arányban tartalmazza a vörös, zöld, 

kék összetevőket. A program segítségével csökkenteni kell a zöld arányát. 

3. Hogyan vezet színek megjelenéséhez az interferencia jelensége? 

Megoldás: 

Az interferenciakép kialakulásakor például az erősítés (fényes folt) kialakulásának matematikai 

feltétele az, hogy a találkozó hullámok útkülönbsége a fél hullámhossz páros számú 

többszöröse legyen. Az egyes színek hullámhossza más és más, az interferenciaképen kicsit 

máshol lesznek az erősítésből származó foltok az egyes színek esetében. 

4. Milyen színezékeket használnak az ételek piros színének kialakításához? 

Megoldás: 

Többfélét. Céklalékivonatot vagy kárminvöröset, amit egy tetűfajta porítása révén nyernek. 

Az E120-as, vagyis a valódi kármin, az egyetlen állati eredetű ételszínezék. Élénkpiros 

színe a többi közt egyes joghurtokban, lekvárokban, égetett szeszesitalokban és édességekben 

is megtalálható. De honnan az állati eredet? 

A kármint évszázadok óta használják színezőanyagként. Felfedezése még a spanyolok 

dél-amerikai hódításaihoz kötődik. Ekkor jöttek rá ugyanis, hogy a fügekaktuszokon élősködő 

bíbor pajzstetvekből kinyert vörös szín tökéletesen alkalmas textilfesték-alapanyagnak. Ma 

viszont már nemcsak ruhák, hanem kozmetikai szerek, sőt ételek színezéséhez is alkalmazzák. 

Az anyagot jelenleg úgy állítják elő, hogy a termékeny nőstény pajzstetveket szárítják, 

és oldószer segítségével kivonják belőlük a kárminsavat. Ezt végül alumíniumsókkal bontják, 

így keletkezik a valódi kármin, amely utána a reggeli joghurtunkban köthet ki. A gyanú szerint 

az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót is kiválthat. 

(http://rtl.hu/rtlklub/hirek/egeszseg/cikkek/166389) 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision
http://rtl.hu/rtlklub/hirek/egeszseg/cikkek/166389
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5. Magyarázd meg, miért változik a tárgyak színe, ha más színű fénnyel világítjuk meg azokat! 

Figyeld meg, hogy változik a dolgok színe, ahogy este besötétedik! Melyik szín tűnik el 

leghamarabb? 

Megoldás: 

A tárgyak színe attól függ, milyen fény verődik vissza róluk a szemünkbe. Ez pedig attól, hogy 

milyen fénnyel világítjuk meg azokat, illetve hogy a rájuk eső fényből milyen színeket nyelnek 

el. A dolgok színe tehát valóban más a napfényben és egy LED-lámpa fényénél vagy a lemenő 

nap fényénél. A piros szín tűnik el először, ahogy besötétedik. 

6. A fényképezés során esetleg beállíthatod, hogy a gép csak bizonyos színeket lásson. Ha van 

ilyen fényképezőgéped, készíts néhány ilyen felvételt, és magyarázd meg a látottakat! Ha 

ismersz olyan számítógépes programot, amellyel tetszőlegesen befolyásolhatod a színeket, 

akkor próbáld megtenni, hogy valódi színeket tartalmazó képből csak bizonyos színeket hagysz 

meg!  

Megoldás: 

Az okostelefonok fényképező-alkalmazásai sokféle színmanipulációra képesek. Érdemes 

kipróbálni ezeket! 

9. Filmek a moziban és otthon 

A gyerekek egyik alapvető hétköznapi élménye a mozgókép, a nagyfelbontású videók, a 

3D vetítések. A tankönyv írásának idején a háromdimenziós televíziók megjelenése és várható 

elterjedése tette különösen indokolttá azt, hogy külön leckében kerüljön sor a térbeli képek 

érzékelésének és létrehozásának tárgyalására. A 3D műsorok és televíziók egyelőre nem 

terjedtek el szélesebb körben, megjelent és gyorsan terjed viszont a virtuális valóság, 

amelyben szintén alapvető szerepet játszik a térbeli képek létrehozása és szemlélete. A lecke 

megtanulása után elvárható, hogy a gyerekek tisztában legyenek a 3D képek létrehozásának 

lehetőségeivel és azzal a folyamattal, ahogyan két szemünk segítségével agyunkban létrejön a 

térbeli kép. Az aktív tanulásra jó alkalmat ad, ha a helyi lehetőségek keretei között a diákok 

rajzfilmet készítenek. A mozgás egyes pillanatképei egy könyv lapjának a sarkaira is 

rajzolhatóak, de számos más műszaki megoldás is használható. Aki szereti a számítógépet, 

létrehozhat számítógépes animációt, erre egyszerűbb és bonyolultabb programok (Blender) is 

ingyenesen hozzáférhetőek. Az állatok látásának, térlátásának vizsgálata lehet a 

biológiaanyaghoz való kapcsolódás kiindulópontja.  

A térlátás szempontjából érdemes elvégezni a következő kísérletet. Vegyünk a 

kezünkbe egy tollat, és vegyük le a kupakját! Próbáljuk visszatenni a kupakot a tollra, előbb 

úgy, hogy csak fél szemünket tartjuk nyitva, utána úgy, hogy mindkét szemünk nyitva van! Ez 

utóbbi esetben sokkal jobban sikerül. Néhány próbálkozás után fél szemmel is megy, de a 

kísérlet érzékletesen mutatja, hogy a térlátáshoz mindkét szem által szállított információra 
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szükség van. Érdekes tapasztalat lehet a térlátással kapcsolatban a jobb binokuláris távcsövek 

kipróbálása. Ezek konstrukciója olyan, hogy mintegy megnövelik a szemek közötti távolságot, 

ezzel jelentősen javítják a térlátást, amit mindenki felfedezhet a távcsőbe tekintve. 

A szaktudományos törzsanyag szempontjából lehet érdekes a polarizáció megjelenése 

és magyarázata a leckében. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Jelenleg az IMAX technológia biztosítja a legélethűbb moziélményt. Nézz utána, milyen 

technikai megoldásokkal hozzák létre egy IMAX moziban az élethű képet és hangot! 

Megoldás: 

http://filmtrailer.hu/filmhirek/10-dolog-amit-valoszinuleg-nem-tudtal-az-imax-rol/#, 

ez egy érdekes leírás. 

Az IMAX 3D két projektorból álló rendszere egyszerre kettő, különálló képet (egyet a 

jobb és egyet a bal szemnek) vetít a különleges ezüstborítású és nagymértékben 

fényvisszaverő vászonra, mely így páratlanul ragyogó és tiszta képet biztosít. A szemüvegek 

szétválasztják a két képet, így a jobb és a bal szem különböző képet lát. Az emberi agy a két 

látványt összeilleszti, melyből megszületik a létező legvalóságosabb 3D hatás. 

2. Készíts saját rajzfilmet! Nézz utána, milyen gyorsan kell állóképeket vetíteni! 

Döntsd el, milyen egyszerű jelenet legyen a filmen (labda pattogása, egy ember feláll, leül). 

Döntsd el, milyen technológiával fogsz dolgozni. Használhatsz akár számítógépes animációt 

készítő programot is. Tervezd meg a képkockákat! Nézz utána hiányzó ismereteidnek, és 

készítsd is el a rajzfilmet! Egy rajzfilmet készíthettek egyszerre többen is, ha ügyesen 

elosztjátok a feladatokat. 

Megoldás: 

A legegyszerűbb rajzfilm kockáit egy könyv lapjainak a sarkára rajzolhatjuk. Pörgetve a lapokat 

megelevenedik a jelenet. 

3. A jelenlegi 3D-s TV-k használói arról panaszkodnak, hogy csak egy filmet tudnak megnézni 

3 dimenzióban, utána fáradtnak érzik magukat. Mi lehet ennek az oka? 

Megoldás: 

A jelenlegi 3D-s technológiák tökéletlenek, az agynak sokat kell dolgoznia, hogy összehozza az 

élvezhető 3D-s képet. A virtuális valóság programok használatakor néha az első 

másodpercekben kettős képet lát a felhasználó, időbe kerül, mire az agy megtanulja helyesen 

értelmezni a felváltva kapott képeket. 
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4. Nézz utána, milyen, a leckében nem említett eszközök alkalmasak még 3D-s kép 

előállítására! 

Megoldás: 

Például a hologrampiramis (hologram pyramid), aminek segítségével tabletek vetíthetnek a 

térbe háromdimenziós, a valóságban is körbejárható képet: 

http://youlalight.com/3dpiramidforipad 

5. Jobb vagy rosszabb lenne az ember térlátása, ha a szemei közötti vízszintes távolság 

nagyobb volna? Miért? 

Megoldás: 

Jobb. A térlátás alapja az, hogy a két szem kicsit eltérő szögből látja a tárgyat. Ha a szemek 

távolabb vannak, ez az eltérés nagyobb, ami megbízhatóbb térlátást eredményez. Vannak is 

ilyen eszközök, ha ezeken át nézünk, sokkal pontosabb a térlátásunk, élesebben elkülönülnek 

a különböző távolságú tárgyak. 

6. Nézz utána, milyen élőlények használják ki a poláros fényt! 

Megoldás: 

Például a méhek. Szemben az emberi szemmel, mely egyetlen lencsét tartalmaz, a rovarok 

összetett szeme sok egyszerű szem együtteseként képzelhető el. Ezek mindegyike rendelkezik 

külön lencsével és más, fénytörést, illetve fényérzékelést végző elemekkel. Így a rovarszem 

minden egyes különálló szeme önálló képet alkot a külvilágról, melynek egységesítése és a rá 

adott válaszreakció irányítása az idegrendszer feladata. 

A méhek és sok más rovar fényérzékelésének egyik különlegessége, hogy érzékelik a 

poláros fényt, illetve a polarizáció változását. 

http://rovarok.blog.hu/2014/03/31/a_mehek_erzekelese 

10. Orvosi képalkotás: röntgen, CT, MR; 11. Hőképek, radar 

A 10. és 11. lecke ugyanarra a logikai szálra fűzhető fel. A fény mint elektromágneses hullám 

megismerése után az elektromágneses spektrum további, nem látható sugárzásaival 

foglalkozunk. A tárgyalás középpontjában e láthatatlan sugarakat felhasználó alkalmazások 

állnak, ám miközben magukat az alkalmazásokat tanulmányozzuk, és megértjük a bennük levő 

fontosabb műszaki megoldásokat és működésük fizikai alapjait, sor kerül a szaktudományos 

ismeretek bővítésére is.  

A 10. és 11. lecke is erősen interdiszciplináris jellegű. Az orvosi felhasználások a biológia 

emberi szervezetről szóló tananyagához kapcsolódnak szorosan. A radar egyik alapvető 

felhasználási területe a meteorológia; a másik a hadászat, ami a fizika és történelem együttes 
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szemléletére nyújt lehetőséget. Ha olyan fizikai innovációkat keresünk, amelyek csatákat 

döntöttek el, akkor a radar feltétlenül ide tartozik.  

A 11. lecke elején kerül sor a hőmérsékleti sugárzás jelenségének-fogalmának 

tárgyalására. Szóba kerül a sugárzás spektrális eloszlása (természetesen magának a szónak 

vagy a szintén nehézkes „intenzitás” mennyiségnek az értelmezés nélkül) és annak 

hőmérsékletfüggése is.  

Közbevetőleg érdemes megjegyezni, hogy bármilyen eloszlás jellegű fizikai mennyiség 

tárgyalásakor hasonló kognitív nehézségekbe ütközünk, mint a vektorok esetén. Az általában 

felfogható dolog a diákok számára, hogy egy fizikai skaláris mennyiség mérőszámból és 

mértékegységből áll. Ez az, ami a hétköznapokban gyakran előfordul, és a matematikája sem 

érthetetlen. Hány fok lesz ma? 15 Celsius-fok. Az irány megjelenése sokak számára 

kezelhetetlen bonyodalmat okoz már a mechanikában. Mit is jelentenek a sebesség és az erő 

előtt szereplő előjelek? Az eloszlás még ennél is nehezebb dolog. Hiszen például a dolgozat 

jegyeinek eloszlása egylépcsős függvény. Tisztázni kell a tengelyek szerepét. Ez a 

leggyakrabban elmarad. Hogyan is értjük a spektrális eloszlást? A könyv szövege éppen ezért 

inkább csak utal a jelenségre, a részletes magyarázatot meghagyva a fakultációs órák, a 

speciális tantervű osztályok számára. A könyv írása során sok esetben szándékosan kerültük 

azokat a nehezebben megérthető pontokat, amik tapasztalatunk szerint egy átlagos 

osztályban a rendelkezésre álló idő alatt nem dolgozhatóak fel hatékonyan. De nem minden 

esetben. Az eloszlás fogalmának megmagyarázására például később, az elektronállapotok 

eloszlása kapcsán teszünk kísérletet.  

Jelen esetben a spektrális eloszlásra való utalás lehet a kiindulópont a későbbiekben az 

ultraibolya-katasztrófa vizsgálatához, illetve az érdeklődő diákok számára a 

StefanBoltzmann-törvény vagy a Wien-féle eltolódási törvény felírásához. Ezért szerepel 

mégis – a citált kognitív nehézségek ellenére – a könyvben.  

A biológiával való közvetlen kapcsolódás lehetősége világos. Az állatok egy része jól 

látja a melegvérű emlősök által kibocsátott hőmérsékleti sugárzást – ez teszi félelmetes 

vadászokká a kígyókat.  

E két lecke fontos célja, hogy a tanuló lássa: a sokféle hullám és sugárzás valójában a 

jól ismert fényhez hasonló, attól csak frekvenciájában különböző elektromágneses hullám. Ez 

azonban nem lényegtelen különbség. A különböző frekvenciájú sugarak máshogyan 

viselkednek, ha anyaggal találkoznak, ahogyan az látható a különféle műszaki és természeti 

jelenségek vizsgálata során.  

Ez a gondolatmenet folytatódik a következő fejezetekben, amikor az elektromágneses 

hullámok kommunikációban való felhasználásával foglalkozunk.  

 

  



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

31 

 

Összetett kérdések, feladatok megoldása (10. és 11. lecke): 

10/1. Mi a röntgensugarak jellemző frekvenciája és hullámhossza? 

Megoldás: 

1018 Hz, 10−10 m. 

10/2. Nézz utána, mi történik a vizsgálandó személlyel egy CT-vizsgálat során! 

Megoldás: 

A CT-vizsgálat során a betegnek nyugodtan kell feküdnie a speciális ágyon, a felvétel típusától 

függő testhelyzetben. Az ágy a program szerint mozog a CT-berendezésben előre és hátra, a 

beteggel együtt. A vizsgálatok során néha kontrasztanyagot alkalmaznak, amit meg kell inni 

vagy intravénásan adják be. A folyamatot figyelik az orvosok, és szükség esetén beavatkoznak. 

A betegek egy része meleget érez a vizsgálat során; előfordulhat az is, hogy valaki érzékeny a 

beadott kontrasztanyagra. 

10/3. A magzat vizsgálatára ultrahangot használnak. Miért nem röntgenképet készítenek? 

Megoldás 

A magzat érzékenyebb a nagy energiájú röntgensugárzásra, mint általában az emberek. A 

diagnosztikai ultrahangot veszélytelennek gondoljuk. 

10/4. Nézz utána, hogyan keletkezik a röntgensugárzás! 

Megoldás: 

Két módon: 

 A fékezési sugárzást a nagy rendszámú atommagok erős elektromos terén szóródó 

elektronok hozzák létre. A lefékeződés során az elektronok energiájuk kis részét 

röntgenfotonok formájában kisugározzák, az energia másik része pedig hővé alakul. A 

sugárzás spektruma folytonos, a rövid hullámhosszú oldalon éles határral. 

 A karakterisztikus sugárzás úgy jön létre, hogy az anódba becsapódó elég nagy 

energiájú elektron képes az atom egy az atommaghoz közeli, belső elektronhéjon lévő 

elektronját kiütni. Az így megüresedő állapotba aztán egy magasabb energiájú elektron 

kerül, és az átmenet során az energiakülönbségnek megfelelő frekvenciájú 

röntgensugárzás jön létre. Forrás: wikipédia. 

10/5. Hányszor nagyobb a röntgensugárzás frekvenciája, mint a fényé, és hányszor nagyobb, 

mint az ultrahangoké? 

Megoldás: 

A látható fény frekvenciájának nagyjából ezerszerese a röntgensugarak frekvenciája.  

Az ultrahang frekvenciája 104 Hz nagyságrendű, a röntgensugárzásé ennél 1014-szer nagyobb. 
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11/1. Miért forog a radar antennája? 

Megoldás: 

Ha nem forogna, a radar csak egy bizonyos irányban venné észre az elektromágneses 

hullámokat visszaverő tárgyakat. A környezet letapogatásához az iránynak változnia kell, ezt 

biztosítja az antenna forgatása. 

11/2. Ugyanúgy érzékel-e a radar, ahogyan a szem? 

Megoldás: 

Alapvetően más a kép létrehozásának fizikai elve. 

11/3. Három repülőgép tart egy radarállomás felé. Hogyan repüljenek, hogy minél kevésbé 

verjék vissza a radar által kibocsátott elektromágneses hullámokat? 

Megoldás: 

Két gép az első árnyékában repüljön, hogy csak az első adjon radarjelet. 

11/4. Legalább milyen messze van a radartól az a tárgy, amiről a visszavert jel a kibocsátás 

után több mint 0,004 másodperc elteltével érkezik vissza? 

Megoldás: 

A jel kétszer teszi meg az utat a radar és a tárgy között. 

𝑠 =
0,004 s ∙ 3 ∙ 108 m

s

2
= 6 ∙ 105 m = 600 km. 

A tárgy legalább 600 km-re van. 

11/5. Egy hajó észak felé halad 50 km/h sebességgel, miközben a tetején levő radar antennája 

percenként 30-at fordul. Észak felől zivatar közeledik, a felhők 3 km magasan vannak, és 

100 km/h sebességgel haladnak Dél felé. Mennyit közeledik a hajóhoz a kezdetben 5 km 

messze lévő felhő két egymást követő radarkép elkészülése alatt? 

Megoldás: 

A felhők kezdetben 5 km messze és 3 km magasan vannak, azaz a radartól: 

𝑑 = √25 000 000 m2 + 9 000 000 m2 = √34 000 000 m ≈ 5830 m – távolságra. 

Két radarkép elkészülte között 2 s telik el.  

50
km

h
=

50

3,6

m

s
= 13,9

m

s
 . 

  



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

33 

 

A hajó és a zivatar tehát 3 · 13,9 m/s azaz 41,7 m/s nagyságú (50 km/h+100 km/h) relatív 

sebességgel közeledik egymáshoz vízszintes irányban. 

𝑠 = 41,7
m

s
∙ 2 s = 83,4 m . 

Vízszintes távolságuk tehát 5000 m–83,4 m  4917 m-re csökken. Az új távolság: 

𝑑 = √49172 m2 + 30002m2 = √33 176  889 m ≈ 5760 m. 

A kezdeti és az új távolság különbsége hozzávetőlegesen 70 m, ennyivel közeledett egymáshoz 

a hajó és a zivatar. 

II. Kommunikáció 

Mai világunkban mindnyájan tanúi lehetünk a kommunikáció gyors fejlődésének. Az egész 

világot behálózó kommunikációs rendszerek segítségével egyre gyorsabban, egyre több 

információt tudunk eljuttatni a világ bármely pontjára. A gyerekek számára természetes az 

internet állandó használata vagy a mobiltelefonok segítségével történő üzenetváltás. A fejezet 

célja, hogy rávilágítson a fizika és a globális kommunikáció szoros kapcsolatára. Az 

elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságainak ismerete, a mikroelektronika fejlődése 

teszi lehetővé a mindenki által használt eszközök létrehozását és működését. A fejezet szinte 

minden leckéje lehetőséget ad az interdiszciplináris tárgyalásra, illetve a tantárgyak közötti 

kapcsolat megvalósítására. A digitális kóddal, az elektronikus memória áramkörökkel 

kapcsolatos fejezetek közeli rokonságban vannak az informatika területével, és várhatóan 

erőteljesen fejlesztik a digitális kompetenciát, ahogyan a televízión, illetve a monitoron 

kirajzolódó kép létrejöttének a magyarázata is. A hálózatokkal kapcsolatos tananyag is 

nehezen sorolható be valamelyik klasszikus tudományterület ernyője alá, bára matematikával 

való közeli rokonság nyilvánvaló. A szaktudományos törzsanyag hangsúlyosan jelenik meg az 

antennák működésének magyarázatát megalapozó részben (elektromágneses rezgések), a 

fénykábelek működésével kapcsolatban (teljes visszaverődés), illetve a plazma halmazállapot 

tárgyalásakor. A fejezet feldolgozása során nagyon sok praktikus ismeret, adat, technikai 

megoldás kerül elő, jó alapot adva az önálló ismeretszerzés további gyakorlásához.  

12. Az információs és kommunikációs technológia 

A lecke részben feldolgozható kiselőadások formájában is. Az IKT gyors fejlődésére való 

rácsodálkozás és a történeti visszatekintés mellett a bevezető leckének van egy nagyon fontos 

szaktudományos küldetése. A fizika számos mai kutatási iránya kerül megemlítésre a szöveg 

második részében. Ezzel kapcsolatosan elvárható, hogy a diákok a fizikaórán is 

megismerkedjenek a kutatások legújabb eredményeivel, ha ismeretterjesztő szinten is. A 

felmérések szerint jelenleg a kíváncsiság az egyik legnagyobb hajtóerő, ami a diákokat fizikusi 

pályára hívja. Az igazán érdekes problémák azonban gyakran nem szerepelnek a tanórákon, a 
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fő cél néhány egyszerű képlet, illetve az ezekkel való egyszerű számolások begyakoroltatása 

marad. Való igaz, hogy az időjárás modellezése vagy a nanotechnológia nehezen közelíthető 

meg egyszerű összefüggések felírásával, de ettől még része az emberi kultúrának, és az elvi 

lényeg átadható. Tudnunk kell, hogy manapság csak nagyon kevesen képesek a fizikai 

kutatások során papíron, ceruzával számolni. Bonyolultabb egyenletek, mint például az atomi 

elektronok energiájának meghatározására is alkalmas Schrödinger-egyenlet megoldása 

számítógépes segédprogramok (modellek) alkalmazásával történik. Pontosan ez a 

megközelítés az, amit a diákok is gyakorolhatnak például az interaktív szimulációk 

használatakor. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Készíts statisztikát arról, hányan tekintik meg a YouTube legnépszerűbb videóit! Ábrázold a 

talált adatokat a számokat jól érzékeltető diagramon! 

Megoldás (2015. júniusi állapot): 

Pl. 

Népszerű videók Letöltés Hónap Letöltés/hó 

A szürke ötven árnyalata előzetes 453 398 5 90 680 

Argo 2 előzetes 14 875 1 14 875 

Liza, a rókatündér előzetes 257 067 8 32 133 

Ellie Goulding – Love Me Like You Do filmzene, 

A szürke ötven árnyalata 

533 159 719 6 88 859 953 

Gigapixels of Andromeda [4K] 13 064 542 7 1 866 363 

Robert Lang: The math and magic of origami 210 124 72 2 918 

AVR Lego Robot – Dreadnought 1 639 704 72 22 774 
    

 

 

(Filmzenével…) 
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(Filmzene nélkül, győzött a fizika ) 

Természetes, hogy az összes letöltések száma nagyobb egy olyan videó esetében, amit 

korábban tettek fel. Célszerű az egy hónapra eső letöltések számával jellemezni a 

népszerűséget.  

A legnépszerűbb YouTube-videók nézettsége 2018-ra már több millárd. 

(https://hu.wikipedia.org/wiki/A_legn%C3%A9zettebb_YouTube-

vide%C3%B3k_list%C3%A1ja) 

2. A Marsra küldött szondával mennyi ideig tart egy üzenetváltás? A szükséges adatoknak nézz 

utána! 

Megoldás: 

Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége: c = 300 000 km/s = 1 080 000 000 km/h. 

A Föld–Mars-távolság: s = 80 000 000 km. 

A két bolygó távolsága változik, a megoldás során használt adat a minimális távolságot 

jellemzi. 

Az út oda-vissza: 2 · s. 

A szükséges idő: t = 2 s/c. 

𝑡 =
2s

𝑐
=

2 ∙ 80 000 000 km

1 080 000 000 km
h⁄

=
16 km

108 km/h
= 0,148 h = 8,88 min. 

3. Írj rövid ismeretterjesztő cikket a jelenleg is üzemelő egyik szuperszámítógépről! 

Megoldás: 

(http://www.hwsw.hu/hirek/53346/niifi-debreceni-egyetem-top500-szuperszamitogep-leo-

hp-proliant-sl250s.html) 
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Hosszú idő után először van magyarországi rendszer a világ legnagyobb teljesítményű 

szuperszámítógépeit rangsorba szedő Top500 listán. A Debreceni Egyetemen üzemelő 

rendszer a 308. helyen áll. 

Magyarország sosem volt szuperszámítógépes nagyhatalom, a világ legerősebb gépeit 

az Egyesült Államokban, Kínában, Japánban és nyugat-európai országokban találjuk. 

Hazánkban üzemelő rendszernek utoljára több mint 10 éve sikerült bekerülnie a világelitbe, 

de az idén novemberben kiadott friss listán újra van magyar gép. 

ATop500 rangsorban a 308. helyen szerepel a NIIFI által Debrecenben üzembe 

helyezett rendszer, amely egy nyilvános pályázaton végül a Leó fantázianevet kapta Szilárd 

Leó fizikus után. A gép teljesítménye a mérnöki-tudományos konfigurációk piacán bevett 

Linpack-teszt szerint 197,2 teraflops, vagyis másodpercenként 197 ezerszer egymilliárd 

lebegőpontos művelet. Összehasonlításképp, a világ jelenlegi legerősebb gépe, a kínai Tianhe-

2 sebessége 55 petaflops, vagyis nagyjából kétszáznyolcvanszor gyorsabb. 

HP ProLiant SL250S 

A Leót a HP szállította. A gép a kimondottan nagy sűrűségű mérnöki-tudományos 

környezetekre optimalizált ProLiant SL250S Gen8 szerverekből áll, ezek nyolcmagos, 2,6 GHz-

es Intel Xeon E5-2650 v2 (Ivy Bridge) processzorokat fognak munkára. A NIIFI gépe összesen 

462 processzort és 3696 processzormagot tartalmaz, az operatív tárja összesen több mint 

10terabájt. Egy szerver a 2 Xeon mellett legfeljebb 16 DIMM modult fogad, egy 4U keretbe 4 

ilyen gép építhető be. Az NVIDIA Tesla K20X GPU-kat is tartalmazó szervereket Infiniband 

interconnect kapcsolja össze, a gépen a mérnöki-tudományos világban megszokott operációs 

rendszer, Linux fut. 

A Top500-on 2002-ben járt magyarországi gép utoljára, a szintén a NIIFI-ben akkor 

csatasorba állított Sun Enterprise 10 000 szerver 128 UltraSPARC processzorral, 64 gigabyte 

memóriával összesen 110,5 Gflops maximális teljesítmény leadására volt képes, ami a lista 

361. helyére volt elég. Az informatika fejlődésének sebességére jellemző, hogy ekkora 

számítási teljesítményt ma egyetlen nyolcmagos Xeon processzor produkál nagyságrendileg. 

A megoldás értékelésekor fontos, hogy a diák megbízható internetes forrást 

használjon, és az olvasottakat próbálja meg átfogalmazni a saját megértésének megfelelően. 

A kimásolt, de a diáktól teljesen idegen szöveg nem tekinthető jó megoldásnak.  

4. Milyen fizikai jelenség teszi lehetővé, hogy a fénykábelekben a jelek görbe vonalú pályán is 

haladhassanak? 

Megoldás: 

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) 

mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló 

vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén 

belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték 

hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog kilépni. 
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5. Tegyük fel, hogy egy kerékpáros futárszolgálat állomásai egymástól átlagosan 20 km-re 

vannak. A futárok átlagosan 30 km/h sebességgel haladnak, a váltás 2 percig tart. Mennyi idő 

alatt jut el az ilyen módon továbbított csomag Debrecenből Budapestre (230 km távolság)? 

Megoldás: 

Távolság: s = 230 km 

Egy szakasz hossza: l = 20 km 

Szakaszok száma: 
𝑠

𝑙
=

230 𝑘𝑚

20 𝑘𝑚
= 11,5 

Váltások száma: minden megtett egész szakasz után egy váltás: 11 

Egy váltás ideje: 2 perc 

11 váltás ideje: 𝑡1 = 11 ∙ 2 perc = 22 perc =
22

60
h = 0,37 h 

Átlagos sebesség: 30 km/h 

Biciklis menetidő:𝑡2 =
𝑠

𝑣
=

230 km

30km
h⁄

= 7,67 h 

Összes idő: 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 = 8,04 h 

6. A katonák egy perc alatt 120-at lépnek, egy lépés hossza 75 cm. Milyen messzire jut a légió 

12 óra meneteléssel? 

Megoldás: 

Egy perc alatt megtett út: 120 ∙ 75 cm = 9000 cm = 90 m 

Egy óra alatt megtett út: 60 ∙ 90 m = 5400 m = 5,4 km 

Tizenkét óra alatt megtett út: 12 ∙ 5,4 km = 64,8 km 

Másképpen: 

A katonák sebessége: 𝑣 =
120 lépés

1 perc
=

120 ∙ 75 cm

60 s
=

120 ∙ 0,75 m

60 s
= 1,5

m

s
= 5,4

km

h
 

Az eltelt idő: t = 12 h 

A megtett út: 𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 5,4
km

h
 · 12 h = 64,8 km 

7. Mit jelent a wifi? Hogyan működik? 

Megoldás: 

A wifi vezeték nélküli mikrohullámú kommunikációt megvalósító, széleskörűen elterjedt 

szabvány népszerű neve. A Wi-Fi, a közismert nézetekkel szemben, nem az angol Wireless 

Fidelity kifejezés rövidítése.  

Az elnevezést egy marketingcég találta ki, játékosan utalva a Hi-Fi/hifi szóra, és csak később és 

átmenetileg igyekeztek rövidítésként feloldani, majd úgy reklámozni. 
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A WLAN (wireless LAN) rádióhullámot használó vezeték nélkülihelyi hálózat, ami 

lehetővé teszi a közeli számítógépek vagy más elektronikus eszközök összekapcsolódását. 

Számítógépek vezetékes hálózathoz kapcsolására és önálló ad hoc hálózatok létrehozására 

egyaránt alkalmas. A legnépszerűbb WLAN szabványcsalád a Wi-Fi (IEEE802.11). A Wi-Fi és a 

WLAN nevet gyakran egymás szinonimájaként használják. 

8. Mostanában váltunk át 3 G-ről 4 G-re. Mit jelentenek ezek a rövidítések?  

Megoldás: 

Az információtechnológia 4G-vel a negyedik generációs vezeték nélküli szolgáltatásokat jelöli. 

A 2 G és a 3 G rendszerek utódját, a 4 G rendszereket a szakértők szerint egy átfogó IP-

infrastruktúra, nagy adatátviteli sebesség, nagy kapacitás és a nyílt internetes szabványok 

használata jellemzi. A 4G-nél a mobil szélessávú rendszer továbbfejlesztett multimédiás 

szolgáltatásokkal bővül. A 4 G technológia jelenleg a mobil távközlési rendszerek közül a 

legfejlettebb, amely fix környezetben 1 Gb/s, mobilkörnyezetben pedig akár 100 Mb/s 

adatátviteli sebességet is biztosíthat. 

13. Jelek és továbbításuk; 14. Végtelen emlékezet 

A 13. lecke célja az, hogy a diákok ismerjék a kommunikációs technológia működésének fizikai 

alapjait. Ebben az egyik legfontosabb elem az információ elektromos jellé alakítása, majd 

elektromágneses hullámok segítségével való továbbítása. Távolról sem azért született ez a 

fejezet, mert azt gondoljuk, a diáknak kívülről kellene tudnia olyan fogalmak meghatározásait, 

mint a moduláció, kódolás, bináris kód, digitális kód. Az azonban kívánatos lenne, ha a tanulók 

ismernék a képek, hangok, szövegek továbbításának elvi lényegét, fel tudnák sorolni a 

kommunikációs folyamat lépéseit, az ennek megvalósítására használatos eszközöket. 

Mindenkinek szüksége van tudományos alapokon nyugvó magyarázatra arról, hogyan lesz a 

képből elektromos jel, hogyan kerülnek a jelek kisugárzásra, hogyan alakítja a vevő a jeleket 

újra képpé. Ellenkező esetben a mobilkommunikációs eszközök használata során akár 

varázslatra is gondolhat a felhasználó. Egy ízben megkérdeztük az egyik diákot, szerinte 

honnan tudja a telefon, hogy milyen szögben tartjuk. Több alkalmazás is felhasználja ezt az 

ismeretet, például egyes játékok, amiket a telefon forgatásával lehet vezérelni, vagy például a 

képernyő automatikus elforgatása. A válasz az volt, hogy bizonyára egy kicsiny vízmérték (kis 

üvegcső buborékkal) található a készülékben. Elvileg nem is olyan rossz a válasz, ez a „kicsiny 

vízmérték” valójában egy megfelelő érzékelőkkel rendelkező áramkör (gyorsulásmérő 

szenzor), ami általában egy rugalmas alkatrész deformációjának felhasználásával érzékeli azt, 

hogy a készülék hogyan áll a gravitációs térerősséghez képest. A történet jól mutatja, hogy 

hova vezet az, ha magyarázatok nélkül hagyjuk azoknak az eszközöknek a működési módját, 

amelyeket a diákok nap mint nap használnak. Fizikai szempontból a legérdekesebb a 
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különböző frekvenciájú vivőhullámok alkalmazása az információ továbbítására. Itt ismét 

tudatosíthatjuk a gyerekekben, hogy a rádióhullám ugyanolyan elektromágneses hullám, mint 

a fény. Ez a korábbi, erről szóló lecke ellenére sem feltétlenül válik alkalmazható tudássá. A 

másik fontos dolog annak hangsúlyozása, hogy az elektromágneses hullámok terjedési 

tulajdonságai és az a mód, ahogyan kölcsönhatnak az anyaggal, jelentősen függnek a 

frekvenciától. Erre több példa is található a fejezet szövegében, mélyebb magyarázat nélkül. 

A lecke során lehetőség nyílik az informatikai ismeretek bővítésére. Szükség esetén javasoljuk 

az egyszerűbb számolási feladatok megoldását, ahogyan a leckében található kidolgozott 

feladat is mutatja. Az ezt a leckét feldolgozó tanórát kezdhetjük a diákok meglévő 

elképzeléseinek beszélgetés útján való feltérképezésével. Hogyan is kerül a videofilm a 

mobiltelefonra, amikor YouTube-videót nézünk? Miért is halljuk a zenekart a hangdobozból 

szólni? 

A magyarázatok egy részét a „Végtelen emlékezet” című fejezetben találhatjuk meg. A 

fejezet feldolgozása során beszélhetünk arról, hogyan alakítja a mikrofon a hangot elektromos 

jellé. Az ennek az alapját képző elektromágneses indukció nehezen megjegyezhető a diákok 

számára. Ez az óra egy újabb alkalom annak felidézésére, hogy a változó mágneses mező 

feszültséget indukál a tekercsben, ami körülveszi. Ezt követően ismertethetjük a folyamatosan 

változó jelek digitalizálásának folyamatát és a képek, mozgóképek kódolásának fizikai 

lényegét. A videóanalízis a fizikai kísérletezés egyik újabb eszköztárát nyitja meg az otthoni 

munka és az iskolai kísérletezés számára is. Ha beszélünk a mozgóképek felvételének és 

lejátszásának lényegéről, érthetőbbé válnak a videóanalízissel elvégzett kísérletek is. A lecke 

második részében a vezérelt kapcsoló segítségével működő elektromos memóriára adunk 

példát. A vezérelt kapcsoló nagyon fontos elem a technikában. A memória-áramkörök mellett 

a számítógép felépítésében is döntő szerepet játszik. A lényeget tekintve a számítógép csupán 

vezérelt kapcsolók segítségével felépíthető. Nemcsak a memória-áramkörök, hanem a logikai 

áramkörök, az aritmetikai és a logikai egység is. Az első gépeknél mechanikus kapcsolókat 

(reléket) használtak, nagyon sok vezérlési feladatra épített gép esetében ez ma is így van. Majd 

elektroncsövekkel, később tranzisztorokkal oldották meg ezt a feladatot. Ezért indokolt a 

vezérelt kapcsolók tárgyalása; szerepük nem csak a memória-áramkörök miatt fontos. A 

háromrétegű félvezető tranzisztor működésének fizikai alapjait átlátni azonban nagyon nehéz. 

A térvezérelt tranzisztorok estében sokkal tisztábban érthető az alapelv, ami alapján a rájuk 

adott feszültség révén befolyásolni tudjuk az ellenállásukat. Ezért választottuk a térvezérelt 

tranzisztort a bipoláris npn vagy pnp tranzisztorok helyett. Ebben a fejezetben is jó gyakorlati 

érzékkel kell kompromisszumot kötnünk. Teljes mélységében nem érthetik meg a diákok a 

félvezető eszközök működését, vezetési tulajdonságait, igaz ez már a diódákra is. Ez azonban 

nem jelentheti azt, hogy a tanórán semmit nem hallanak ezekről az eszközökről, hogy nincs 



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

40 

 

tudományos alapokon nyugvó szemléletes képük a felépítésről és a működés lényegéről. 

Ellenkező esetben ne csodálkozzunk, ha miniatűr homokórát képzelnek el a mobiltelefon óra 

alkalmazásának hátterében. A világ megértésének ezt a szintjét lenne jó meghaladni a 

közoktatás segítségével.  

Az RGB színmodell nagyon jól összekapcsolható az informatikaanyaggal. A 

memóriákról szóló rész technikai adatait nem megtanulásra szánjuk, azonban jó lehetőséget 

jelenthetnek az aktív tanulásra. Az internetes vásárlás során (ha pl. memóriakártyát, 

merevlemezt vásárolunk) előbb fel kell mérni, meg kell fogalmazni a saját igényeinket (ehhez 

megfelelő mennyiségeket használunk: tárolókapacitás, adatátviteli sebesség, ár, méret, 

tömeg), a kínálat tanulmányozása során meg kell értenünk az ott közölt adatok jelentését, 

végül döntést kell hoznunk. Ehhez az aktív és tudatos vásárláshoz, kereséshez ad segítséget a 

könyv erről szóló szövege. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása (13. és 14. lecke): 

13/1. Ha egy kontakthibás kapcsoló szikrázik, vagy a vasaló automatikája ki- és bekapcsol, 

gyakran figyelhető meg egyidejű zavar a TV-képben, recsegés a rádióhangban. Miért? 

Megoldás: 

Elektromos zavarkibocsátás gyakorlatilag minden elektromos készüléknél van, de ez csak 

akkor válik zavaróvá, ha egy másik készülék működését akadályozza. A zavarforrások olyan 

elektromágneses jeleket adnak ki, melyek zavarhatják az elektromágneses elven működő 

készülékeket, berendezéseket. Ezek lehetnek természetes és mesterséges eredetűek. 

Természetes zavarforrás: légköri jelenségek (villám, kisülések stb.), napkitörések, 

űresemények stb. 

Mesterséges zavarforrás: elektromágneses elven működő készülék üzemszerű vagy 

hibás működése során keletkező és a környezetbe kijutó jelek (például: nagyáramú, 

nagyfeszültségű hálózatok ki-, bekapcsolása, rádió- és TV-adók, meghibásodott villamos 

berendezések stb.). A kérdezett esetben a zavarként észlelt elektromágneses hullámok 

kibocsátásában lényeges szerepe van annak, hogy a kapcsolás során gyorsan változik meg az 

elektromágneses tér. (Lásd a 4. Maxwell-egyenlet sugárzási tagjában a differenciális 

mennyiséget.) Ilyenkor, tehát gyors változás esetén erősebb elektromágneses hullámok 

keletkeznek. 
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13/2. Gyűjtsd össze, hogy a magyar rádiók, TV-k milyen frekvenciákat használnak! A gyűjtött 

adatokról készíts szemléltető ábrát! 

Megoldás (2015. július): 

TV/rádió Műhold        Frekvencia 

(GHz) 

m1 EUTELSAT 9A 11,95764 

m2 EUTELSAT 9A 11,95764 

m3 anno EUTELSAT 9A 11,95764 

m4 sport EUTELSAT 9A 11,95764 

Duna EUTELSAT 9A 11,95764 

Duna World EUTELSAT 9A 11,95764 

Sport 1 Hungary THOR 6 11,727 

Spektrum THOR 6 11,727 

TV Paprika THOR 6 11,727 

Nickelodeon Hungary THOR 6 11,747 

TV Paprika THOR 6 11,747 

Film+ Hungary THOR 6 11,766 

Sport 2 Hungary THOR 6 11,766 

RTL Klub THOR 6 11,766 

TV2 THOR 6 11,766 

ATV THOR 6 11,766 

Echo TV THOR 6 11,766 

Duna World THOR 6 11,766 

M1 HD THOR 6 11,823 

Kossuth Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

Petőfi Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

Bartók Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

 

A fenti adatok műholdas sugárzásra vonatkoznak. A frekvencia.hu oldalon az is látható, hogy 

a frekvencián kívül műholdas vételnél még további paraméterek beállítása is szükséges. 

13/3. Miért jobb digitális jeleket használni az információ továbbítása során? 

Megoldás: 

A jelek továbbítása során elkerülhetetlen azok torzulása. Az analóg jelekre a továbbítás során 

rárakódott zaj (ezt halljuk a régi rádió- vagy magnófelvételek sistergő háttérzajaként) a 

bonyolult zajszűrő áramkörökkel sem választható teljesen külön magától a jeltől, a digitális 
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jelek ezzel szemben szinte tökéletesen helyreállíthatóak. További előnyt jelent, hogy digitális 

jelekkel (a tömörítés miatt) rövidebb idő alatt több információ továbbítható, mint analóg 

jelekkel. 

13/4. Milyen hullámhosszú vivőhullámokat használnak a nemzetközi rádióadók, és miért? 

Megoldás: 
 

Frekvencia (kHz) Hullámhossz (m) 

Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv 148,5–283,5 1058,2–2020,2 

Középhullámú (KH) műsorszóró sáv 525–1705 175,95–571,4 

Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok 2300–26 100 11,5–130,4 

Ultrarövid-hullámú (URH–FM) műsorszóró sáv 87 000–108 000 2,77–3,44 

A Föld görbületét a kilométeres hullámok követik, ezért a felszíni sugárzású nagy 

hatótávolságú rádióadás ilyen hullámhosszakon lehetséges. Érdekes jelenség, hogy a 

rövidhullámok visszaverődnek a Föld ionoszférájáról, így nagyon távoli helyekre is eljuthat az 

adás, miközben akár többször is körbejárja a Földet. 

13/5. Készíts fényképeket a lakókörnyezetedben 

lencsevégre kapható antennákról! Mire használják 

őket? 

Megoldás: 

Háztartási TV-, rádióvétel, TV-rádió műsorszórás, 

telefon, internetszolgáltatás. 

14/1. Rajzold fel egy lehetséges memória-áramkör kapcsolási rajzát! Magyarázd el a 

működését! 

Megoldás: 

Az áramkör egy telepből, egy rugalmas vasból vagy acélból készült 

nyelvvel ellátott kapcsolóból és egy vasmaggal kialakított 

elektromágnesből áll.  

A kapcsoló zárásakor (nyomás felülről) megindul az áram az 

elektromágnesben, ami vonzani kezdi a kapcsoló nyelvét. Ezért a 

kapcsoló zárt állásban marad akkor is, ha már nem nyomjuk tovább. Az 

áramkör ilyen módon megőrzi bekapcsolt állapotát, memóriaelemként 

használható. Ha egy második kapcsolóval megszakítjuk az elektromágnes áramkörét, akkor 

elengedi a rugalmas nyelvet, és kinyílik az első kapcsoló. Ezzel törlődött a megjegyzett 1 bitnyi 

információ. 
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14/2. Egy számítógép a 12 GB-os filmet 3 perc alatt másolja fel a hozzá csatlakoztatott külső 

memóriára. Mekkora volt az adatátvitel átlagos sebessége? 

Megoldás: 

12 GB=12 · 1024 MB. 

Az adatátviteli sebesség: 
12 288 MB

3 min
=

12 288 MB

180 s
= 68,27

MB

s
 . 

14/3. Az interneten nézz utána néhány jelenleg kapható külső memória (merevlemezes vagy 

SSD) jellemző adatainak (kapacitás, sebesség, ár)! Az adatokból készíts grafikont, a vízszintes 

tengelyen a sebességet, a függőlegesen 1 GB memória árát ábrázold! A grafikon alapján 

javasolj filmrajongó osztálytársadnak optimális megoldást a filmek tárolására! 

Megoldás: 

  Sebesség (MB/s) Kapacitás (GB) Ár 1 GB ára 

Verbatim SSD USB 3.0 175 128   30 645 Ft     239 Ft  

Freecom ToughDrive SSD 480 256   74 487 Ft     291 Ft  

Verbatim Store n Go 640 256   57 607 Ft     225 Ft  

Freecom Tough Drive Mini 480 128   44 914 Ft     351 Ft  

 

 

14/4. Az integrált áramköröket könnyen tönkreteheti a túlzott felmelegedés. Vajon miért? 

Megoldás: 

Erős melegedés (több száz fok) hatására olvadás és az áramkör megszakadása léphet fel. Ennél 

is fontosabb azonban, hogy már a hőmérséklet kisebb mértékű emelkedésével is nő az 

áramkörökben használt félvezetőkben lévő delokalizált elektronok száma, így egyre több 

elektron válik mozgékonnyá és vesz részt az áramvezetésben. A töltéshordozók számának ez 

239 Ft 

291 Ft 

225 Ft 

351 Ft 
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1 GB ára, különböző adatátviteli sebességek
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a nem várt növekedése megváltoztatja a diódák és tranzisztorok működését, ami az áramkör 

hibás működéséhez vezet.  

14/5. Milyen fizikai törvény alapján és hogyan működik a leckében ismertetett, feszültséggel 

vezérelhető kapcsoló? 

Megoldás: 

A memória-áramkörök lelke az árammal vagy feszültséggel vezérelhető kapcsoló. Ezeket 

manapság miniatűr, félvezető rétegekből kialakított tranzisztorokkal valósítják meg, 

amelyeket más szükséges elektronikai elemekkel együtt integrált áramkörökké szerveznek. 

15. Jelek a világ körül 

Mai világunkat egyre inkább a globális és mobilkommunikáció jellemzi. A mobiltelefonok 

segítségével nagyon sok képet, videót rögzítünk, melyek egy része azonnal továbbításra kerül. 

Ez a folyamat átszabja a Föld társadalmi, gazdasági arculatát, miközben egyre gyorsuló 

ütemben növekedve terjed. A technológiai változás hatása olyan alapvető a fejlett 

országokban (ma már ide érthető India, Kína több milliárdos lakossága is), hogy az ipari 

forradalommal vont párhuzam sem erőltetett, sőt ezt nevezik az „ipari forradalom 4.0”-nak.Ha 

arra törekszünk, hogy az iskolában tanított anyag ezernyi szállal kötődjön a mindennapokhoz, 

akkor ebben az anyagban – egy fizikakönyvben – a globális kommunikációnak központi és 

jelentős szerepet kell vállalnia. Ez talán az egyik legfontosabb indoka a témaválasztásnak. 

Érdemes szem előtt tartani, hogy noha kommunikációról beszélünk, és az informatikában 

használatos fogalmak is előkerülnek (a korábbi leckében: kódolás, dekódolás, modem), a cél 

nem ezeknek a fogalmaknak a memorizálása, hanem a folyamat fizikai lényegének feltárása.  

A lecke részletesen elemzi a rezgőkörökben kialakuló elektromos rezgések létrejöttét, 

lépésről lépésre ábrákkal magyarázva az elektromos és a mágneses mező egymásba 

alakulásának folyamatát. Ez nehezen érthető rész, amely a diákok nagy részének még tanári 

magyarázat segítségével sem látható át. Érdemes segítségül hívni az aktív tanulás valamilyen 

módját: a gyerekek eljátszhatják a folyamatot, vagy a mechanikai rezgésekkel való 

párhuzamot kihasználva szemléltetőeszközt is készíthetnek. Jól használható ez a rész az 

energiamegmaradás törvényének megvilágítására, hiszen a rezgés energiáját egyszer a 

mágneses, máskor az elektromos mező tárolja. 

Ha van rá lehetőség, jól segíti a tananyag elsajátítását, ha egyszerűbb elektronikai 

készlet segítségével sor kerül rezgőkör építésére. Ha a készlet tartalmaz tekercset, a csillapodó 

rezgéseket produkáló áramkör megépítése nem nehéz feladat, de egyszerű műveleti 

erősítővel tartósan rezgő oszcillátor is építhető. Különösen az elektronika iránt fogékony 

diákok érdeklődését keltheti fel a téma. A kialakuló rezgések megfelelő hangszóróval 

hallhatóak is. A rezgések kialakulásának elvi lényege a törvények matematikai leírása, illetve a 

Maxwell-egyenletek nélkül is megvizsgálható. Természetesen az elektronikai kitérő nem 
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mindenki számára járható út, pedig elérhető közelségben van. Az áramkör tényleges 

megépítése adhat annyi motivációs többletet, ami kicsalja a gyerekekből az extra erőfeszítést.  

Az antennák működésének magyarázata során kerül sor annak megfogalmazására, 

hogy a rezgő töltések változó mágneses mezőt, a változó mágneses mező pedig elektromos 

mezőt kelt. Ez segít megérteni az elektromágneses hullámok kialakulásának mechanizmusát. 

Az antennák működésével kapcsolatosan hasznos és a gyakorlati életben is hasznosítható 

részleteket árul el a könyv. Terjedelmi okok miatt nem kerül sor az amatőr rádiózás világába 

való mélyebb bepillantásra, ahol az antennák felépítését és működését sokkal részletesebben 

tárgyalják.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Magyarázd el, hogyan jönnek létre elektromágneses rezgések az egyszerű rezgőkörben! 

Megoldás: 

A rezgések létrehozásához a rezgőkör kondenzátorát előbb fel kell tölteni, majd fegyverzeteit 

a tekercsen keresztül összekapcsolni, azaz a tekercsen keresztül ki kell sütni. A kisütés során a 

kondenzátor lemezei között lévő feszültség áramot indít a tekercsen keresztül. A tekercsen 

átfolyó áram hatására mágneses mező jön létre a tekercsben, miközben a kondenzátor 

lemezei között lévő elektromos tér kezd megszűnni. Ezután a tekercsben kialakult mágneses 

mező erősségének csökkenése tartja fenn a változatlan irányú áramot, ami ellenkező 

polaritásúra tölti fel a kondenzátort. Az ellenkező polaritású kondenzátor újra kisül a tekercsen 

keresztül, de az áram iránya ellentétes lesz a korábbihoz képest. 

Az így kialakuló elektromágneses rezgések frekvenciáját a tekercs önindukciós 

együtthatója és a kondenzátor kapacitása határozzák meg. Kis kapacitás és induktivitás 

alkalmazásával nagy frekvenciájú rezgések hozhatók létre. Ahhoz, hogy állandó amplitúdójú 

rezgések alakuljanak ki, folyamatos energia-utánpótlásra van szükség, amelyet megfelelő 

elektronikai eszközökkel biztosítanak. 

2. Nézz utána és röviden foglald össze, mi a szerepe a kvarckristálynak az oszcillátorok 

működése során! 

Megoldás: 

A rezgőkör helyett rezgőkristály is alkalmazható, melynek frekvenciastabilitása sokkal jobb. A 

rezgőkristály tulajdonságai: Egyes kristályok, például a kvarc felületén mechanikai deformáció 

hatására elektromos feszültség keletkezik, és fordítva, elektromos feszültség hatására a 

kristály rugalmas alakváltozást szenved (a jelenség neve piezoelektromosság). Elektronikai 

célra a kvarckristályból megadott módon, meghatározott alakú lapkát vágnak ki, és azt olyan 

méretre csiszolják, hogy mechanikai rezonanciafrekvenciája megegyezzen a kívánt rezgési 

frekvenciával. 
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3. A tó hullámaiban a víz, a hang esetében a levegő részecskéi mozognak. De mi hullámzik az 

elektromágneses hullámban? Sokan válaszolják erre azt, hogy elektronok. Mi a véleményed 

erről a válaszról? 

Megoldás: 

Az elektromágneses sugárzás egymásra merőlegesen haladó, oszcilláló elektromos és 

mágneses tér, mely a térben hullám formájában fénysebességgel terjed, energiát és impulzust 

szállítva. Tehát nem elektronok hullámzanak benne.  

4. Szerinted miért parabola alakú a parabolaantenna? 

Megoldás: 

A lényeg, hogy az antennát érő elektromágneses hullámok az antennáról visszaverődve egy 

pontban, az úgynevezett fókuszpontban találkozzanak. Ilyen értelemben egy homorú 

gömbtükörhöz hasonlíthatjuk. A parabola alak esetén azonban a fókuszpont közelebb esik 

magához a tükörhöz. Ez azért előnyös, mert a vevő egységet ide kell elhelyezni.  

5. Hogyan lehet ugyanazzal az antennával különböző frekvencián sugárzó rádióadók jelét 

fogni? 

Megoldás: 

Az egymást keltő, változó elektromos és mágneses terek elszakadnak az antennától, és 

elektromágneses hullámként szabadon terjednek a térben. A vevőantennához érve a változó 

elektromos tér hatására rezgésbe jönnek az antenna elektronjai, váltakozó áram alakul ki. A 

vevőantennához kapcsolt rezgőkör frekvenciájának beállításával választható ki a venni kívánt 

frekvencia. A rádióadóra történő ráhangolás megvalósítható változtatható kapacitású 

kondenzátorral vagy változtatható öninduktivitású tekerccsel is. 

16. Milyen televíziót vásároljak? 

A lecke címe kapcsán általános módszertani tanácsokat is adhatunk a diákoknak a tudatos 

vásárlóvá válás felé vezető úton. Az áruházakban szinte minden termékcsoportban az áruk 

zavarba ejtő sokféleségével találkozunk. Gyakori eset, hogy a sok lehetséges termék közül 

végül nem a megfelelőt választjuk ki. Ennek elkerülése miatt érdemes először saját 

igényeinket, céljainkat megfogalmazni. Ez gyakran fizikai mennyiségek felhasználásával is 

történhet. A képernyő mérete, felbontása fontos paraméterek. Az extra szolgáltatások 

áttekintése is lényeges, mit tudjon a készülék, és milyen funkcióra nincs szükségünk. Ma már 

az interneten is kereshetünk például fogyasztói véleményeket az adott termékről. Érdemes 

felkészülni a gyártó által közhírré tett tartalmatlan bejegyzésekre is, és célszerűtöbb helyről is 

összegyűjteni az információkat. A vásárlói tudatosság ösztönzése a lecke egyik lehetséges célja 

– ez az óra bevezető szakaszában zajló beszélgetés tartalma lehet.  
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A lecke egyik része a kábelekkel kapcsolatos ismereteket taglalja. Néhány évtizede az 

elektromos kábel volt az egyetlen a lakásban a telefonkábel mellett. Ma azonban a legtöbb 

lakásban van kábeltévé, esetleg router, az internetjelek továbbítására alkalmas UTP kábellel. 

Mivel hétköznapi életünk szerves részei, indokolt a kábelek jelenléte a tananyagban. Tudjuk, 

hogy az elektromos jelek különböző felépítésű kábelekben való terjedésének leírása 

matematikai eszközökkel is vizsgálható, például az úgynevezett telegráf egyenletek 

megoldásával. Egy középiskolás könyvben azonban nem lehet cél a telegráf-egyenlet 

egyszerűsített tárgyalása. A kábeltévé jeleit általában koaxiális kábellel továbbítják a lakáson 

belül. A koaxiális kábel jó példája a szigetelés és árnyékolás gyakorlati alkalmazásának, és 

néhány megválaszolandó kérdést is felvet: „Hogyan lehetséges olyan sok információt 

továbbítani a kábel vékony középső szálán egyszerre? Miért nem keverednek össze a 

különböző csatornák jelei?” Mivel a téma hétköznapi, a fizikai megfigyelések otthon is 

elvégezhetőek. Érdemes saját kezűleg szétvágni, megvizsgálni az UTP vagy koaxiális kábelt, 

azonosítani, preparálni a részeit. A sajátélmény, a kézzel fogható dolgokkal való foglalkozás a 

gyengébb képességű gyermekek számára is örömforrást jelent. A fénykábelek esetében a 

leckében tisztázzuk, hogy a teljes visszaverődés segítségével hogyan lehet meggörbíteni a fény 

pályáját! Természetesen szerepelhetnének a fénykábelek a „Hogyan látunk?” leckében is. Ha 

a fizikai ismereteket az alkalmazásokban való előfordulásuk szerint csoportosítjuk, akkor egy-

egy témakör a tananyag különböző részein is felbukkanhat. A tananyag ilyen felépítése esetén 

a fizikai optika területéhez tartozó ismeretek nem feltétlenül egymás után következnek, 

hanem adott esetben a könyv egymástól távol eső leckéiben. Természetesen tudjuk, hogy a 

fizikát értő, a fizika tudományával sokat foglalkozó emberek számára előnyös az optikai 

ismereteket a megszokott tudományos rendszerben megjegyezni. Az ismeretek között szoros 

kapcsolat van, általában bizonyos feltételekkel levezethetők egymásból, egy-egy témakör 

sajátos belső logikával rendelkezik. Sokak számára népszerű az axiomatikus felépítés és a 

tételek és definíciók sorjázó egymásutánját látják szépnek vagy tartják célszerűnek. Nem 

vagyunk azonban egyformák. A fizika tantárggyal szembeni ellenszenv, a tárgy tanulásával 

kapcsolatos nehézségek több tanulmány szerint is éppen a tudományos szemlélet felesleges 

és gyakran hibás túlerőltetéséből fakadnak. Azt gondoljuk, hogy az oktatás során a megfelelő 

helyen és mértékben meg kell mutatni, hogyan épül fel a fizika tudománya, a teljes 

tárgyalásnak azonban csak akkor szabad ezt az utat követnie, ha erre elegendő idő, 

megfelelően felkészült tanárok és alkalmas, motivált diákok állnak rendelkezésre. Ellenkező 

esetben a tudomány palotája helyett csak szegényes viskó épül, amiben senki nem érzi jól 

magát, és kis túlzással jobban tettük volna, ha az ilyen fizikaórát meg sem tartjuk. 

A leckében a különféle monitorok, képernyők működési elvének megértésére is sor 

kerül. Az elvi lényeg, amit minden gyermeknek tudnia kell, hogy a képek apró képpontok, 

pixelek sokaságából épülnek fel, minél nagyobb a felbontás, annál több pixelt kell használni. A 

technikai részleteket tartalmazó szövegeket csak példaként kell kezelni, nem megtanulandó 

ismeretek. Alkalmas kiindulópontot jelenthet a tankönyvi szöveg kiselőadásokhoz, internetes 
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adatgyűjtésekhez. Tanulságos látni, milyen ötletes és kifinomult technikai megoldások 

születtek a minél élethűbb látványra törekedve. Ennek a leckének az anyaga gyorsan elavul, 

ilyenkor a tanár feladata, hogy a legfrissebb innovációkat is ismerje. A képcső már a 

fizikatörténet része, ma már jóval elterjedtebbek a szuperlapos OLED, valamint a 4K 

felbontású képernyők.  

A leckében érdekességként kap szerepet a plazmatévé miatt a plazma halmazállapot 

tárgyalása. A készen is kapható plazmagömb látványos demonstrációs kísérletek elvégzését 

teszi lehetővé. 

Amikor a fizika alkalmazásáról van szó, nem mindig elegendő a „Hogyan működik?” 

jellegű kérdés megfogalmazása, erre gyakran kapunk semmitmondó választ. Ehelyett a 

gyerekek inkább különítsék el az adott eszköz részeit, állapítsák meg a részek feladatát, 

egymással való kapcsolatát, fogalmazzák meg az eszköz működését lehetővé tévő fizikai 

elveket, törvényeket, igazságokat! 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Lehet-e két különböző alakú képernyő ugyanannyi megapixeles? Ha igen, hogyan? 

Megoldás: 

A képernyő sorokba és oszlopokba rendezett elemekből, úgynevezett pixelekből áll, az 

oszlopok és sorok számának szorzata adja a pixelek számát. Az oszlopok (szélesség) és sorok 

(magasság) száma lehet eltérő, tehát az alak is eltérő, de a szorzat lehet azonos vagy közel 

azonos. 

2. Milyen TV-t vásárolnál a saját kisméretű szobádban való tévézéshez, és milyet az iskolai büfé 

előterébe? 

Megoldás: 

Szobában való tévézéshez: Már kapható a boltokban a HD-felbontásnál is nagyobb, 

úgynevezett ultra HD-felbontású TV. Az ilyen készüléket közelről is jó nézni, mivel a nagy 

felbontás miatt közelről sem látszanak a képet felépítő pixelek. A látvány annyira hasonlít a 

szem által látott képhez, hogy az agyban a valóság érzetét kelti. 

Iskolai büfé előterébe: A plazmatévé világosban is fényerős képet ad, és oldalról is 

jobban látható. Csoportos, nappali tévézéshez, nagyobb képernyőméretben előnyös. 

3. Hány megapixeles az UHD felbontású televízió, ha képernyője 3840 oszlopban oszloponként 

2160 pixelből áll? 

Megoldás: 

3840 ·  2160 = 8 294 400 pixel = 8,29 megapixel. 
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4. Megtartva a jelenleg elterjedt 16 : 9-es képarányt, hány oszlopból és sorból álljon a 

képernyő, hogy nagyjából ugyanannyi megapixeles legyen, mint az emberi szem? 

Megoldás: 

Az emberi szem retináján nagyjából 130 millió fényérzékeny idegvégződés van, azaz a szem 

130 megapixeles. 

                  

                      

𝑥

𝑦
=

16

9

𝑥 ∙  𝑦 = 130 000 000
} 

 

Az egyenletrendszer megoldása: 𝑥 =
16

9
𝑦, azaz 

16

9
𝑦 ∙  𝑦 = 130 000 000. 

x = 15202, y = 8551   x · y = 129 992 302  130 000 000. 

Megjegyzés: A kérdés fenti megoldása erősen leegyszerűsített. A valóságban a retinán 

elhelyezkedő kétféle idegvégződés sűrűsége nem egyenletes. Az ideghártya (retina) központi 

tartománya (sárgafolt) körül, az éleslátás helyén, az úgynevezett látógödörben (ennek a 

tartománynak a neve fovea centralis) nagy sűrűségben csapok helyezkednek el, melyekkel a 

színeket tudjuk érzékelni. A sárgafolttól távolabb helyezkednek el a pálcikák, melyeknek az 

érzékenysége körülbelül százszorosa a csapok érzékenységének. A pálcikákkal nem tudunk 

színeket érzékelni, ezért sötétben csak fekete-fehér képet látunk, színeket nem. 

Az emberi szemben nagyjából 120 millió pálcika van, míg a csapok száma mindössze 6-

7 millió. A kettő összegeként jön ki a fenti megoldásban szereplő 130 megapixeles adat. 

Logikus, hogy jó felbontású színes képpel történjen a szem és a képernyő összehasonlítása, 

ezért döntő módon a csapok számát kell figyelembe vennünk, és így azt mondhatjuk, hogy az 

emberi szem nagyjából 10 megapixeles. 

A látásban nemcsak a szem szerepe fontos, hanem az agyunkban történő 

képfeldolgozás is. Ennek figyelembevételével egészen más eredményre juthatunk. 

Mérésekkel megállapítható: az emberi szem képfelbontása olyan jó, hogy ha két egymás 

melletti párhuzamos vonalról 0,01 = 0,6 szögperc szögeltéréssel érkezik a szemünkbe két 

fénysugár, akkor ezeket a vonalakat már különállónak látjuk. Ez azt jelenti, hogy a képernyőn 

egy pixel méretének akkorának kell lennie, hogy az 0,3 szögpercnek feleljen meg 

(természetesen ez függ a szemünk és a képernyő távolságától). A szemünk látómezejét sem 

könnyű meghatározni. Vegyük az adatokat a 16 : 9-es képernyőarány szerint, vagyis legyen a 

látómezőnk vízszintes irányban 160-os, függőlegesen pedig 90-os. Ezek után már csak 

egyszerű szorzás-osztás következik, és megkaphatjuk a képernyő pixelszámát: 

(160 ∙ 60) szögperc ∙  (90 ∙ 60) szögperc

0,3 szögperc ∙  0,3 szögperc
= 576 megapixel. 
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Ugyanezt a pixelszámot kapjuk akkor is, ha vízszintesen is, függőlegesen is 120-os 

látómezővel számolunk. Láthatjuk tehát, hogy az emberi szem pixelszámának 

meghatározásakor (az alkalmazott számolási módszertől függően) akár százszoros eltérést is 

tapasztalhatunk.  

5. Nézz utána, hogyan működik az érintőképernyő! A működés lényegét fogalmazd meg 

néhány mondatban! 

Megoldás: 

A rezisztív képernyők – ahogyan nevük is 

mutatja – lényegében két jelentős 

ellenállással rendelkező, egymástól 

elkülönülő rétegből állnak, amelyeket 

légrés és nagyon kis pontokból álló háló 

választ el egymástól. Használatukkor a két 

réteget valamilyen módon összenyomjuk, 

az érintkezésük határozza meg az érintés 

helyét X és Y koordinátákkal. Teljesen 

mindegy, hogy az összenyomást milyen 

módon hajtjuk végre, és használatukhoz 

nem kell speciális eszköz. Ezek a képernyők nagyon nagy felbontásúak is lehetnek, és nagyon 

pontos kezelést tesznek lehetővé. Az áruk viszonylag alacsony, így az ezekkel szerelt 

készülékek is általában olcsóbbak. 

A kapacitív képernyők felső rétege – ahogyan arra a nevükből szintén következtetni 

lehet – egy elektromos töltést érzékelni képes réteg, általában indium-trioxid és ón-dioxid 

elegye. Angolul Indium Tin Oxide, innen a rövidítése: ITO. Előnye, hogy átlátszósága mellett 

nagyon jól használható az emberi bőrben felhalmozódó töltés érzékelésére. Így az ilyen 

képernyőket nem kell nyomni, hanem egyszerűen érinteni kell, sőt néha már az ujj 

közelítésére is reagálnak. Ez aztán nagyon dinamikusan, természetes mozdulatokkal 

használható felületet eredményez. Ezért nem kezelhető például kesztyűben vagy ceruzával, 

hacsak a kesztyű vagy a ceruza nem speciális, konduktív, azaz töltést felhalmozni képes 

anyagból készült. Az érintés pontos helyét a sarkokban elhelyezett érzékelők határozzák meg, 

ebből számítják ki az X és Y koordinátákat.  

6. Miért védi meg a koaxiális kábel középső szálában haladó jeleket a földelt fémháló a zajtól? 

Megoldás: 

Az ideális koaxiális kábelnél az elektromágneses mező csak a belső vezető és az árnyékolás 

között létezik, így a kábel közelében található fémtárgyak nem okoznak 
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teljesítményveszteséget. Az árnyékolásnak köszönhetően a külső elektromágneses zajok sem 

zavarják a jelet. A földelt fémháló ekvipotenciális felület marad, így szűri ki a külső zajokat. 

7. Azt a feladatot kapod, hogy hozz létre teljes visszaverődést. Milyen eszközöket vásárolsz, 

mit teszel velük, milyen megfigyelés birtokában állíthatod, hogy a teljes visszaverődés 

létrejött? 

Megoldás: 

Eszközök: üvegkád, víz, füst, fényforrás, fluoreszcens festék. 

 

A fényforrással állítsunk elő párhuzamos fénynyalábot, amivel világítsuk meg oldalról az 

üvegkádat! A víz feletti levegőben füsttel, a vízben pedig fluoreszcens festék segítségével 

tudjuk láthatóvá tenni a fényt. Jól láthatjuk a beeső fénysugarat, a megtört fénysugarat és a 

visszavert fénysugarat is. Ha a fény vízből halad levegő felé, akkor nagyobb beesési szögek 

esetén a kilépő megtört fénysugár eltűnik, ilyenkor teljes visszaverődés jön létre. 

17. Mobilmánia 

A lecke anyagának van egy általános tanulsága. Hogyan lehet eljuttatni az üzenetet a feladótól 

a megfelelő címzetthez? Erre a különféle kommunikációs rendszerek más és más megoldást 

találnak ki. A mobiltelefonok széles körben elterjedtek, mindenki számára érdekes és hasznos 

a kommunikáció megszervezésének módja, melynek lényege bázisállomások és cellák 

használata. A szöveg olvasása során alkalom nyílik a hullámok fizikai és terjedési 

tulajdonságairól beszélni, az ezzel kapcsolatos fizikai mennyiségeket (például frekvencia) 

megfelelő szövegkörnyezetben használni.  

A számítógépek megjelenésekor volt egy általános várakozás azzal kapcsolatban, hogy 

az új lehetőségek használatával eredményesebbé válik majd az oktatás. Milyen nagyszerűen 

lehet majd például földrajzot tanítani, ha a gyerekek könnyen hozzájuthatnak a Föld 

különböző tájain készült felvételekhez, virtuális sétát tehetnek a világ városaiban! Sajnos a 

várakozások csak részben váltak valóra. Nem egy iskola akad ma is, ahol a tanár elképzelése 

szerint a diák fő feladata az óravázlat lemásolása és bemagolása. Ebbe nem fér bele közös 
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képnézegetés, a számítógép valójában zavaró tényező az órán. A mobiltelefon a fizikatanítást 

is eredményesebbé teheti, ehhez tanárnak, diáknak jó kiindulópontot jelent a lecke 

tanulmányozása.  

A számítógép, mobiltelefonhasználata érdekesebbé teheti az órát. A diákok 

interaktívan tevékenykedve, a tanárral együtt dolgozva bővíthetik ismereteiket, fizikai 

méréseket végezhetnek, megoszthatják eredményeiket. A fő haszon tehát az, hogy telefonnal 

a kézben tevékenységre épülő, a diákok aktivitására alapozó tanórát lehet tartani. Ezt is 

javasoljuk! A diákok filmezzék le a fizikai kísérleteket, elemezzék a látottakat! Fotózzák le a 

kísérleti elrendezéseket, nagyítsák fel a kristályokat, az asztalterítő szövetét; fedezzék fel a 

mikrovilágban levő rendet! Vegyék fel a hangokat, mérjék meg az erősségüket, állapítsák meg 

a hangok frekvenciáját vagy az alaprezgés és a felharmonikusok frekvenciáját! Bontsák fel a 

fényt, fotózzanak spektrumot, használják a gyorsulásmérő szenzort vagy a fényszenzort, 

térképezzék fel a mágneses mezőt a mágneses szenzor segítségével! Minderre kész 

kisalkalmazások állnak rendelkezésre (Physics Toolbox). Az eredményeket rögtön el lehet 

küldeni e-mailben, meg lehet osztani a közösségi médiában. Ennek a folyamatnak a segítése a 

célunk a mobiltelefonok szenzorairólszóló bekezdéssel. Természetesen a fizika legnehezebben 

megérthető és mélyebb összefüggéseit, a számítási feladatok megoldásának trükkjeit, a fizikai 

törvények jelentésének kibontását továbbra is tanári magyarázatnak kell segítenie; a 

tudományos ismeretszerzés folyamata azonban megvalósítható egyetlen okostelefon 

segítségével! Az aktív tevékenység ellenőrzése a produktum bemutatása, az elvégzett 

feladatokról szóló beszámoló szóbeli megvédése. Ne várjuk, hogy az udvaron végzett 

gyorsulásmérésekkel eltelt óra után a diákok majd meg tudják oldani a szokásos 

fizikapéldákat! A kiscsoportos munka miatt elég, ha csak néhány okostelefon van az 

osztályban, a mérések elvégzése nem igényel internetkapcsolatot, de a használt alkalmazások 

legkönnyebben az internetről tölthetők le. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Becsüld meg, mennyi idő alatt lehet wifi-t használva elküldeni egy 100 Mb-os képet! 

Megoldás: 

Az egyik legelterjedtebb vezeték nélküli kommunikációs szabvány az internetezés során 

használt wifi. Nagyjából 4 GHz-es vivőhullámokat használ, 30 Mbit/s sebességgel küldhetők 

rajta keresztül az adatok. 

A kép mérete: 100 MB = 100 · 106 · 8bit=800 Mbit. 

A sebesség: 30 Mbit/s. 

A szükséges idő: 𝑡 =
800 Mbit

30 
Mbit

s

= 26,6 s. 
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2. A mobilhasználók gyakran tapasztalják, hogy kirándulás közben hamarabb lemerül a 

telefon, mintha a város közepén használnák. Mi lehet ennek az oka? 

Megoldás: 

Minél közelebb van a telefon a bázisállomáshoz, annál kisebb teljesítmény (néhány watt) 

szükséges a telefonálás során. 

Kirándulás közben gyakran nincs elegendő térerő. Ilyenkor a telefon folyamatosan 

megfelelő közeli bázisállomást keres, ami terheli az akkumulátort. 

3. Végezz egyszerű kísérletet egy okostelefonon vagy tableten futó iránytű-alkalmazással: 

mutasd ki a hűtőmágnest körülvevő mágneses mezőt! 

Megoldás: 

Fontos, hogy a tablet vagy okostelefon rendelkezzen mágneses szenzorral. A célra nemcsak 

iránytű alkalmazások (compass) tölthetők le, hanem a mágneses térerősséget (H) mérő 

alkalmazások is. Az alkalmazás elindítása után a hűtőmágneshez kell közelíteni és megfigyelni 

a mágneses térerősség vektorkoordinátáinak (Hx, Hy, Hz) változását.  

4. Nézz utána, milyen fizikai jelenség segítségével méri a gyorsulást a gyorsulásmérő szenzor! 

Megoldás: 

A szenzor olyan elem, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat. A mérendő 

tulajdonság és a jel egyaránt lehet fizikai, kémiai, biológiai stb. jellegű. Fontos, hogy a mérendő 

tulajdonság és az érzékelő által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű 

függvényei legyenek. Amit érzékelhet: fény, mozgás, mágneses tér, távolság, gyorsulás, 

páratartalom, hőmérséklet, nyomás, érintés stb. A fizikai, kémiai vagy biológiai változásokat 

elektromos jelekké alakítják. 

A gyorsulásmérő gyorsulás mérésére szolgáló műszer. Mivel azonban a gyorsulást 

közvetlenül nehéz(kes) mérni, ezért az ilyen műszer a gyorsuláskor fellépő erőt méri, ami 

Newton II. törvényének megfelelően: F=ma. 

A szenzorok egyik típusában az érzékelő elem egy rugalmas nyelvhez hasonlatos. Ha a 

telefon gyorsulni kezd, a nyelv kissé lehajlik, ez az áramköri elem kapacitásának, tehát 

feszültségének megváltozását okozza.  

Az érzékelés elvéből következik, hogy nyugvó telefon esetén is meghajlik a nyelv a súlya 

miatt, így a telefon érzékeli a gravitációs térerősséget.  

5. Egy lift mennyezetéről lelógó, 5 N/cm rugóállandójú rugón 30 dkg tömegű test függ. 

Mennyire nyúlik meg a rugó? És ha a lift 1 m/s2 nagyságú gyorsulással felfelé indul? 

Megoldás: 

𝐷 = 5 
N

cm
= 5 

N

0,01m
= 500 

N

m
 . 
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𝑚 = 30 dkg = 0,3 kg . 

Newton II. törvénye értelmében a rugóban ébredő erő egyensúlyt tart a testre hatónehézségi 

erővel, vagyis 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐷 ∙ 𝑥 , 

azaz ∆𝑥 =
𝑚 ∙ 𝑔

𝐷
=

0,3 kg ∙ 10 N/kg

500 N/m
= 0,006 m = 6 mm . 

Ha a lift 1 m/s2 nagyságú gyorsulással felfelé indul: 

𝑚 ∙ 𝑎 = 𝐷 ∙ ∆𝑥 − 𝑚 ∙ 𝑔 

a = 1 m/s2 = 1 N/kg . 

∆𝑥 =
𝑚𝑔 + 𝑚𝑎

𝐷
=

0,3 kg ∙
10N

kg
+ 0,3 kg ∙ 1N/kg

500 N/m
= 0,0066 m = 6,6 mm. 

6. Próbáld megmérni a mobiltelefonod segítségével, hogy milyen gyorsulással indul el egy lift! 

Előtte nézd meg, mit mutat a telefon, amikor a lift még áll! 

Megoldás: 

Helyezd a mobiltelefont a lift padlójára! Indítsd el a gyorsulásmérő alkalmazást! Indítsd el a 

liftet! A lift megállása után fejezd be a mérést, és mentsd el, majd ábrázold az idő 

függvényében az adatokat! Tudod azonosítani a mozgás egyes szakaszait? Mit kellene 

mutatnia a telefonnak a nyugvó lift padlóján? A várt eredmény mellett a telefon elég 

érzékenyen reagál a lift kabinjának kilengéseire is. 

18. A hálózat csapdájában 

Az idő múlásával fizikai ismereteink gyorsan gyarapszanak. Az ötvenes években született 

fizikakönyvek a kvantumfizikát (1926 – Schrödinger-egyenlet) vagy a relativitáselméletet 

(1905 – Einstein tanulmánya) mint a legmodernebb fizikai felfedezéseket mutatták be, és 

ennek a fejezetnek címe is ezszokott lenni: „Modern fizika”. A módszertani probléma a 

modern fizika tanításával az, hogy szemlélete túlmutat a közvetlen érzékszervi 

tapasztalatokon. Óriási nehézséget jelent a mindennapi tapasztalatok körének kibővítése a 

nagyon kicsiny és a nagyon gyors világa felé. Ha nincs elegendő idő, a szemléletváltás nem 

következhet be, a megtanultak nem válhatnak a diákok gondolkodását építő elemekké. 

Kognitív pszichológiai képtelenség azt várni, hogy egy 15 éve épülő világmagyarázatot a diákok 

egy-két fizikaóra kedvéért félredobjanak és beépítsék a világképükbe. Például hogy az 

elektronnak nem helye és lendülete, hanem állapotfüggvénye van, és mint valami szellem, 

egyszerre tartózkodik több helyen – vagy talán helyesebben lenne úgy fogalmazni, hogy nem 

is korrekt a hely fogalmának használata az elektron esetében.  

Az oktatás során alkalmazott egyik megoldás az, hogy a modern fizikára valahogy sor 

sem kerül, esetleg tudományos ismeretterjesztő módon. A komolyan vett tananyag ekkor az 

emberiség 1800-as évek végének megfelelő tudását tükrözi (Galilei, Newton, Ohm stb...). 
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Ebben az esetben viszont a fizikaóra nehezen szólítja meg a diákokat, nehezen tud időszerű 

kérdésekkel foglalkozni. Ami óriási hátrány, hiszen – tetszik, nem tetszik – a diákok figyelméért 

versenyezni kell! Ez ugyan szokatlan gondolat lehet, de a kötelező alapoktatáson kívül 

mindenütt fontos kérdés az, hogy a diákok az adott szakterületet, az adott intézményt 

válasszák. Folyik is a beiskolázási verseny minden eszközzel, és aki nem tud valóban időszerű 

tartalmat is közvetíteni, az hátrányba kerül. A sikeres tanulás egyik alapja a megfelelő 

motiváció, ennek egyik fontos eleme lehet az, amikor a hétköznapokban is érdekes témákról 

szól az óra, és nem 100-200 éves berendezésekről, kísérletekről. Mindez indokolja és 

szükségessé teszi, hogy a fizikaórán megjelenjenek a mai innovációk, mindaz, amit az 

emberiség az 1950-es évek óta tett a fizika tudományában. Annál is inkább, mivel ezeknek az 

előrelépéseknek az eredményei ott vannak a kezünkben vagy a kirakatokban.  

Az egyik ilyen új terület a nagyon sok elemi számítás elvégzését igénylő fizikai 

problémák halmaza: a sok elemből álló halmazok (big data)viselkedésének leírása, amiben az 

egyre gyorsabb számítógépek jelentenek segítséget. Hogyan törik egy szilárdtest, hogyan 

változik az időjárás. Vagy ilyen a hálózatok tudománya is, ami azért került a könyvbe, mert a 

kommunikációs hálózatokat mindenki használja. Indokolja a témaválasztást Barabási Albert 

László munkássága is, aki ma is aktív kutató, könyvei leemelhetők a polcról. A bevezetés a 

hálózatok tudományába nem igényel bonyolult matematikát és a hétköznapi szemlélet 

feladását, a téma jól illeszkedik korunk számítógépesített világához. Interdiszciplináris jellegű; 

de ettől sem szabad félni. Az interdiszciplinaritás módszertani világtrend, amióta az innovációs 

pedagógia alapjait az elmúlt években Finnországban lefektették. Nem menekülni kell előle, 

meg kell lovagolni.  

Sok fontos hálózat kimaradt a könyvből – megjelenhetne itt az elektromos hálózatok 

rendszere vagy a jelenleginél nagyobb súllyal a közösségi média hálózata –,ebben az esetben 

a „gondolkodó” robotok évtizedeken belüli széles körű elterjedése, valamint a biológiával való 

kapcsolat miatt választottuk a neuronhálózatok példáját. Természetesen nem azért, mert 

biológiával kellene telnie a fizikaórának. Jó alkalom ez a lecke arra, hogy a tanár kilépjen a 

mindenható tudás egyedüli birtokosának szerepéből, és coach-ként működjön együtt a 

diákokkal(ahogyan az a sokat emlegetett finn iskolákban történik). Az igazán újjal való 

találkozás örömét kell megosztani egy ilyen tanítási órán, nagy szerepet adva az interneten 

való adatkeresésnek, a helyes, megbízható információforrás feltárásának. Megfelelő 

programok segítségével egyszerűen lehet tanítható neurális hálózatot tervezni. A jó képességű 

tanulók differenciált foglalkozás keretében maguk is megtanulják ezt; a humán beállítottságú 

diákok akár filmélmények felidézésével vagy a facebook ismertetésén keresztül is 

megközelíthetik a témát. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Nézz utána, hogy az internetnek vagy egy általad választott közösségi oldalnak hány 

felhasználója lehet, és egy felhasználó átlagosan hány kapcsolattal rendelkezhet! Hasonlítsd 

össze az eredményeket az emberi agy hasonló adataival! Készíts az adatokról szemléletes 

grafikont! 

Megoldás: 

„A legnagyobb közösségi szolgáltatás még nagyobb lett: egy év alatt 13 százalékkal sikerült 

növelniük az aktív felhasználók számát, így már 1,44 milliárd (1,44·109) aktív tagja van a 

facebooknak.”(HVG, 2015) 

2017 harmadik negyedévében a facebook-felhasználók száma már meghaladta a 

2,72 milliárd főt 

(https://thebusiness.blog.hu/2017/12/14/13_erdekes_statisztika_a_facebookrol 

_avagy_hol_tart_most_a_globalis_orias). 

Egy tagnak 1000-es nagyságrendű kapcsolata van, ez 1,44·1012 kapcsolatot jelent. 

Az emberi agyban 100 milliárd neuron van, ez két nagyságrenddel nagyobb, mint a 

facebook-használók száma. Egy idegsejt akár 10 000 másikkal is kapcsolatban lehet, ez nem 

sokkal több, mint egy átlagos facebook-felhasználó becsült kapcsolatainak a száma. 

2. Hogyan működik az egyszerű idegsejtmodell? 

Megoldás: 

Az egyszerű idegsejtmodell összegzi a több bemenetére érkező feszültségeket, majd ha a 

feszültség elér egy bizonyos nagyságot, feszültségimpulzust küld a kimeneteire. 

3. Nehéz vagy könnyű előre jelezni egy kommunikációs hálózat működését, mondjuk a várható 

adatforgalom nagyságát? Érvelj mellette és ellene! 

Megoldás: 

Nehéz, mert az egyes emberek viselkedését nem látjuk előre. Elvileg mindenki szabad akarata 

szerint dönthet arról, hogy mikor és kivel létesít kapcsolatot. Gyakorlatilag azonban az ember 

ragaszkodik a szokásaihoz, sok ember viselkedése pedig statisztikai eszközökkel előre látható. 

A kommunikációs hálózat megtanulhat alkalmazkodni a felhasználók szokásaihoz.  

4. Egy Erdős–Rényi-féle hálózatnak 10 csomópontja és 23 éle van. Várhatóan hány éllel fog 

rendelkezni egy, a hálózatból véletlenszerűen kiválasztott csomópont? 

Megoldás: 

𝑁 =
23

10
= 2,3 . 

Tehát várhatóan 2 éllel. 

https://thebusiness.blog.hu/2017/12/14/13_erdekes_statisztika_a_facebookrol
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5. Írj számítógépes programot, ami egyre nagyobb Erdős–Rényi-féle vagy skálafüggetlen 

hálózatokat hoz létre! 

Megoldás: 

Egy új pont bekapcsolásakor ki kell sorsolni, hogy melyik meglévő pontokhoz fussanak élek az 

új pontból. A sorsolás mikéntje dönti el, hogy milyen hálózatot kapunk. 

A pontokat és hogy van-e köztük él vagy nincs, egy számtáblázatban tarthatjuk nyilván. 

III. Miből van a világ? 

Amikor a gyerekek ehhez a fejezethez érnek, általában már tudnak az atomokról, az elemi 

részecskékről (proton, elektron, neutron). Részben korábbi tanulmányaik miatt, részben azért, 

mert ezek az ismeretek kémiaórán is előkerülnek, sokszor hallották már őket. Jelen 

könyvünkben nem elsődleges cél az atomfizika tudományos alapjainak lerakása, pontos 

definícióinak, törvényeinek megfogalmazása. Az ilyen megközelítésre a szűkösre szabott 

időben nincs lehetőség. Ugyanakkor a fejezetben nagyon gondosan megfogalmazott 

szövegezéssel a modern atomfizika fontos gondolatai mind megjelennek, méghozzá olyan 

természeti jelenségek, gyakorlati alkalmazások köré csoportosítva, amelyekkel a diákok 

gyakran találkoznak a hétköznapokban. Az anyag feldolgozása során lehetőség nyílik arra, 

hogy a diákok különösebb matematikai erőfeszítés nélkül finomítsák az atomokkal kapcsolatos 

elképzeléseiket. Ebben az anyagban nem kap kiemelt szerepet a számolási készség fejlesztése 

vagy a fizikai problémák egyenletekkel való leírásának és az egyenletek megoldásának 

gyakorlása, noha azért a legfontosabb összefüggések matematikai formában is szerepelnek, 

és lehetőséget adnak az alapvető mennyiségek képletekkel történőhasználatára. Módszertani 

javaslatként ismét elmondjuk, hogy a képlet mindig szegényesebb tartalmú, mint maga a 

problémakörnyezet, amivel kapcsolatban felírtuk. A diákoktól a tananyaggal kapcsolatban 

értelmes mondatok megfogalmazását várjuk, amelyeknek jelentése a tankönyvi szöveg 

tartalmának megfelel. A tanórán a rövidített szöveg táblára írása, füzetbe másolása, majd 

otthoni memorizálása helyett/mellett olyan tevékenységek végzését javasoljuk, amelyek 

során a diákok például kézbe veszik a fényforrásokat, szétszedik, megvizsgálják a részeit, mérik 

a kibocsátott fény jellemzőit, interaktív szimulációt használnak a paraméterek jelentésének 

megértésével, mérlegelik a kapott eredményeket, egyszerű következtetéseket vonnak le – 

tanári irányítás, segítségadás mellett. Az emberi elmének szüksége van a világ felépítésével és 

működésével kapcsolatos átfogó magyarázatokra. Jelen fejezet ehhez nagymértékben 

hozzájárulhat. A fejezet utolsó leckéje pedig ismét eljut a mai fizikához, a nanorészecskék és a 

különleges anyagok világába való betekintéssel. 
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19. Az atomok ujjlenyomata 

Ez a fejezet nem gyakorlati alkalmazás köré épül, bár sok anyagvizsgálati módszer kínálkozik 

központi témának. Ilyen lehet az optikai spektroszkópia, a színképelemzés, aminek 

segítségével megállapítható egy fényt kibocsátó vagy azt elnyelő anyag összetétele. A 

spektrumok felvétele és elemzése számos fizikatörténeti érdekességhez is kapcsolódik, távoli 

galaxisok fényének elemzésével fedezték fel például a táguló világegyetem gondolatát 

megalapozó ún. vöröseltolódást. A hélium elem felfedezése a napfény színképének 

vizsgálatával történt. Jelenleg azonban a lecke fő célja az atomokkal kapcsolatos ismeretek 

továbbépítése. Az egyik központi gondolat az, hogy az atom körül lévő elektron energiája 

kvantált, csak meghatározott értékeket vehet fel. Ez az ismeret általában nem épül be a 

gyerekek világképébe, hiszen a hétköznapokban megszokjuk, hogy a dolgok folytonosan 

változnak. Általános tapasztalat, hogy az energia kvantáltsága olyan mértékű kognitív 

konfliktust okoz a gyermekekben, hogy inkább gyorsan elfelejtik a fizikaórát követő felelés 

után vagy még előtte. Pedig enélkül nehezen érthető, hogy miért világítanak az atomok. A 

lecke másik fizikailag fontos gondolata a fénykibocsátás és -elnyelés elmélete. Bár közöljük a 

legkisebb energiakvantum, azaz a foton energiájának kiszámolására való képletet, pusztán 

ennek a képletnek az ismerete önmagában még értelmetlen, ha nincs mögötte a részletes kép 

a fény kibocsátásáról és elnyeléséről. Mivel nagyon sok átlagos középiskolát végzett, 

átlagosképességű diákkal találkozunk, nagy biztonsággal tudjuk állítani, hogy a fiatalok 

túlnyomó részének fogalma sincs, miért világítanak a fényforrásaink, mi áll a fénykibocsátás 

hátterében. Magyarázatot tudnak adni: ahogy a tűz világít, úgy világít a többi fényforrás is; 

nyilván melegek, „felmelegszenek az atomok”. Afelől sincs kétség, hogy egyetlen óra tanári 

magyarázat vagy egy tankönyvi szöveg megtanulása csak gyorsan elenyésző nyomot hagy, és 

nem válik a diák tudásának szerves részévé: ehhez a témával való többszöri találkozás, 

tevékenységen alapuló ismerkedés szükséges. Az interneten sok kisfilm található, ami 

megkapó képi világgal rajzolja meg a fény és az atomok találkozását, továbbá interaktív 

szimulációk használatára is van lehetőség. A lecke – pontosan azért, mert nehezen emészthető 

gondolatokat tartalmaz – szándékosan egyszerű szövegezésű, itt kerüljük a zavaró részleteket. 

Ebben követjük az ún. kognitív terhelés elméletének irányelveit. Az emberi felfogóképesség 

behatárolt; ha a megértést szeretnénk lényeges elemekkel mélyíteni, akkor az ehhez 

közvetlenül nem szükséges, kiegészítő információkat mellőzzük! Ugyanakkor kerüljük a 

pongyola megfogalmazásokat is, és próbáljuk megkövetkezetesen használni a bevezetett 

fogalmakat! 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy képzeletbeli atom elektronja a következő jól meghatározott energiájú állapotokban 

lehet: –10eV, –2eV, –1eV. Milyen hullámhosszú elektromágneses hullámokat sugározhat a 

képzeletbeli atom? Az elektromágneses spektrum milyen tartományaiba esnek a kibocsátott 

sugárzás összetevőinek frekvenciái? 

Megoldás: 

ε = 
ℎ𝑐

𝜆
     λ = 

ℎ𝑐

𝜀
 

ε1 = 2 eV + 10 eV = 8 eV = 8  1,6  10-19 J = 12,8 10-19J=1,28  10-18 J. 

λ1 =  
6,63 ∙ 10−34 ∙ 3 ∙ 108

1,28 ∙ 10−18 m= 15,54  10-8 m = 155 nm   f1 =
3  108

1,55 ∙ 10−7

1

s
=1,931015Hz.  

ε2 = 1 eV + 10 eV = 9 eV = 9  1,6  10-19 J = 14,4 10-19 J = 1,44  10-18 J. 

λ2 =  
6,63 ∙ 10−34 ∙ 3 ∙ 108

1,44 ∙ 10−18 m= 13,81  10-8 m = 138 nm   f2 =
3  108

1,38 ∙ 10−7

1

s
 = 2,17  1015 Hz.  

ε3 = 1 eV + 2 eV = 1 eV = 1,6  10-19 J. 

λ3 =  
6,63 ∙ 10−34 ∙ 3 ∙ 108

1,6 ∙ 10−19 m= 1,24 10-6m = 1240 nm   f3 =
3  108

1,24 ∙ 10−6

1

s
 = 2,41 1014Hz.  

Az első két esetben az elektromágneses sugárzás az ultraibolya tartományba, a harmadik 

esetben viszont az infravörösbe esik. 

2. Tényleg oszthatatlan az atom? 

Megoldás: 

Az atom elnevezés a görög atomosz = oszthatatlan szóból származik.  

Az atom az anyag legkisebb tovább már nem osztható része, amely még magán viseli 

az illető anyag összes kémiai tulajdonságát. Tehát például egyetlen vasatom ugyanolyan 

kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint valamennyi makroszkopikus mennyiségű vas. 

Ha abból a szempontból vizsgáljuk az atomot, hogy atommagból és elektronburokból 

épül fel, ezeket pedig elemi részecskék építik fel, akkor osztható, ugyanakkor a részek 

tulajdonságai már nem egyeznek meg az atom tulajdonságaival. Pl.: az atom semleges, az 

atommagban „sűrűsödik össze” a tömege. Az atommagban kétféle nukleon van, a protonok 

és a neutronok tömege nagyjából azonos. Az elektron ezzel szemben negatív töltésű, tömege 

közel kétezerszer kisebb a nukleonok tömegénél. 

3. Készíts egy rajzot vagy modellt az atomról! Gyűjts ismereteket, készíts előzetes tervet, 

azután építsd is meg az atommodelled! Mutasd be a többieknek, és prezentációban ismertesd, 

hogy milyen szempontból hasonlít az általad készített modell a valódi atomra! Az osztályban 

a modellek versenghetnek is, vagy rendezhettek belőlük kiállítást. Próbálj az interneten vagy 
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személyesen szakértővel, atomfizikussal, tanárral is beszélni, mutasd meg neki az 

elképzelésedet! 

Megoldás: 

 

4. Hogyan lehet színképelemzés segítségével megállapítani egy gázelegy összetételét? 

Megoldás: 

A vizsgálat alapja, hogy az atomok, molekulák által elnyelt vagy kibocsátott fény frekvenciája 

az anyagi minőségre jellemző. Ha a gázelegy fényt bocsát ki, akkor a színképvonalak alapján az 

összetétel vagy akár a kémiai állapot is megállapítható. 

5. Tanulmányozd a fénykibocsátás és fényelnyelés folyamatát az interneten talált interaktív 

szimuláció segítségével! 
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Megoldás: 

A Phet-szimulációk (http://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/discharge-lamps) között 

található a „neoncsövek és más gázkisülési lámpák” szimuláció, ahol a vizsgált atomokat 

megfelelő feszültséggel felgyorsított elektronokkal gerjesztik, majd az alapállapotban 

visszatérő atomok által kibocsátott fotonokat ábrázolják, illetve felrajzolható a vonalas színkép 

is. 

David M. Harrison oldaláról való a Nagy Sándor által bemutatott szimuláció: 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/BohrModel.html 

20. Fényforrások 

A fejezet a diákok sokoldalú fejlesztésére ad lehetőséget, és elválaszthatatlan az előzőtől, 

amiben a fénykibocsátás elméleti alapjairól volt szó. Az elméleti alapok megfelelő számú óra 

hiányában el is maradhatnak, a hasznos és érdekes gyakorlati ismeretek, a körülöttünk lévő 

fényforrások működésének, fénykibocsátásának vizsgálata azonban nem! A korábbi izzószálas 

villanykörték fényerejének jellemzésére elegendő volt az égő teljesítményét figyelembe venni. 

A halogén és LED-izzók megjelenésével újabb paraméter került feltüntetésre, ami azt mutatja, 

hogy milyen erős az izzó fénye: ez a lumen. A két adat mellett érdekes lehet az égő várható 

élettartama, valamint az is, hogy milyen lámpatestünk van, sőt az égő ára is. Ma már olyan 

LED-lámpákat is árulnak, melyekben az izzó nagy élettartama miatt soha nem kell égőt 

cserélni, és nem is lehet. Meghibásodás esetén a lámpa eldobandó. A megfelelő lámpa vagy 

izzó kiválasztása tehát adatok gyűjtését, összehasonlítását és mérlegelést igényel. Adjunk ilyen 

feladatot a diákoknak! A megfelelő alkalommal – a boltban vagy webáruházban – tekintsék át 

a kapható fényforrásokat, rögzítsék a teljesítményre, fényerősségre, élettartamra vonatkozó 

adatokat, és értékeljék az eredményt, vonják le a megfelelő következtetést! Nehezebb feladat 

annak kiszámítása, mennyi idő alatt térül meg a jóval drágább LED-izzó használata. Arra 

szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megfelelő izzó kiválasztása valójában „tudományos 

tevékenység”, aminek a helye teljes mértékben a természettudományos oktatásban, illetve a 

fizikaórán van.  

A ma már széles körben hozzáférhető kis lézerekkel sok látványos és érdekes kísérlet 

végezhető otthon vagy az iskolában, az órán, csoportmunkában, esetleg tanári demonstráció 

keretei között. Ezért is szerepel a lézer a tananyagban. A lézer működésének fizikai alapjaira 

egyetlen mondat utal a leckében. Nem ennek a megtanulása a cél, de azért útmutató lehet a 

különösen érdeklődő diákok számára. Ma már vörös, zöld és kék lézerek is kaphatóak, 

amelyekkel még több érdekes kísérlet és interferenciajelenség vizsgálható. A gyerekek 

megkísérelhetik lefényképezni a látványt.  

A fényemittáló diódák működése kapcsán kerül sor a félvezetők áramvezetési 

mechanizmusának magyarázatára. Egy ilyen magyarázat már a legegyszerűbb p-n átmenet 

esetén is csak részleges lehet. A félvezető eszközök azonban széles körben elterjedtek és mai 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/BohrModel.html
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technikánk alapját szolgáltatják, ezért szerepel a működésükkel kapcsolatos egyszerű 

magyarázat a könyvben. A félvezető eszközök működését a sávelmélet keretein belül is 

szokták tárgyalni. Ilyenkor bevezetik az energiasávok fogalmát, tiltott sávról, valenciasávról, 

vezetési sávról beszélnek. Az energiaszintek felhasadásának a kvantumfizika alapjaiban rejlő 

okai vannak, melyről itt nem szólunk. A „mozgékony elektron” kifejezéssel a vezetési sávban 

lévő és az áramvezetésben résztvevő részecskékre célzunk. Az energiasávok kialakulását a 

fejezet utolsó leckéjében, a nanofizikával való ismerkedés során tárgyaljuk.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy általános félreértésre. A technikai eszközök 

működésének magyarázata során nem az a célunk, hogy a tananyag mennyiségét „robbantott 

ábrák” vagy műszaki részletek és adatok halmozásával tovább növeljük. Egy-egy alapötlet 

azonban, ami a hétköznapokban visszaköszön, hasznos és érdekes lehet. A gyerekek szívesen 

foglalkoznak gyakorlatias dolgokkal, akár részletekbe menően és többlet erőfeszítést 

mozgósítva – ha a téma érdekli őket. A „fénykibocsátás és -elnyelés Bohr-féle elmélete” nem 

biztos, hogy ilyen, de egy különböző színekkel világító távirányítható dekorációs LED-gyertya 

jobban megragadhatja a figyelmüket. Erre kíván lehetőséget adni a könyv az időnként 

felbukkanó technikai részletek közzétételével. Nem „kell” megtanulni a CFL izzó felépítését, 

de érdekes lehet felfedezni, hogy valójában mi és hogyan világít egy ilyen eszközben. Ilyen 

technikai érdekesség a LED-izzó és az Edison-foglalat házassága is – komoly 

tudománytörténeti tanulságokkal –, és érdekes lehet a jövő lámpáinak világába tekinteni, 

amelyek már szabad formákban használják ki a LED technológia lehetőségeinek teljes tárházát.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mi az az Edison-foglalat? Nézz utána! 

Megoldás:  

Az elektromos izzólámpákat a sárga- vagy vörösrézből, illetve 

alumíniumból készült fej és a már előzőleg az elektromos vezetékekre 

kapcsolt foglalatok segítségével látják el árammal. A foglalatok 

többnyire csavarmenetesek, a menetek és emelkedésük szabvány 

szerint készülnek. Ezeket a csavarmeneteket és foglalatokat Edison 

emlékére – aki az első ilyen izzólámpákat és foglalatokat készítette – 

Edison-menetnek, illetve Edison-foglalatnak nevezik. Ez a régebbi 

bajonettzáras foglalatokat csaknem teljesen kiszorította. 

2. Egy energiatakarékos fénycső dobozán azt olvasod, hogy 1100 lumen a fényereje és 30 W-

ot fogyaszt. Egy kisebb fénycső 8 W fogyasztás mellett 350 lumen fényes. Melyik fényforrás 

gazdaságosabb? 
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Megoldás:  

Fényerő (fényáram) Fogyasztás 

1100 lm 30 W        100 lm
30

11
= 2,72 W 

350 lm 8 W        100 Lu   
8

3,5
=2,28 W 

A 8 W-os fénycső a gazdaságosabb. 

3. Egy 5 W-os LED-izzó ugyanolyan fényerejű, mint egy 35 W-os normál izzó. Ára azonban 

1500 forint, szemben a hagyományos 100 W-os izzó 200 Ft-os árával. A takarékos világítás 

érdekében a 100 W-os hagyományos izzót 3 LED-izzóra cseréled. Napi átlagos 2 óra világítás 

mellett hány évig kell a LED-izzókat üzemeltetni ahhoz, hogy behozzák a vásárlás 

többletköltségét? (A villanyszámlát megnézve azt látod, hogy 150 kWh villamos energia 

6500 forintba kerül.) 

Megoldás: 

1 LED     1500 Ft  5 W                                100 W-os izzó  200 Ft 

3  LED    4500 Ft   15 W 

Üzemeltetés: napi 2 óra  évi  730 óra  N év alatt   730N 

Normál izzó fogyasztása: (100730N) Wh= (73kWh) N 

LED fogyasztása (15730N) = (10,95 kWh) N 

Árkülönbözet: 4500200=4300 Ft 

150 kWh 6500 Ft  

  1 kWh   6500/150=43,33 Ft 

Normál izzó: 73 43,33Ft=3163 Ft 

LED: 10,9543,33Ft =474,46 Ft 

(3163 − 474,46) 𝑁 =4300 

2688,54N=4300 

N = 1,6 év. 

4. Magyarázd el, hogyan képes a hologram rögzíteni a tárgy térbeli képét! 

Megoldás: 

Pl.:http://holografia.reblog.hu/cimke/l%C3%A9zer 

„Az eljárás során rendszerint lézerfényt használnak (mivel ez koherens fénynyalábot 

szolgáltat), amelyet tükrökkel és lencsékkel irányítanak a tárgyra, illetve a képet rögzítő 

lemezre. A lézerfényt egy nyalábosztó segítségével terelik két irányba, ezek egyike lesz a 

tárgysugár, a másik a referenciasugár. A két sugár a képrögzítésre használt felületen találkozik. 

http://holografia.reblog.hu/cimke/l%C3%A9zer
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Mivel azonban ezeknek csak egyike visszaverődött fény, a két sugár nincs azonos fázisban (a 

visszavert fény a visszaverő felület térbeli helyzetétől függően más és más utakat tesz 

meg),így egy ún. interferenciatér jön létre, ami világos és sötét csíkok formájában jelenik meg 

a lemezen. A fekete sávokban a két hullám fázisa azonos, így erősítik egymást, a világos 

helyeken viszont a hullámok kioltották egymást. Ez az a kettősség, ami a holográfia tökéletes 

képalkotását adja: az interferenciacsíkokban és ezek egymástól való távolságában ugyanis 

rögzült a visszavert fény minden jellemzője. 

A kérdés ezek után már csak az, hogyan lesz a csíkos lemezből kép? Nos, a lemezről 

ugyanúgy elő kell hívni a képet, ahogy a hagyományos filmtekercseket kellett korábban. Az 

előhíváshoz azonban a lemezt ismét meg kell világítani, méghozzá ugyanabból az irányból, 

ahonnan a referenciasugár érkezett. 

Három érdekesség van, amit még érdemes tudni a 

holográfiáról. Először is, a hologramok nem színhelyesek, színük 

a tárgyat megvilágító lézer színétől függ. Ezért lehet az, hogy a 

jobb oldali képen II. Erzsébet kék. Másodszor, egy lemezre több 

képet is rögzíthetünk, ha a referenciasugár szögét változtatjuk. 

Ennek köszönhető, hogy más-más szögből más képet látunk, 

avagy a kép egészét mozogni véljük. Harmadszor pedig, a 

hologram nem vész el, ha a rögzítő lemez eltörik, a kép, ha nem 

is oly jó minőségben, de annak bármely darabkájáról 

rekonstruálható.” (A hivatkozott webhelyet idézzük, a feketével 

kiemelt mondat kivételével.) 

21. Fényképezőgép, fotocella, napelem 

Ebben a leckében nagyon fontos gyakorlati alkalmazások és a világ működésével kapcsolatos 

lényeges gondolatok váltják egymást. A fényképezés ma sokkal gyakoribb, mint 20-30 évvel 

ezelőtt. Ha valaki megszámolná, hogy hány fényképet készítünk ma, hihetetlen mennyiséggel 

találkoznánk. A képek nagy része az internetre kerül. A digitális technika lehetővé tette, hogy 

gyorsan, sokat fotózzunk, káros következmények nélkül. A digitális fénykép könnyen 

kitörölhető, nem kell bosszankodnunk az elrontott beállítások miatt, mint egykor. A leckében 

itt kerül sor a leképezési törvény matematikai megfogalmazására. Ez jó alkalom a számolási 

készség fejlesztésére, illetve az optikai törvények újbóli felidézésére. A matematika a fizikához 

hasonlóan erősen strukturált tananyagot tartalmaz. Mégis közismert, hogy a tanulók felváltva 

ismerkednek a tárgy területeivel: algebrai ismeretek után geometria következik, azután újra 

visszatérnek az algebrára és így tovább. A visszatérés mindig lehetőséget ad az ismétlésre. A 

gyerekek rendelkeznek tehát fényképező eszközzel, amelyet rendszeresen használnak, a 

fejezetben ezért kapnak legalább elvi magyarázatot arra, hogyan lehetséges a digitális 

fényképek elkészítése. Napjainkban egyre több háztetőn jelennek meg a napelemek, egyre 
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olcsóbbak az elektronikai boltokban kapható, napfénnyel is tölthető akkumulátorok. A 

napelem működését nehéz megérteni a fény és az anyag kölcsönhatásának ismerete nélkül, 

ezért ismertetjük a fényelektromos hatást és magyarázatát a leckében. A gondolat, hogy a 

fény és anyag kölcsönhatásában a fény frekvenciájának lényeges szerepe van, lehetővé teszi 

számos érdekes jelenség értelmezését. A kék lézerfény sokkal erősebben lép kölcsönhatásba 

a zöld fluoreszkáló festék anyagával, mint a vörös. Előbbi nem hagy rajta nyomot, a kék lézer 

több másodperces világításra készteti. Javasoljuk a tanári demonstrációs kísérlet elvégzését 

vagy a YouTube-on található felvétel megtekintését. A boltban vásárolt napelemmel is 

végezhetünk kísérleteket azzal kapcsolatban, milyen megvilágítás esetén mekkora a töltőáram 

erőssége. Közösen érdemes végiggondolni, hova érdemes elhelyezni a napelemet, milyen 

irányba kell fordítani, hogyan nézhet ki egy napelemre épülő elektromos hálózat, mi történik, 

ha nem süt a Nap. Milyen adatok birtokában lehetne kiszámolni, hogy megtérül-e a napelemek 

használata? A fotocellák helyett elektronikai boltokban igazán olcsón is kapható 

fotoellenállások segítségével is tanulmányozhatjuk a fény és a félvezető anyagok 

kölcsönhatását. A fotoellenállás vezetőképessége erősen változik a megvilágítás hatására, ez 

is a fény által közölt energia miatt mozgékonnyá váló elektronoknak köszönhető.  

Szeretnénk külön kitérni a fényelektromos egyenletre. A diákok számára a 

legkönnyebben megjegyezhető egyenletek két vagy több fizikai mennyiség egyenlőségével 

kapcsolatosak. Ilyen egyenlet például az 𝐹 = 𝑚𝑔, azaz a gravitációs erő egyenlő a tömeg és a 

gravitációs gyorsulás szorzatával. Ehhez képest többletnehézséget jelent, ha egy fizikai 

mennyiség megváltozása szerepel az egyenlőségben. Például a belső energia megváltozása 

egyenlő a hőkapacitás és a hőmérséklet-változás szorzatával. A fényelektromos egyenlet mint 

a kilépő elektronok maximális kinetikus energiájára vonatkozó összefüggés és a benne 

szereplő kilépési munka (az elektron legkisebb energiája, ami szükséges a fém elhagyásához) 

nehezen értelmezhető a diákok többsége számára, hiszen nem a megnevezett fizikai 

mennyiségekről, nem is a megváltozásukról, hanem a szélső értékükről van szó. Itt elválik, 

hogy kik azok a tanulók, akiktől az egyszerűbb összefüggések megtanulását várhatjuk, és kik 

azok, akik precizitásuk és koncentrált figyelmük révén mélyebben megértik a tankönyv 

szövegét. Sokarcúsága miatt ez a lecke is alkalmat teremt tehát a differenciálásra. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy cinklemezt 12 eV energiájú fotonokkal megvilágítva, mekkora a kilépő elektronok 

legnagyobb mozgási energiája? A kilépési munka értékét keresd meg a Négyjegyű 

függvénytáblázatok megfelelő táblázatában! 

Megoldás: 

Wki = 4,3 eV 

Emax = 12 eV  4,3 eV = 7,7 eV. 
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2. Mennyinek kellene lennie a kilépési munkának egy olyan képzeletbeli fém esetében, 

amelyikből már a látható fény is képes lenne fotoelektronokat kiszakítani? 

Megoldás: 

A még látható ibolyafény frekvenciája nagyjából 8·1014 Hz. 

A megfelelő foton energiája: Efoton = 6,63·10-34Js·8·1014Hz = 53·10-20J = 3,3 eV 

A kilépési munkának ennél kevesebbnek kell lennie, hogy a még látható ibolyaszínű 

fénnyel megvilágítva elektronok lépjenek ki a fémből. A valóságban számos fém kilépési 

munkája kisebb, mint 3,3 eV. Ilyen fémek például az alkálifémek, illetve egyes alkáliföldfémek. 

(Lásd az oldalon lévő táblázatot: https://en.wikipedia.org/wiki/Work_function) 

3. Hogyan működik a digitális fényképezőgép? Mi az a CCD? 

Megoldás: 

A digitális kamerákban a film helyén fényérzékeny félvezető anyagból készült eszköz, 

úgynevezett CCD (charge-coupled device) helyezkedik el, amely sorokban és oszlopokban 

elhelyezett pixelekből áll. Egy pixel a digitális fénykép egy képpontjának felel meg. A 8Mpixel-

es kamera képe közel 8 millió pixelből, képpontból áll. A pixelekre eső fény hatására 

fotoeffektus történik a pixelek tetején lévő fémoxid-félvezető rétegekben, a félvezetőből 

kilépő elektronok a szigetelő fémoxid rétegen jelennek meg. Az erősebb megvilágítás több 

elektront szabadít fel, a keletkező töltés nagyságát megfelelő elektronika segítségével lehet 

igen gyorsan kiolvasni. A számokat kettes számrendszerben ábrázolva, feszültségimpulzusok 

használatával jegyzik meg a memória-áramkörök.  

4. Vajon mi a mobiltelefonokban található fényszenzorok működésének fizikai alapja? 

Megoldás: 

A gyártók nem szívesen árulják el a részleteket. A fény érzékelésének alapja az elektronikában 

általában az, hogy a szenzorokban felhasznált különleges tulajdonságú anyagban (szennyezett 

félvezető) lévő elektronok képesek felvenni a fény energiáját. Ezek az elektronok aztán 

mozgékony, áramvezetésre alkalmas töltéshordozóként jelennek meg, és módosítják a 

félvezetőkből készült alkatrészek (fotoellenállás, fotodióda, fototranzisztor) működését. 

5. Hogyan fogalmazta meg Planck a róla elnevezett hipotézist? 

Megoldás: 

Elsőként a német fizikus, Max Planck vetette fel a hőmérsékleti sugárzás 

spektrumának magyarázata során, hogy az elektromágneses mező 

energiája kvantált, azaz létezik egy legkisebb energiaadag, és a mező csak 

ennek többszörösét adhatja le vagy veheti fel. A legkisebb energiaadag a 

foton, melynek energiája az úgynevezett Planck-állandó és az 

elektromágneses hullám frekvenciájának szorzata.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Work_function
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Max_Planck_1878.GIF
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fh  , 

ahol h a Planck-állandó egy nagyon kis mennyiség (h = 6,626  10-34 Js) . 

Ugyanez eredetiben: 

„Moreover, it is necessary to interpret UN not as a continuous, infinitely divisible quantity, 

but as a discrete quantity composed of an integral number of finite equal parts. Let us call 

each such part the energy element e; consequently we must setUN = Pe.” 

On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum, Max Planck, Annalen der Physik, 

vol. 4, p. 553 ff (1901) 

6. Ismertesd Albert Einstein legfontosabb tudományos eredményeit! 

Megoldás: 

A speciális és általános relativitáselmélet megalkotása, a tömeg-energia ekvivalencia 

(egyenértékűség) megfogalmazása, a fényelektromos hatás matematikai leírása, a Brown-

mozgás magyarázata. Érdekes, hogy az általános relativitás kivételével mindezeket az 

eredményeket Einstein 1905-ben publikálta.  

22. Az anyag felépítése 

Ebben a leckében alkalom nyílik a tudományos ismeretszerzési folyamat bemutatására. 

Könyvünkben – a már ismertetett okok miatt – általában gyakorlati oldalról mutatjuk be a 

fizika működését, alapvető gondolatait. Emellett azonban szükséges a tudományos 

megismerés módszerének explicit ismertetése is. Nem olyan módon, hogy megpróbálunk a 

diákokból kis tudósokat nevelni, vagy arra törekszünk, hogy elméjükben a fizikai mennyiségek 

és jelenségek rendszere hasonlóan jelenjen meg, ahogyan a fizikusokéban.  

Ugyanakkor a gyerekeknek meg kell mutatni a fizikusok világát, ki kell próbálniuk a 

tudományos ismeretszerzést, mérjenek, számoljanak, gondolkozzanak, csoportos órai 

munkában, a tanár vezetésével minél többször! Jelen lecke lehetőséget ad arra, hogy a diákok 

megértsék: A tudomány modelleket állít fel, azok alapján számol és következtet, a számolások 

eredményeit egybeveti a tapasztalattal, és a modellek tökéletesítésére törekszik, amelyet 

ismét csak a tapasztalat, a mérésekkel való jobb egyezés igazol. Azért kerültek egyetlen 

leckébe az atomokkal kapcsolatos ismeretek, hogy ez a folyamat csorbítatlanul álljon a diákok 

előtt az ókortól napjainkig. Hasonló ívet húzhatnánk a fény esetében is. Newton inkább 

részecskéknek képzelte a fényt, Maxwell kimutatta, hogy elektromágneses hullámok. Később 

a jelenségek egy csoportját az elektromágneses tér energiakvantumának bevezetésével lehet 

csak értelmezni, ami bizonyos értelemben a részecske képéhez való visszatérés. Közben a 

részecskékről pedig kiderül, hogy bizonyos jelenségek értelmezése csak akkor lehetséges, ha 

hullámhosszat rendelünk hozzájuk. A korábbi leckében az elektron hullámtermészetével 

kapcsolatos olvasmány után most a kvantummechanikai atommodellben eltűnnek a 

részecskék, hogy a standard modellben ismét gombócokat rajzoljunk(a pontszerű, tömeg 
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nélküli részecskék helyére, melyek tömegüket a Higgs-mechanizmussal nyerik). Az órán 

sokféle módszerrel kerülhet sor a tudományos elképzelések bemutatására, és tanulságos, ha 

a módszer eredményei mellett annak határait is bemutatjuk. Lehetőség nyílik az aktuális 

tudományos megértés és korszellem közötti kapcsolat megmutatására, hiszen a tudomány 

mindig is nagy hatással volt a filozófiára és a nem szigorúan természettudományos alapokon 

nyugvó világmagyarázatokra. Sokan ünnepelték a részecskék eltűnését a kvantummechanika 

születésekor, mert szerettek volna egy kiszámíthatatlanabb világban hinni. Érdemes azonban 

elmondani, hogy noha a tudományos eredményeket gyakran citálják filozófiai munkákban, 

azok valódi jelentésével a számolásokat elvégző és a fizika rendszerét egészében értő 

szakemberek – a fizikusok – vannak a leginkább tisztában. A bulvársajtó fel-felkap ugyan 

hangzatos szlogeneket, melyekről a kívülállóknak jutnak eszükbe dolgok, de pl. a 

kvantumfizikát az érti igazán, aki nap mint nap ilyen számolásokkal és kísérletekkel foglalkozik. 

A világ legnagyobb fizikusai bevallják, hogy a kvantumvilág teljes mélységében még az ő 

számukra sem érthető. Jó, ha ezt (és ennek okát) megemlítjük a diákjainknak. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Az interneten találhatsz kisalkalmazásokat és szimulációkat (atomic orbitals simulation, 

atomic orbitals applet), amelyek egy atom elektronállapotainak képét (az elektronok 

megtalálási valószínűségét) állítják elő. Az elektronállapotokat a kvantumszámok határozzák 

meg, a két legfontosabbat n-nel (főkvantumszám) és l-lel (mellékkvantumszám) jelölik. Az n és 

l növelésével egyre bonyolultabb, nagyobb energiájú elektronállapotokat állíthatsz elő. Rajzolj 

le néhányat! Mi jellemzi az l = 0 állapotokat? 

Megoldás:  

http://ultrastudio.org/en/Atomic_orbitals 

 

Az l = 0 állapotokat gömbszimmetria jellemzi. 

http://ultrastudio.org/en/Atomic_orbitals
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2. Miért gondolta Thomson, hogy az anyag pozitív töltésű része folytonosan oszlik el a térben? 

Hogyan képzelhették el az atomokat akkor, amikor még csak az elektront és a protont 

ismerték? 

Megoldás: 

Thomson nem tapasztalta pozitív töltésű részecske kilépését az anyagból. Ezért gondolhatta, 

hogy a pozitív töltés folytonosan oszlik el, nem kapcsolódik részecskéhez. 

Protonok és elektronok valamiféle keverékére gondolhattak. Például a semleges 

héliumatom két protont, két neutront és két elektront tartalmaz. A neutron felismerése előtt 

úgy gondolták, hogy a hélium atommagjában négy proton és két elektron található, ami körül 

két elektron kering. Ma már tudjuk, hogy elektron hosszabb ideig nem tartózkodhat az 

atommag belsejében. 

3. Nézz utána, hogy a standard modellben hány elemi részecske szerepel, és ezekből hogyan 

épül fel a többi részecske! 

Megoldás: 

„A standard modell olyan rendszerezését adja az elemi részecskéknek, mely a fundamentális 

szimmetriákon alapszik. A részecskéknek két nagy családját ismerjük, ezek a bozonok és 

a fermionok. Minden ismert részecskének létezik továbbá egy antirészecskéje is ugyanakkora 

tömeggel, közepes élettartammal és ellentétes elektromos töltéssel (anyag-antianyag 

szimmetria). A részecskék a fundamentális kölcsönhatások révén gyakorolnak hatást 

egymásra. 

A bozonok egész spinű részecskék. Az elemi bozonok a négy fundamentális 

kölcsönhatás (elektromágneses/gyenge, erős és gravitációs) közvetítő részecskéi. Például a jól 

ismert tömegnélküli foton (γ) az elektromágneses kölcsönhatás közvetítője. A W+, W és a 

Z0 bozon ellenben a gyenge kölcsönhatás masszív küldönce, azé a kölcsönhatásé, amely a mag 

béta-bomlásáért és a müon elbomlásáért felelős. A zérustömegű gluon (g) ugyanakkor az erős 

kölcsönhatást közvetíti. 

A fermionok feles spinű részecskék. Ezek alkotják körülöttünk a kézzelfogható anyagi 

világot. A fermionok családja az elemi részecskéknek két csoportját foglalja magában: 

a kvarkokat (melyeknek q az általános jelölő szimbólumuk) és a leptonokat (az l általános 

jelölő szimbólummal).” 

További részletek például Nagy Sándor honlapján találhatóak: 

http://nagysandor.eu/nuklearis/NEMO_sm.htm 

  

http://nagysandor.eu/nuklearis/NEMO_sm.htm
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A standard modellben szereplő összes részecskét a következő táblázat tartalmazza  

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Standard_modell): 

 

4. Mekkora az állapotfüggvény értéke a tér egy olyan pontjában, ahol a részecske nem 

tartózkodhat? 

Megoldás: 

Nulla. 

5. Milyen kvarkok alkotják a standard modellben a protonokat és neutronokat? 

Megoldás: 

A standard modell szerint a protonok és a neutronok kvarkokból épülnek fel. A hatféle kvark 

elektromos töltése az elektron töltésénél is kisebb, az elemi töltés egyharmad és kétharmad 

része. Egy protont és egy neutront három-három kvark alkot. Az elektron töltésének nagyságát 

e-vel jelölve a proton két +(2/3)e elektromos töltésű „up” kvarkot és egy -(1/3)e töltésű 

„down” kvarkot tartalmaz, amelyek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A neutron két 

„down” és egy „up” kvarkból áll. Az „up” és „down” (fel és le) szavak egyszerű elnevezések, 

semmiféle irányt nem jelentenek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Standard_modell
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6. A közelmúlt egyik legjelentősebb kutatási eredménye a standard modell által feltételezett 

Higgs-bozon nevű részecske létezésének kísérleti alátámasztása. Nézz utána, hol és hogyan 

történt ez a felfedezés! 

Megoldás: 

A Higgs-bozon vagy Higgs-részecske egy olyan részecske, amelyet a részecskefizika standard 

modellje jósolt meg. Ez a részecske a közvetítője a Higgs-térnek, és ez felelős a többi részecske 

tömegéért. A részecske létezését Peter Higgs brit fizikus jósolta meg 1960-ban, de elképzelését 

sokáig puszta fantazmagóriának tekintették. Felfedezéséért Higgs 2013-ban kapott Nobel-

díjat, miután egy évvel korábban megtalálták a Higgs-bozont. 

2012. július 4-én egy konferencián a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) 

jelentette, hogy találtak egy részecskét, aminek tömege 125 GeV/c2 (körülbelül 133 proton-

tömeg, nagyságrendileg 10−25 kg), ami „nagyjából a Higgs-bozon követelményeinek felel meg”. 

Az eredmény a CERN két részlegének, az ATLAS és a CMS részlegnek a független munkájából 

származik. A hírt nagy lelkesedés fogadta, bár a jelentéshez hozzáadták, hogy még egy év 

munkájára lesz szükség, hogy az új részecske minden tulajdonságát a Higgs-bozontól elvárt 

tulajdonságokkal egyeztethessék. 2013. március 14-én jelentették be, hogy az eredmények 

ellenőrzése alapján kijelenthető, a részecske egy Higgs-bozon, de annak pontos eldöntéséhez, 

hogy ez a feltételezett többféle részecske közül (például a szuperszimmetria szerint öt 

lehetséges Higgs-bozon esetében) pontosan melyikről van szó, még több évnyi ellenőrzés és 

új adatok szükségesek. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Higgs-bozon) 

23. Rózsaszínű arany 

A lecke végigviszi az előző fejezetben az atomok felépítésével indult gondolatmenetet, eljutva 

a szilárdtestek felépítésének és elektrooptikai tulajdonságainak tárgyalásához. 

A hagyományos felépítésű fizikaoktatás egyik problémája az, hogy a feldolgozott anyag 

gyakran megtorpan az elméleti alapoknál, és nem jut el a gyakorlati alkalmazás szintjére. 

Emiatt csak az elméleti érdeklődésű diákok számára érdekes. A hétköznapokban nem az egyes 

atomokkal, hanem a szilárdtestekkel vagy az atomokból felépített nanorészecskékkel, 

nanoanyagokkal találkozunk. A fizika tantárgy pedig nehezen tud hasznos, érdekes dolgokat 

mondani a gyerekek számára, ha a tananyag megáll az atomok felépítésénél. A különleges 

tulajdonságú anyagok, például a nagyon könnyű, mégis szilárd aerogélek egyre nagyobb 

mértékben vannak jelen a hétköznapokban. Emiatt próbáljunk meg elmagyarázni a könyvben 

a szilárdtestekkel, majd a nanofizikával kapcsolatos néhány alapvető gondolatot! 

A diákoktól annyit várunk, hogy legyenek tisztában a nanofizika fogalmával, tudjanak 

szemléletes magyarázatot adni néhány jelenségre. Ilyen például az elektronok kollektív 

gerjesztése, amelyet egy szemléletes példával magyaráz meg a lecke főszövege. A szénből 

megalkotható anyagok ugyanazokból az atomokból állnak, drámaian eltérő viselkedésüket az 

atomok eltérő kapcsolódási rendje okozza.  
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A leckével kapcsolatosan szeretnénk felhívni a figyelmet a differenciálás lehetőségére, 

amit az elektronállapotok eloszlásának bevezetése tesz lehetővé. Differenciálás alatt most 

nem arra gondolunk, hogy a gyengébb képességű diákokat támogatjuk, hanem arra, hogy 

észrevesszük a jobb képességű tanulókat. A diákok általában könnyen megemésztik, ha egy 

fizikai mennyiség skalármennyiség, azaz egy szám és egy mértékegység együttese. Valójában 

ezzel a hétköznapokban is gyakran találkoznak: a hőmérséklet 5 Celsius-fok, a kenyér tömege 

2kg. Számolásoknál már gyakran elfelejtik a mértékegységeket, vagy nem váltják át azokat a 

megfelelő módon. Ha egy csiga 1 perc alatt 5 cm-t mászik, akkor a sebessége 5, de mi is lesz a 

mértékegység? Ehhez képest növeli a problémák számát, ha egy fizikai mennyiségnek iránya 

is van. A vektorjel következetlen és értelmetlen használata mutatja az ezzel kapcsolatos 

megértésbeli problémákat. Egy dimenzióban egy választott pozitív irányhoz képest az előjellel 

nyílik lehetőség a mennyiség irányának jelzésére és az irányok figyelembevételére a számolás 

során. Azt mondhatjuk, hogy a nem egy egyenesbe eső vektormennyiségekkel való számolás 

általában nem megy. A vektoroknál is ritkábban kerülnek elő az eloszlások. Kevesen gondolnak 

arra, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös dolgozatot író tanulók számának megadásával a 

dolgozat eredményének eloszlását adjuk meg. Ugyanígy beszélhetünk frekvenciaeloszlásról, 

amikor egy hang különböző frekvenciájú szinuszos összetevőinek erősségét adjuk meg, 

spektrális eloszlásról, amikor a fény különböző frekvenciájú összetevőinek arányát adjuk meg, 

illetve az elektronállapotok eloszlásáról jelen leckében. Az eloszlások értelmét egy tanári 

magyarázat vagy akár a tankönyv szövegének figyelmes olvasása csak kevesek számára fogja 

feltárni. Akik elfelejtették a fénykibocsátás és elnyelés magyarázatát, és nem tették magukévá, 

hogy az elektron energiája nem lehet akármekkora, azok nem fogják érteni a sávok 

kialakulását sem. Nem kell tehát minden diákon bevasalnunk az elektronállapotok 

eloszlásának megértését, illetve a lecke tanítása során lemérhetjük, hogy kik azok a 

tanítványaink, akik könnyen veszik ezt az akadályt. 

A leckével és általában a legújabb tudományos eredményekkel kapcsolatban 

feltehetjük a kérdést: „Nem korai-e a tananyagban való szerepeltetésük? Mi történik akkor, 

ha a jelenleg ígéretes kutatási irány később tévedésnek bizonyul?” Találkoztunk már olyan 

szemlélettel, ami a tudománytól örök igazságok kimondását, egyfajta tévedhetetlenséget vár 

el; pedig mi, a tudomány gyakorlói inkább úgy látjuk, a kutatás magában hordja a tévedés 

lehetőségét, a nagyobb igazság megtalálásához bizony sok tévedésen keresztül vezet az út. 

Talán fontosabb, ha nem ragaszkodunk csökönyösen a tévedéseinkhez, elfogadjuk, hogy a 

természet nem erősítette meg a gondolatainkat, és módosítunk azokon. A kutatókat inkább 

az ilyen attitűd jellemzi. Ennek megfelelően a diáktól sem várunk tévedhetetlenséget vagy 

hibátlanságot. Ezt a számonkérések során is érdemes figyelembe venni. Nagyon sokszor a 

hibázástól való félelem szoktatja le a gyerekeket az önálló gondolkozásról, amit pedig sokszor 

az iskolai számonkérés ültet el bennük, sok esetben felnőttkori pszichés problémák, 

kisebbrendűségi érzés, neurózis, szorongás alapjait rakva le ezzel.  
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Keress képeket, szemléletes ábrázolásokat az interneten a grafénről, grafitról, gyémántról, 

szén nanocsőről és fullerénről! Miben hasonlítanak, és miben különböznek ezek az anyagok? 

(tulajdonságok, szerkezet) 

Megoldás: 

Például: http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_10.pdf 

2. Mi a szerepe a lézernek a 88. oldali képen látható atomi erő mikroszkóp működése során? 

Megoldás: 

A lézermutató teszi láthatóvá a vizsgálandó felület feletti tű kis elmozdulásait. 

3. 2010-ben a fizikai Nobel-díjat a grafénnal kapcsolatos kutatásokért adták. Nézz utána, 

kiknek! 

Megoldás: 

A 2010-es fizikai Nobel-díjat Andrej Geim és Konsztantyin Novoszelov orosz származású 

fizikusok kapták a grafénnel kapcsolatos kutatási eredményeikért. A grafén az utóbbi évek 

sztárja az anyagtudományokban: egy teljesen új anyag, amelynél vékonyabbat és erősebbet 

eddig nem ismertünk. A grafént műanyaggal keverve kiváló tulajdonságú anyagok állíthatók 

elő, amelyek vezetik az áramot, erősek, könnyűek és a hőnek is jól ellenállnak: a jövőben 

űreszközök, repülőgépek, sőt autók anyagában találkozhatunk velük. (Forrás: internet) 

4. Milyen eljárással állítottak elő a kutatók egy atomnyi vékonyságú grafénréteget? 

Megoldás: 

Több ilyen eljárás is létezik. Az egyik legegyszerűbb szerint a grafit felszínéről cellux 

ragasztószalaggal lehet lehántani atomnyi vékonyságú grafénréteget.  

5. Egy anyag elektronjai nagyjából félig töltik be a külső, –1,6 eV és –1,2 eV közötti 

energiasávot. A következő energiasáv –0,2 eV és –0,05 eV között helyezkedik el, ebben 

egyetlen elektron sincs. Milyen hullámhosszú fotonokat képes elnyelni ez az anyag? 

Megoldás: 

A külső sávot félig betöltő elektronok energiája 1,4eV. Ezek 1,2eV energia felvételével 

képesek elérni a következő sáv 0,2 eV-os alsó és 1,35 eV felvételével a felső határát.  

A 1,6 eV állapotban lévő elektronok legfeljebb 1,55 eV energiát képesek felvenni, 

amivel a külső sáv legnagyobb energiájú állapotába jutnak. Az anyag elektronjai tehát az 1,2 eV 

és 1,55 eV közötti energiájú fotonokat képesek elnyelni. Ennek alapján kell kiszámolni a 

hullámhossztartomány alsó és felső határát az E = hf = hc/ képlet alapján. Eredményül 

0,83 m-től 1,03 m-ig terjedő hullámhosszú infravörös fénytartományt kapunk. 

http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_10.pdf
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IV. Parányi óriások 

A negyedik fejezet központi kérdése az atommagban rejlő energia felhasználása, illetve a 

radioaktív sugárzás használata és veszélyei. A fejezet első leckéje a radioaktív sugárzás 

felfedezésével kapcsolatban különösen alkalmas a tudományos megismerés egy másik fontos 

vonatkozásának a felismerésére. Sok esetben a véletlen is szerepet játszik egy-egy 

tudományos eredmény felfedezésében. A tudományos eredmények születése a kutatás 

természetes és szükségszerű következménye, az azonban, hogy éppen mikor és hol születik 

meg a döntő felismerés, gyakran váratlan egybeeséseknek köszönhető. Hasonlóan 

bizonytalan az is, hogy az utókor később kinek a nevéhez köti a felfedezést.  

A leckék fontos kérdések köré szerveződnek. A radioaktivitás erőteljesen jelen van 

életünkben, hiszen az orvosi kezelések, illetve diagnosztikus vizsgálatok egy része során ilyen 

sugárzást, illetve radioaktív izotópokat használnak. Különösen a rákbetegség kezelésére 

használt sugárterápia van a figyelem középpontjában. A diákokidősebb családtagjaik esetében 

biztosan szembesülnek a sugárkezeléssel, találkozhatnak a sugársebészettel, esetleg 

elmondják nekik, hogy egy ideig kerülniük kell a kezelés alatt álló hozzátartozót. Ennek a 

fontos témának a fizikai vonatkozásaival foglalkoznia kell a tananyagnak is. Ismételten nem 

azért, mert fizikai képletek helyett most orvosi szakszavakat szeretnénk a diákokkal 

megtanítani, hanem mert azt gondoljuk, a fizikai ismereteket nem mindig és kizárólag a fizika 

tudományának rendszerében kell közölni a tanulókkal, hanem abban a környezetben és olyan 

vonatkozásban, ahogyan az számukra fontos és érdekes. Ez a megközelítés meghagyja a 

lehetőséget arra, hogy a későbbiekben megszeretve a tárgyat tovább folytassák fizikai 

tanulmányaikat, ekkor már jóval magasabb óraszámban. A sugárveszélyt tárgyaló fejezet 

adatait nem kell megtanulni, itt a könyv adatbázisként kíván szolgálni a sugárzás kockázatának 

mérlegeléséhez. Nagyon fontos az a néhány mondat, ami segít elkerülni a felesleges 

sugárterhelést. Az atommag energiája a fejezet negyedik leckéjében kerül terítékre. Az 

atomerőművekkel kapcsolatos vita aktualitására talán nem kell felhívni a figyelmet, a leckében 

az ezzel kapcsolatos alapvető fizikai ismeretek és néhány érdekes, az atomerőműveket érintő 

balesetekkel kapcsolatos további tény is megtalálható. Az egész fejezet nagyszerűen alkalmas 

a tényekre és tudományos ismeretekre alapozott álláspontok kifejtésére, az egymással való 

vitára, érvelésre; például mennyire káros maga a sugárterápia, mennyi ideig tanácsos a 

természetes háttérsugárzásnál 10-szer nagyobb sugárzású helyiségben tartózkodni, vagy 

milyen kockázatot rejt az atomerőművek üzemeltetése, és ezeket a veszélyeket hogyan lehet 

mérsékelni. 

A fejezet nem nagyon foglalkozik az atommag energiájának hadászati vonatkozásaival, 

remélhetőleg ennek a témának a részletes kifejtése a jövőben sem válik indokolttá.  



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

75 

 

24. A radioaktív sugárzás 

A lecke középpontjában a radioaktív sugárzás 3 összetevőjének megkülönböztetése és 

ionizációs hatásuk – azaz az élő szervezetet károsító hatásuk – vizsgálata áll. Praktikus 

szempontból fontos ismerni ezen sugárzások anyaggal való kölcsönhatásának alapjait. A 

felezési rétegvastagság nagyon szemléletes mennyiség ezzel kapcsolatosan. Segítségével 

érzékletes képet kapunk arról, milyen mélyen hatol a sugárzás az anyagba. A feldolgozás során 

figyelemmel kell lennünk az elnevezésekre. Eddig a sugárzás szót az elektromágneses 

hullámokkal kapcsolatban használtuk, infravörös sugárzás, ultraibolya sugárzás, 

röntgensugárzás vonatkozásában. Habár sugárzásról beszéltünk, ez valójában ugyanaz a fizikai 

jelenség volt, ami a fény is: elektromágneses hullám. A radioaktív sugárzás egyik összetevője, 

a gamma-sugárzás sem más. A másik két összetevő azonban részecskék áramát jelenti annak 

ellenére, hogy ebben az esetben is használjuk a sugárzás elnevezést; ezkissé megtévesztő, de 

így a hagyományokat követjük. A tanítás során érdemes erre a diákok figyelmét külön is 

felhívni. A radioaktivitás felfedezésével, a rádium, polónium előállításával, a Curie-házaspár 

életével kapcsolatosan valódi élettel telhet meg ez a lecke. A radioaktivitást kezdetben 

egészségesnek gondolták, az ilyen sugárzást kibocsátó anyagokat csodaszernek tekintették, 

ételbe keverték. A mesterségesen radioaktív anyagokat előállító Curie-házaspár is csak 

nehezen és sokára kezdte elfogadni, hogy a radioaktivitás káros lehet az egészségre. Talán ez 

magyarázza az azóta is néha indokkal, néha indokolatlanul felbukkanó szkepticizmust, 

óvatosságot az újdonságokkal kapcsolatban. Manapság például az ezüst-nanorészecskéket 

tekintik csodaszernek, vagy az erős mágneses teret, egyre nagyobb mértékben használjuk a 

vezeték nélküli kommunikációra az elektromágneses hullámokat, a mobiltelefonok a 

mikrohullámokat, az ételeinkben guargumit, xantángumit, édesítőket, színezékeket, 

állományjavítókat, génmanipulált növényeket. Vajon ma már elég óvatosak vagyunk? A lecke 

tartalmazza a radioaktív sugárzással kapcsolatos ismeretek részletes leírását is. Ezek 

táblázatos, vázlatos formában rögzíthetők a füzetbe. A sugárzásokkal kapcsolatosan éppen a 

károsító hatásuk miatt hétköznapi, egyszerű eszközökkel végezhető kísérletek kevésbé állnak 

rendelkezésre. Ha tudunk GM-csövet vásárolni, akkor végezhetünk méréseket a természetes 

háttérsugárzással, vagy egyes ásványok, gyógyszerek, festékek szokásosnál kissé nagyobb 

aktivitását mutathatjuk ki. Nem térünk ki az egzotikus, ritkábban tapasztalható sugárzásokra 

és atommag-átalakulásokra, például amikor az atommagból nem héliummag, hanem 

szénatommag lép ki. Ennél az anyagrésznél különösen indokolt lehet az interaktív szimulációk 

használatával kísérletezni, megfigyelni a sugárzás csökkenését a különböző anyagú 

árnyékolások használata esetén.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. A radioaktív sugárzás melyik összetevője rongálta meg a papírba csomagolt fényérzékeny 

lemezeket? 
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Megoldás: 

A γ-sugárzás, amely nagyenergiájú fotonokból áll. A radioaktív sugárzások közül ez rendelkezik 

a legnagyobb áthatolóképességgel.  

2. Ha két atommag tömegszáma megegyezik, akkor ezek biztosan izotópjai egymásnak? 

Megoldás:  

Nem. Az izotópok azonos rendszámmal (az atommagban lévő protonok száma), de eltérő 

neutronszámmal rendelkező atomok. Ha azonos a tömegszám, akkor ezek biztosan nem 

lehetnek egymás izotópjai. Pl.: ha a tömegszám 14, az lehet a szén 14-es tömegszámú izotópja 

vagy a leggyakoribb nitrogénatom. De a két atom nem egymás izotópjai.  

3. A paksi atomerőműben dolgozó munkásnak azonnal jeleznie kell, ha nagyobb sérülés éri a 

bőrét. Szerinted mi indokolja ezt az óvatosságot? 

Megoldás:  

A bőrre került radioaktív izotóp általában lemosható langyos, szappanos vízzel. Ha a bőrfelület 

folytonossága megszakad (sérülés, karcolás, vágás stb.), a radioaktív anyag könnyen bejuthat 

a szervezetbe.  

4. Keresd meg az interneten, hogy a béta-sugárzás erőssége hány cm vastag faanyagon való 

áthaladás után csökken a felére! Ez az úgynevezett felezési rétegvastagság. Mekkora ugyanez 

az érték gamma-sugarakra? 

Megoldás:  

Például 2,5 MeV energiájú gamma-fotonokra: 

hó 50 cm,  fa 25cm,  víz 23 cm,  talaj 14 cm, beton 10 cm, ólom 1,8 cm 

A felezési rétegvastagság angolul half-value layer (HVL), amiről itt olvashatunk bővebben:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Half-value_layer 

Béta-sugárzás esetén a következő közelítést alkalmazhatjuk: 

HVL(cm)=0,041·E1,14 , ami 1 g/cm3 sűrűségű anyagra érvényes. A képletbe E-t MeV-ben kell 

beírni, és az eredményt cm-ben kapjuk. Ha az anyag sűrűsége más, akkor a sűrűségértékkel 

osztani kell. 

Tegyük fel, hogy 2 MeV-os a béta-sugárzás, és a fa sűrűsége 0,7 g/cm3: 

HVL=(0,041·21,14)/0,7= 0,13 cm, ami durván 200-szor kisebb érték, mint a gamma-sugárzás 

esetében. 

5. A leckében olvasottak alapján hogyan változik szerinted a radioaktív izotóp tömegszáma és 

rendszáma az alfa-bomlás során? Változik-e a gamma-sugárzáskor? Nézz utána, hogyan 

változik a háromféle béta-bomlás során! 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Half-value_layer
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Megoldás: 

α-bomlás során héliumatommagok lépnek ki a sugárzó anyagból. A rendszám 2-vel, a 

tömegszám 4-gyel csökken.  

Az egyik típusú β-sugárzás esetén egy neutronból proton képződik (negatív β-bomlás), 

így a tömegszám nem változik, de a rendszám 1-gyel nő. Pozitív β-bomlásnál egy protonból 

neutron képződik, így a rendszám 1-gyel csökken, a tömegszám nem változik. 

Elektronbefogásnál a rendszám 1-gyel csökken, a tömegszám itt sem változik. 

γ-bomlásnál a kisugárzott foton nem befolyásolja a nukleonok összetételét, így sem a 

rendszám, sem a tömegszám nem változik. Ilyenkor a gerjesztett nukleonok kerülnek 

alacsonyabb energiájú állapotba, végeredményben általában alapállapotba. 

6. Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, és az első, akinek kétszer is odaítélték. 

Nézz utána Marie Curie életének és munkásságának! Tarts kiselőadást az osztályban róla! 

Megoldás:  

A téma feldolgozásához Françoise Giroud Egy tiszteletre méltó asszony (Marie Curie élete) 

című könyve ajánlható. 

Maria Skłodowska-Curie (Varsó, 1867. november 7. – Passy, 1934. július 4.) lengyel 

származású francia fizikus és kémikus, a radioaktivitás úttörő kutatója. Ő volt a párizsi egyetem 

első női professzora, azonkívül elsőnek kapott kétszer Nobel-díjat a fizika, illetve a kémia 

területein végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel 

megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben (egyedüliként) a kémiai Nobel-díjat. 

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie) 

25. A radioaktivitás orvosi felhasználása 

A fejezetben említett alkalmazások fontossága megkérdőjelezhetetlen. Nem csak az általános 

tájékozottság miatt. Az orvosi gyakorlatban ismeretes a kockázatelemzés: minden orvosi 

beavatkozás jár bizonyos kockázattal; ilyenek a diagnosztikus vizsgálatok, ilyenek a terápiás 

beavatkozások is. Az embereknek, orvosnak és páciensnek egyaránt gyakran mérlegelnie kell, 

ehhez tudással, adatokkal kell rendelkezniük. Ha nincs mérlegelés és annak megfelelő döntés, 

akkor a gyógyítási folyamat is sérülhet. Gyakran tapasztalható, hogy az orvosi kezelésekkel 

kapcsolatban a beteg álláspontja szélsőségesen elutasító. Nem oltatja be magát, mert azt 

olvasta, hogy az oltás káros; nem megy el a diagnosztikai vizsgálatra, mert azt hallotta, hogy a 

sugárzás káros. Ugyanakkor megfigyelhető a másik álláspont is: Minden fél évben PET-CT-t 

végeztet pénzért, mert az kimutatja a daganatos sejteket. Mindent vakon elfogad, amit az 

orvos javasol, zsákszámra szedi az antibiotikumot. Jelen lecke hozzájárulhat ahhoz, hogy a 

teljes elutasítás és a vakon követés között a mérlegelés és a felelős választás lehetősége is 

megmaradjon. Elemző és adatgyűjtő, összehasonlító gondolkodásra taníthatunk a lecke 

segítségével. A felezési idő ismerete és néhány egyszerű számítás elvégzése segítségével 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
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mindenki el tudja fogadni, hogy a jódizotópos vizsgálaton átesett beteg tartós közelsége 

fokozott kockázatot jelenthet például a magzat számára.  

A hétköznapi alkalmazások magyarázata során valódi tudományos érdekességek is 

felbukkannak. Ilyen az annihiláció jelensége, amikor egy részecske és antirészecskéje 

megsemmisül, és elektromágneses hullám formájában sugározódik szét az energiájuk. A 

természetben lezajló változások fizikai törvényszerűségeket követnek, ilyen az energia és a 

lendületmegmaradás. Az annihiláció magyarázata során mind a két törvény alkalmazásra 

kerül. Érdemes itt megemlíteni, hogy az energia- és a lendületmegmaradás olyan fizikai 

törvények, amelyek a természet fundamentális működésével kapcsolatosak. Sokszor 

ugyancsak fizikai törvénynek nevezünk olyan összefüggéseket, amelyek csak közelítések – még 

ha széles körben használhatóak is. Ilyen például a súrlódás erőtörvénye vagy egy áramköri 

elemen eső feszültség és a rajta átfolyó áramerősség kapcsolata. A diákokhajlamosak minden 

összefüggést egyforma súllyal kezelni, mert a hagyományokat követve egyaránt törvénynek 

neveztetnek. Ettől még jelentőségük lényegesen különböző lehet.  

A lecke nagyon sok információt tartalmaz. A táblázatban szereplő radioaktív nuklidok 

adatait nem azért közöljük, mert azokra a diákoknak fejből emlékezniük kellene, és a 

sugársebészet sem megtanulandó fogalom. Az FDG-ről elég annyit tudni, hogy felhalmozódik 

a daganatos sejtekben, nem kell ismerni a vegyület képletét, kémiáját; továbbá a PET 

berendezés részeit sem kell az ábra alapján felsorolni. A tankönyvi szöveg ugyanakkor 

alkalmasa szövegértés gyakorlására, a lényeglátás fejlesztésére, és elegendő 

háttérinformációt közöl ahhoz, hogy a leckében található szaktudományos ismeret – a 

radioaktív bomlás időbeli lefolyása – megfelelő, értelmes környezetbe kerüljön. A humán 

érdeklődésű, illetve matematikából gyenge diákok számára is emészthető az ilyen módon 

megalkotott tananyag. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hasonlítsd össze oszlopdiagramon a leckében megismert gyógyászatban használatos 

nuklidok felezési idejét! Érdemes-e a felezési időt megjelenítő függőleges tengelyen 

logaritmikus beosztást használni? 

Megoldás: 
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Az összehasonlíthatóság kedvéért a felezési időket minden esetben átszámoltuk órába. 

A felezési időt megjelenítő függőleges tengelyen általában érdemes logaritmikus 

beosztást használni, mert a nuklidok felezési ideje között nagyon nagy különbségek is 

lehetnek. Vannak izotópok, ahol a felezési idő néhány másodperc, más izotópok esetében 

több millió év. Az egymástól több nagyságrendben különböző adatok ábrázolásánál segíthet a 

logaritmikus tengely. A feladat határesetnek tekinthető. Az orvosi alkalmazásokban, különös 

tekintettel a diagnosztikában nem alkalmaznak sem nagyon rövid, sem nagyon hosszú felezési 

idejű radionuklidokat. 

2. Egy radioaktív izotóp felezési ideje másfél perc. A kezdetben 4 mol izotópból körülbelül 

mennyi marad 1,5 perc, 3 perc, 4,5 perc, 6 perc, 7,5 perc, 9 perc, 10,5 perc, 12 perc múlva? 

Megoldás:  

Rendre 2 mol, 1 mol, 0,5 mol, 0,25 mol, 0,125 mol, 0,0625 mol, 0,03125 mol, 0,015625 mol. 

Azonban megjegyezzük, hogy a 12 perces adat a valóságban nem lehet 5 értékes jegy 

pontosságú (csak 2-3 értékes jegy pontosságnak van fizikailag értelme). 

 

3. Számítógéppel x-y (pontdiagram az Excelben) diagramon ábrázold, hogyan változik az előző 

feladatban említett izotóp atomjainak száma az idő múlásával! 

Az ábrázolt pontokra illessz görbét, ez alapján becsüld meg az izotóp atomjainak számát 5 

perc elteltével! 

Megoldás:  

 

Az 5 perc elteltével kb. 0,4 mol, azaz 0,4 ∙ 6 ∙ 1023 db izotóp lehet jelen (2,4∙ 1023 db). 
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4. Lehetségesnek tartod-e egyetlen gamma-foton keletkezését az annihiláció során? És 

keletkezhet-e három gamma-foton? 

Megoldás:  

Az annihiláció során leggyakrabban két foton keletkezik. Idealizált esetben, egy nagyon lassan 

mozgó elektront és pozitront tekintve a kezdeti összimpulzus nagyon kicsi (nulla), az összes 

energia pedig  2*me*c 2 = 2·511 keV = 1022 keV. Ha csak egyetlen foton sugárzódna ki, akkor 

tehát ennek a fotonnak 1022 keV lenne az energiája az energiamegmaradás miatt. A foton egy 

bizonyos irányba távozna, és mivel a foton impulzusa és energiája egymással arányos, a teljes 

rendszer annihiláció utáni összes impulzusa a foton irányába mutatna, és értéke nagy lenne 

(1022 keV/c). Ez azonban ellentmond az impulzusmegmaradás törvényének, így szükség van 

a második fotonra. Ekkor az impulzus csak úgy tud megmaradni, hogy a két foton – ebben az 

ideális esetben – pontosan ellentétes irányban mozog, és mindegyik energiája 511 keV. Ekkor 

a két ellentétes irányú, egyenlő nagyságú impulzusvektor összege nulla lesz. Ez a 

gondolatmenet érvényes akkor is, ha egy tetszőleges sebességű, de kis relatív sebességű 

elektron-pozitron pár semmisül meg, hiszen ez az előbbi esettől csak egy egyenletes 

sebességgel mozgó koordináta-rendszerbe való áttéréssel különbözik, és a koordináta-

rendszer megválasztásától nem függhet a keletkező fotonok száma. 

Megjegyezzük, hogy a fenti gondolatmenet a vákuumra érvényes, de közelítőleg igaz 

anyagokban is. Ott azonban az impulzusmegmaradás úgy is teljesülhet, hogy a második foton 

helyett a közelben lévő atommag viszi el a szükséges impulzust. Ebben a ritka esetben 

előfordulhat egyfotonos annihiláció is.  

A lelassult pozitron és az elektron kis valószínűséggel kötött állapotot is alkothat a 

hidrogénatomhoz hasonlóan, csak itt a protont a pozitron helyettesíti (a kötött pozitron-

elektron rendszert pozitróniumnak hívják). Ebben az állapotban a pozitron és az elektron a 

közös tömegközéppontjuk körül kering. Az esetek 1/3-ában a két részecske spinje ellentétes 

irányú (orto-pozitrónium), az állapot élettartama 0,125 ns, és két fotonra bomlik. A 

valószínűbb állapot pedig az, amikor a spinek egyirányúak (para-pozitrónium), az állapot 

élettartama 142 ns, és az impulzusmomentum megmaradása miatt ez az állapot három 

fotonra bomlik. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a legvalószínűbb folyamat a 

kétfotonos annihiláció. 

26. Sugárveszély 

A radioaktív sugárzás ionizációs hatása miatt káros lehet az emberi szervezetre. Különös 

figyelmet érdemel azért, mert nem látható, érzékelhető, jelenlétét csak műszerekkel lehet 

kimutatni. A napsugárzás is káros lehet az egészségre, de jól érzékelhető, és emiatt általában 

nem kell számolni azzal, hogy valaki a tudta nélkül kaphat túl sok napsugárzást. A sugárveszély 

témakör kapcsán érdemes felhívni a figyelmet egy félreértésre. Gyakori felfogás az, hogy a 

tankönyvi szöveg memorizálása a tanulás/tanítás feladata. Ez részben igaz lehet, de könyvünk 
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esetében nem mindig van így. Szövegeink egy része kiválóan alkalmas az önálló tanulás 

gyakorlására, otthoni feldolgozásra, mivel szándékosan a hétköznapi megértés szintjén 

fogalmazunk. Elvárható, hogy a gyerekek részben önállóan is megértsék a szövegben 

foglaltakat, így a tankönyv az önálló tanulás gyakorlását is támogatja. A sugárveszélyről szóló 

lecke adatait egyáltalán nem azért közöljük, mert kívülről meg kellene tanulni azokat. A 

tankönyv itt egyfajta adatbázisként szolgál ahhoz, hogy a megfelelő adatok/információk 

birtokában a diákok önállóan mérlegeljék a többlet-radioaktív sugárzás kockázatát. A cél tehát 

az önálló, kritikus gondolkodásra nevelés, az adatok összehasonlítása és az összehasonlítások 

eredményének mérlegelése. A radioaktív sugárzás esetében ez azért is indokolt, mert a 

sugárzás károsító hatása kisebb dózisoknál nem jelentkezik azonnal, illetve szükségszerűen.  

A fejezet feldolgozása során érdemes olyan számolási feladatokat is megoldani, 

amelyek célja egy adott ideig fennálló radioaktív sugárzás során az embert ért effektív dózis 

meghatározása. Ehhez a dózisteljesítményt kell szorozni az eltelt idővel. A sokféle dózis közül 

azért az effektív dózissal foglalkozik a lecke szövege, mert ez az adat jellemzi legjobban a 

különféle sugárzásoknak az egyes szervekre kifejtett átlagos hatását, így az ember 

szempontjából ez az adat adja a legtöbb információt.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy radioaktív minta aktivitása 125 000 becquerel, és csak nagyon lassan csökken. Becsüld 

meg, hány bomlás történik a következő egy hétben! És ha az aktivitás sokkal gyorsabban 

csökken, mondjuk egy hét alatt feleződik? 

Megoldás:  

a) Ha a minta aktivitása nagyon lassan csökken, akkor egy hetes időintervallumban az 

aktivitás csökkenésétől eltekinthetünk. 

1 hét = 7 ∙ 24 ∙ 60 ∙ 60 s = 604800 s 

A minta aktivitása: 125 000 Bq, ez a másodpercenként bekövetkezett bomlások 

száma. 

1 hét alatt bekövetkező bomlások száma:  

125 000 ∙ 604 800 = 75 600 000 000 = 7,56 ∙ 1010. 

b) Ha a minta aktivitása 1 hét alatt a felére csökken, akkor közelítőleg számtani középpel 

számolhatunk a következő módon: 

              
7,5610+3,7810

2
 = 5,67 ∙ 1010. 

Mivel az exponenciális csökkenés a lineáris közelítés alatt fut, így a pontos 

számolással kapott érték valamivel kevesebb a fenti közelítésnél: 5,45 ∙ 1010. 

Megjegyzés: Az aktivitás egyenesen arányos a radioaktív magok számával, és fordítottan 

arányos a felezési idővel: 



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

82 

 

𝐴 = 𝑁
ln2

𝑇1/2
≈ 𝑁

0,693

𝑇1/2
. 

A kezdeti aktivitásból és a felezési időből tehát meghatározhatjuk a radioaktív magok kezdeti 

számát: 

𝑁0 =
𝐴𝑇1/2

0,693
=

125 000 Bq ∙ 604 800 s

0,693
= 1,09 ∙ 1011. 

Az egy hetes felezési idő után ennek fele marad meg, tehát a másik fele (N0/2 = 5,45 ∙ 1010) 

bomlott el. Ez megegyezik a pontos számolással megkapott értékkel. 

2. Melyek a sugárzásra érzékenyebb és kevésbé érzékeny szervek? Keress adatokat a 

könyvtárban és az interneten, állíts fel veszélyességi sorrendet, és készíts az adatokat 

kifejezően bemutató ábrát! 

Megoldás: 

Egyes szövetek sugárvédelemben használt súlytényezője:  

Testszövet vagy szerv Súlytényező, wT 

Ivarszervek 0,2 

Csontvelő (vörös) 0,12 

Vastagbél 0,12 

Tüdő 0,12 

Gyomor 0,12 

Emlő 0,12 

Hólyag 0,05 

Máj 0,05 

Nyelőcső 0,05 

Pajzsmirigy 0,05 

Bőr 0,01 

Csontfelszín 0,01 

Maradék 0,10 

3. Szerinted mi lehet az oka a repülőutakon kapott többletsugárzásnak? 

Megoldás:  

Az utasszállító gépek 4000–8000–10 000 m magasságban közlekednek. Az út során 

bekövetkező többletsugárzás oka, hogy a kozmikus háttérsugárzás értéke nagyobb ilyen 

magasságban, mivel a légkör árnyékoló hatása kevésbé érvényesül, mint a felszínen. 
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4. Ismerve 1 g rádium aktivitását, számold ki, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy 

rádiumatom a következő másodpercben radioaktív bomláson megy keresztül! A rádium 

moláris tömegét keresd ki a megfelelő táblázatból! 

Megoldás: 

1 g rádium aktivitása (Ra-226): 3,7∙ 1010Bq. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként ennyi 

bomlás következik be. 

1 g rádiumban (
1 g

226 g/mol 
=0,004424 mol) N=6, 022 ∙ 1023 1

mol
∙ 0,004424 mol=  

2,66 ∙ 1021db atom van. 

A valószínűsége annak, hogy egy rádiumatom a következő másodpercben bomláson megy 

keresztül:  

3,7 ∙ 1010Bq

2,65 ∙ 1021
= 1,4 ∙ 10−11

1

s
 . 

 

5. Hány percet tölthetsz az egészséged nyilvánvaló veszélyeztetése nélkül átlagosan naponta 

egy olyan helyiségben, amelyben 1 óra alatt 150 μSv radioaktív sugárzás ér? 

Megoldás:  

A foglalkozási dózis korlát értéke 50 mSv/év. 

Ha egy napon átlagosan N órát dolgozunk a helyiségben, akkor: 

(0,15 mSv/óraN365 nap/év) adja az éves dózist. Ez legfeljebb 50 mSv/év lehet. Határesetben: 

0,15 mSv/óraN365 nap/év =50 mSv/év. 

𝑁 =
50 mSv/év

0,15 mSv óra⁄  ∙ 365 nap/év
=0,91 óra/nap, tehát nagyjából átlagosan egy órát szabad a 

helyiségben tartózkodni naponta. 

6. Keress az interneten szimulációt, ami bemutatja, hogyan változik egy radioaktív minta 

aktivitása az idő múlásával! Készíts a füzetedbe ezt bemutató ábrát! Mit jelenítesz meg a 

grafikon vízszintes tengelyén? És a függőleges tengelyen? 

Megoldás: PL:: 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-

dating-game 

Függőleges tengelyen a részecskék számát, vízszintes 

tengelyen az időt ábrázoltuk. 

  

http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-dating-game
http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-dating-game
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27. Veszélyesek-e az atomerőművek? 

Bár a lecke címe arra inspirál, hogy egyértelmű igennel vagy nemmel válaszoljunk, nem ennek 

a válasznak a megadása a lecke célja. Az atomerőművek szerepe az emberiség 

energiaéhségének a megoldásában azonban olyan globális probléma, ami fontossága miatt 

hangsúlyos megjelenést kíván egy természettudományos tankönyvben. A science-típusú 

könyvek egyik célja, hogy az emberiséget valóban foglalkoztató mai problémákat megfelelő 

súllyal vessék fel, így segítsék a diákokat a felelős állampolgári magatartás gyakorlásában, 

illetve aláhúzzák – kimondatlanul is – a természettudományok szerepét ezen problémák 

megoldásában. A távoli és emészthetetlen, meg nem értett, absztrakt természettudománnyal 

szembeni ösztönös szkepticizmust az ismerős, emberléptékű, hétköznapokban tetten érhető 

tudomány iránti bizalom válthatja fel ezáltal. Bár a tudományos technikai fejlődés gyakran 

társadalmi feszültségekhez, konfliktusokhoz, környezeti katasztrófákhoz vezet, a valóban 

művelt emberek látják azt is, hogy ugyanez a tudomány – felelős emberi magatartással 

megsegítve – képes a problémák megoldására. Az atomerőművek kérdése is sokoldalú 

megközelítést igényel, alkalmas a vitakészség, az érvelési készség fejlesztésére, és ez a 

leckében rejlő egyik lehetőség. Teljesen szándékosan tehát nem az atomerőművek típusai, a 

technológiai részletek jelennek meg a leckében, hanem az atomerőmű-balesetekkel 

kapcsolatos információk, energetikai kérdések. A technika iránt érdeklődő diákok tanári 

segítséggel, önálló munkával felderíthetik az erőmű működésének főbb elemeit. 

A gyakorlati szempontból fontos részek mellett a lecke lényeges tudományos elemeket 

is tartalmaz. Az atommagot összetartó nukleáris kölcsönhatás megismerése az egyik ilyen 

elem, illetve annak a magyarázata, hogy a kölcsönhatás hogyan képes energiát tárolni. További 

fontos szaktudományos szemléletformáló ismeret a fajlagos kötési energia kapcsolata a 

tömeghiánnyal. Ez lehetőséget ad az energiamegmaradás alapvető törvényének újbóli 

tárgyalására. Az egyes atommagok fajlagos kötési energiáját ábrázoló diagram kapcsán 

szeretnénk felhívni a figyelmet egy érdekességre: Korunk nagy fizikai kísérleteit és 

automatizált méréstechnikáját megismerve könnyen beláthatjuk, hogy a korszerű kutatások 

sok millió mérési adatot szolgáltatnak. A nagy adathalmazok (big data) elemzésének külön 

módszertana, matematikája is kialakult. Kicsiben ezt játszhatják el a diákok, amikor tanári 

segítséggel tájékozódni próbálnak a sok száz atommag fajlagos kötési energiáit jelző adatok 

között. Az adatok felületként való megjelenése fejleszti a vizuális képességeket, és alkalmat 

ad a számok helyett a formákhoz vonzódó diákok érdeklődésének felkeltésére. A gyurmából 

elkészített kötési energia-völgy (vagy hegy) több diák együttműködésére alapuló 

csoportmunka eredménye lehet. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Valaki azt állítja, hogy az atomerőművek nem jelenthetnek veszélyt a tőlük 300 km-nél 

messzebb lakókra. Egyetértesz ezzel? Gyűjts érveket ellene, illetve mellette, és vitasd meg 

osztálytársaiddal! Mi a helyzet a hőerőművekkel? 

Megoldás:  

A vitához kiindulópontként ajánlom a következő cikket: 

http://alfahir.hu/az_uj_generacios_atomreaktorok_nem_lesznek_veszelyesek 

Atomreaktor-baleset esetén a közvetlen sugárzás nem jelent veszélyt, ha lenne is, elnyeli a 

légkör. A kiszabadult és a légkörbe jutott radioaktív izotópok a légkörben messzire eljutnak, a 

csapadékkal a talajba, onnan az állatokba, növényekbe kerülhetnek. Az atomreaktorok 

tervezésekor törekednek arra, hogy olyan erős védő épületet hozzanak létre a reaktor körül, 

ami még baleset esetén is megakadályozza a radioaktív szennyezés kijutását. 

Az üzemi körülmények között normálisan működő hőerőművek sokkal jobban 

szennyezik a környezetüket, mint a jól működő nukleáris erőművek. Ennek oka az, hogy 

hatalmas mennyiségű fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, és a veszélyes égéstermékeket nem 

lehet 100%-osan kiszűrni, valamennyi káros anyag kijut a kéményeken. A légszennyezés 

messzire eljuthat.  

2. Keress az interneten adatokat az 1999-es tokaimurai balesetről! Milyen súlyos volt, és mi 

okozta? 

Megoldás: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9911/aszodi.html 

Nagyon részletes, izgalmas, tanulságos leírás. Ritkán következik be az urándúsítás során 

kritikus állapot, vagyis a láncreakció beindulása. Emberi hibák, képzetlenség és a technológiai 

előírások be nem tartása okozta a balesetet, melynek következtében két munkás életét 

vesztette. 

3. Hogyan változik az egy nukleonra jutó kötési energia az atommagban található protonok és 

neutronok száma szerint? 

Megoldás:  

A kísérleti mérések azt mutatták, hogy az atommagok kötési energiája a nukleonszám (A) 

növekedésével közel egyenes arányban nő. Így egy adott mag stabilitásának jellemzésére a 

kötési energia nem alkalmas. Ezért bevezetjük az 𝐸𝑓𝑘 fajlagos kötési energia fogalmát, amely 

az egy nukleonra jutó kötési energiahányadot jelenti, vagyis: 𝐸𝑓𝑘 =
𝐸𝑘

𝐴
 

A kötési energia értéke pozitív, azt fejezi ki, hogy mekkora energiabefektetéssel lehet 

az atommagot nukleonjaira bontani. A kötési energia mínusz egyszerese a mag teljes 

energiáját jelenti, ami negatív érték, hiszen a mag kötött állapotban van. 

http://alfahir.hu/az_uj_generacios_atomreaktorok_nem_lesznek_veszelyesek
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9911/aszodi.html
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A magok fajlagos kötési energiájának nagysága erős kezdeti ingadozás után 

fokozatosan növekszik, majd A≈60 tömegszámérték után csökkenést mutat. Az ábra a fajlagos 

kötési energia mínusz egyszeresét (a mag teljes fajlagos energiáját) mutatja a tömegszám 

(nukleonszám) függvényében. A legmélyebben lévő magok kötöttek a legerősebben, és mivel 

ez a vas környékén van, ezt a tartományt szokás szemléletesen „vastó”-nak is nevezni. 

 

A fajlagos kötési energia nagyságát a protonok és neutronok számának függvényében 

ábrázolva egy felület rajzolódik ki, melynek csúcsai a stabil atommagokat jelentik. Ha mindezt 

két dimenzióban, színkóddal ábrázoljuk, akkor a következő ábrát kapjuk: 

 

Az ábrán sötétkékkel vannak a legnagyobb értékek és vörössel a legkisebb kötésienergia-

értékek jelölve  

(forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Valley_of_stability#/media/File:BindingNuDat2.png) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valley_of_stability%23/media/File:BindingNuDat2.png
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4. Határozd meg az 18O magjának tömegét, ha tudjuk, hogy a magban az egy nukleonra jutó 

kötési energia 1,278 pJ! A proton és a neutron tömegét keresd meg például a Négyjegyű 

függvénytáblázatokban! 

Megoldás: 

𝐸k = 𝐴 ∙ 𝐸f𝑘 = 18 ∙ 1,278 pJ = 23 pJ. 

𝐸k = [𝑍 ∙ 𝑚p + (𝐴 − 𝑍)𝑚n − 𝑚mag] ∙ 𝑐2 

𝑚mag = 𝑍 ∙ 𝑚p + (𝐴 − 𝑍)𝑚n −
𝐸k

𝑐2
= 

= 8 ∙ 1,67262 ∙ 10−27 kg + (18 − 8) ∙ 1,67493 ∙ 10−27 kg −
2,3 ∙ 10−11J

8,9876 ∙ 1016 m2 s2⁄
=

= 2,99 ∙ 10−26 kg. 

5. Írj számítógépes programot, amely 10 000 egy helyről induló szennyező részecske 

véletlenszerű mozgásának követésével modellezi a szennyezett folt terjedését! Útmutatás: a 

részecske helyét az x és y koordinátájával add meg, a véletlenszerű mozgás során az egyik 

koordináta nőjön vagy csökkenjen 1 egységgel! 

Megoldási segítség: 

Először célszerű egyetlen részecske mozgását vizsgálni: 

Kezdetben a részecske a kiindulópontban van. (x = 0, y = 0) 

A programozási nyelvek lehetővé teszik egyenletes eloszlású számok véletlenszerű sorsolását 

egy bizonyos tartományban (véletlenszám-generátor). Ennek segítségével kell a részecske 

által megtett lépést sorsolni. A tartományt megfelelő matematikai műveletek, főleg kerekítés 

révén lehet a -1,1 számokra szűkíteni. 

dx = 1 vagy -1, dy = 1 vagy -1. 

Frissíteni kell a koordinátákat: x = x + dx, y = y + dy 

A sorsolás és frissítés lépéseit ismételve megkapjuk a részecske koordinátáit, ezeket ábrázolva 

látszik a mozgása. Ugyanezt kell megismételni mind a 10 000 részecske esetében. 

V. A csillagok világa 

Könyvünk következő fejezetei a csillagászat és az űrkutatás világába vezetnek. Gyakori panasz 

a tanárok részéről, hogy a lecsökkentett óraszámok miatt erre már nem marad idő. Inkább 

koncentrálnak az elméleti alapok megtanítására. Hasonló gondolkozás ez ahhoz, mintha egy 

étel elkészítését követően azt nem ennénk meg, hanem a kukába borítanánk. A fizikában 

valóban vannak nehezebben megérthető, nagyobb figyelmet igénylő anyagrészek, amelyek 

megtanulása több időt és energiát követel. Ennek az erőfeszítésnek pontosan a gyakorlatban 

való felhasználás adja meg az értelmét. A csillagászat anyagában a korábban megismert fizikai 
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mennyiségek szokatlan értékei jelennek meg például a csillagok és bolygók fizikai viszonyainak 

leírásában. Mindez általában érdekli a diákokat, és a sok leíró jellegű részlet könnyebben 

tanulható, dolgozható fel egyedül, otthon. Az exobolygók felfedezése, az űrkutatás időszerű 

kérdései – például a küszöbön álló űrturizmus – izgalmas és aktuális kérdések, legalább annyira 

szükséges az órán való szerepeltetésük, mint mondjuk a Faraday- vagy a Lenz-törvényé. Nagy 

módszertani hiba lenne, ha a természettudományos órák alapvetőnek gondolt formuláknak a 

gyakorlati alkalmazásoktól megfosztott és emiatt haszontalanná és érdektelenné silányuló 

rendszerének megtanítására tett hiábavaló kísérletté válnának. Ahogyan a matematikaórákon 

is összeadnak a diákok, és nem az összeadás mint a csoportelméletben leírt additív művelet 

általános bevezetését tárgyalják. Ahogyan a történelemóra is a valóban végbement 

eseményeket követi, ugyanúgy a természettudományos óráknak is a bennünket körülvevő 

természetről kell szólniuk – ennek részeit alkotják a bolygók, csillagok, galaxisok. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a sokszor alapvetőnek gondolt képletek a természet szempontjából nem is 

annyira alapvetőek, inkább praktikus számolási segédeszközök, amik jól alkalmazhatóak 

bizonyos egyszerű feltételek teljesülése esetén – de inkább a megismerés módszerét jellemzik, 

és nem magát a megismerendő világot. 

28. A világegyetem méretei 

A lecke célja a világegyetemben jellemző távolságok és a világegyetem korára, fejlődésére 

jellemző időadatok megismerése. A lecke tanulságos folytatása a távolság- és időkülönbség 

leírására alkalmazható fizikai mennyiségek használatának, feladatunk ugyanakkor a jellemző 

adatok nagyságrendjeinek áttekintése. Az óra feldolgozása során érdemes önállóan vagy 

tanári segítséggel kigyűjteni az adatokat, és arányos kicsinyítéssel, nagyítással megalkotni a 

világegyetem modelljeit. Az ügyesebb gyerekek készíthetnek számítógépes programot, ami a 

valódi távolságadatok ismeretében a kicsinyítés arányának beállításával azonnal kiszámolja a 

kicsinyített modellben érvényes távolságokat. Így tudhatjuk meg, hogy ha a galaxisunk, a 

Tejútrendszer éppen akkora lenne, mint egy közepes babszem, akkor a világegyetem 

nagyjából lefedné Magyarországot – Záhonytól Szombathelyig. A hasonló számolások sok 

bizonytalanságot rejtenek magukban, a nagyságrendek érzékeltetése a cél, és nem a pontos 

számadatok bemagolása, számonkérése. Természetesen a világegyetem bármilyen részéről 

készíthető modell, rajz. 

A 2015-ös Science on Stage fesztivál egyik csapata azt mutatta be a Londonban 

rendezett találkozón, ahogyan a kisdiákok megtervezték és megépítették a Naprendszer 

kicsinyített modelljét. Ehhez a fizikai ismeretek mellett matematikai és képzőművészeti 

tudásra is szükség volt. Habszivacs golyókból készítették el a bolygók arányos mását, 

megfelelően kifestve azok felszínét. Munkájuk végső sikeréhez a polgármesteri hivatallal és a 

közterület-felügyelettel való gyümölcsöző együttműködés is hozzájárult. A legmodernebb 

pedagógiai irányzatok (innovációpedagógia) elveinek megfelelően a tanulásnak ki kell lépnie 
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az iskola falai közül, és a társadalmi, technikai környezetben is meg kell jelennie. A hasonló 

projektek alapja a kíváncsiság, a megfelelő motiváció, amit nem könnyű felkelteni és ébren 

tartani. Nagy segítség ebben, ha már a padok között olyan formában találkoznak a diákok a 

fizika elveivel, ahogyan az a hétköznapjaikban előfordul. 

Jelen lecke feldolgozása során érdemes megtekinteni az interneten mind népszerűbb 

„A világegyetem méretei” – „Scales of theUniverse” alkalmazás egy megfelelő változatát. A 

felhasználó folyamatosan beléphet az egyre kisebb és nagyobb mérettartományokba, 

miközben a képernyőn feltűnnek az adott méretviszonyokra jellemző objektumok. Így jutunk 

el a kvantumhabtól az emberen át a galaxisokig, majd végül egyetlen ponttá zsugorodik maga 

a világegyetem is. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mekkora lenne egy „marslakónak” a marsi parsec? 

Megoldás: 

Egy marsi parsec éppen annyiszor nagyobb (a parsec definíciója és a háromszögek hasonlósága 

miatt),a földi parsecnél, ahányszor nagyobb a Mars pályájának fél nagytengelye a Föld átlagos 

pályasugaránál (fél nagytengelyénél). Mivel a Mars átlagosan 1,524 CSE távolságra kering a 

Naptól, ezért a marsi parsec a földi parsec 1,524-szerese.  

2. Hányszor férne rá a Szaturnusz a Nap és Szaturnusz közötti távolságra, azaz ez a távolság 

hány Szaturnuszátmérő? 

Megoldás: 

A Szaturnusz átmérője 116 464 km, a Naptól vett átlagos távolsága 1 433 000 000 km. Így a 

Nap és Szaturnusz közötti távolságra 12 300-szor férne rá a Szaturnusz.  

3. Helyezz el egy gombostűt egy asztalon! A gombostű fejét tekintsd a Napnak! Hol 

helyezkednek el a bolygók az így meghatározott arány alapján? 

Megoldás: 

Ha egy gombostű fejének átmérőjét 1 mm-esnek tekintjük, akkor az 1 391 600 km átmérőjű 

Napot 1 391 600 000 000-od részére kell kicsinyíteni. Így a Nap és Föld közötti nagyjából 

150 000 000 km távolság (1 CSE) 108 mm-re csökken. A többi bolygó távolsága a Naptól úgy 

kapható meg, hogy CSE-ben megadott távolságukat beszorozzuk 108 mm-rel. A Jupiter 

távolsága pl. 5,2 CSE, azaz 561 mm. A Neptunusz 30,07 CSE, azaz 3,25 méter.   

4. Rutherford feltételezte, hogy az atom közepén az atommag helyezkedik el, és körülötte 

keringenek az elektronok. Így Rutherford modelljében az atommag és elektronjai egyfajta 

„bolygórendszernek” tekinthetőek. Bohr modelljében az elektronok atomon belüli helye is 

meghatározhatóvá vált. Nagyítsd gondolatban akkora méretűre az atommagot, mint 
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könyvünkben (108. oldal) az alaposan lekicsinyített Nap mérete (nagyobb narancs). Ekkor 

mekkora sugarú pályán kering a hidrogénatom esetében a legbelső pályán lévő elektron, ha a 

Bohr-modell szerint a hidrogén elektronjának legmélyebb energiaszintjéhez 0,0529 nm-es 

pályasugár tartozik? Hasonlítsd össze a pálya sugarát a Naprendszer bolygóira kapott 

eredménnyel! 

Megoldás: 

A hidrogénatommag (proton) átmérője 10-15 m. A nagyobb narancs átmérője 14 cm, azaz 0,14 

m. A szükséges nagyítás tehát 14104,1  . A keresett nagyított pályasugár tehát: 

m 74061029,5104,1 1114   . Ezt összevetve a legtávolabbi bolygó, a Neptunusz arányos 

pályasugarával, ami 455 m, elmondható, hogy a hidrogénatom sokkal „üresebb”, mint a 

Naprendszer.  

5. Melyik félgömbről figyelhető meg az Androméda-köd? 

Megoldás: 

Az Androméda csillagkép cirkumpoláris csillagkép, csak az északi félgömbről figyelhető meg. 

29. A csillagfény üzenete 

A fejezet feldolgozásához megfelelő kiindulópont a csillagos ég látványának szabadszemmel 

való vagy távcsöves vizsgálata. Ilyen módon a diákok közvetlen tapasztalatokat gyűjthetnek az 

égi objektumok fényességével és színével kapcsolatban. A megfigyelésekhez kapcsolódó fizikai 

magyarázat alkalmat ad az elektromágneses hullámokról, a színképekről korábban tanultak 

felidézésére. A tanítás során tudatosan érdemes kihasználni azt, ha egy-egy ismeret újra és 

újra megjelenhet az órán. Második alkalommal könnyebben megy a megértés és a 

megjegyzés, mint a teljesen új tudáselemek esetében, és a tudás tartósabban megmarad a 

hosszú távú memóriában. A szabadszemes vizsgálódás során könnyű észrevenni a csillagok 

fényének remegését is, illetve azt, hogy a bolygók esetében ez jóval kevésbé látszik. Érdemes 

amatőrcsillagász kézikönyvet használni annak megállapítására, hogy milyen csillagok, 

csillagképek látszanak az adott időben az égbolton, merre találhatóak a fényesebb bolygók. A 

természet tálcán kínálja a számos érdekesség megfigyelésének lehetőségét, ami a csillagászat 

fejezet számos óráján jól kihasználható. Az égen való tájékozódás könnyebb naplementekor. 

Ilyenkor először a fényesebb csillagok jelennek meg az égen, ezek azonosítása ekkor 

könnyebb, mint teljes sötétben, amikor általában már nagyon sok csillag fényesen ragyog.  

A lecke szövege informálja a diákokat a jelentősebb optikai távcsövekről, a 

rádiótávcsövekről és a Hubble-űrteleszkópról is. Ezeknek az eszközöknek a méreteivel, 

felépítésével kapcsolatos információk gyors megkeresésére jó lehetőséget nyújt az internet. A 

Hubble csodálatos felvételeket készített a világűrről, ezeket érdemes megtekinteni az órán 

vagy otthon. Ilyen képek a könyvben is láthatóak. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Két csillag abszolút fényessége azonos. Az egyik 5 parsecre van, és 2 magnitúdóval 

fényesebbnek látszik a másiknál. Milyen messze van a másik csillag? 

Megoldás: 

A két magnitúdókülönbség 2,5122 fényességkülönbséget jelent. Mivel a fényesség a távolság 

növekedésével négyzetesen csökken (a csillag fénye egy gömbfelület mentén oszlik el), ezért 

a kevésbé fényes csillag 2,512-ször van messzebb, mint az ugyanolyan abszolút fényességű 

közelebbi csillag. Így a keresett csillag távolsága 12,56 ps. 

2. Ha egy vasrudat fokozatosan hevítünk, kellően magas hőmérsékleten a színe is változni 

kezd. Ha láttál ilyen folyamatot filmen vagy akár a valóságban, meg tudod állapítani, hogy egy 

kék vagy egy vörös fényű csillag a melegebb. Válaszodat indokold! 

Megoldás: 

A fokozatosan melegített vasrúd először vörösen, majd később kéken izzik. Ebből következően 

a vörös fényű csillag az alacsonyabb hőmérsékletű. 

3. Mi köze van az üvegházhatásnak a csillagok Földről való megfigyelhetőségéhez? 

Megoldás: 

A csillagok Földről való megfigyelhetőségének szükséges feltétele, hogy a csillagfény átjusson 

a légkörön. (A csillagokból érkező elektromágneses hullámok azon összetevőit tudjuk 

megfigyelni, melyeket átereszt a légkör.) A Föld légkörének összetétele tehát befolyásolja a 

megfigyelhetőséget. 

4. Milyen hullámhossztartományban működik az arecibói obszervatórium távcsöve? Hogyan 

befolyásolja ez a tény a távcsőtükör (antenna) méretét? 

Megoldás: 

Arecibo sokáig a világ legnagyobb rádiótávcsöve volt, azaz rádióhullámokat észlel. A Puerto 

Ricóban 1963-ban átadott 305 méter átmérőjű parabolaantenna alumíniumlemezekből áll. Az 

ezekről visszaverődő rádióhullámokat egy mozgatható vevőkészülékbe fókuszálja az antenna. 

Mivel a rádióhullámok hullámhossza nagy, a fókuszáláshoz nem kell az antenna felületét olyan 

precizitással kialakítani, mint egy optikai távcső esetében. Így nagyobb átmérőjű 

parabolafelületek készíthetők. 

5. Mi az akadálya annak, hogy kozmikus röntgenforrásokat a Föld felszínéről hatékonyan 

megfigyeljünk? 

Megoldás: 

A röntgentartományba eső elektromágneses sugarak nem tudnak áthatolni a légkör alsó 

tartományain, így detektálásukat műholdakról végzik. 
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6. Hogyan utal egy csillag fényében megfigyelhető színképvonalak eltolódása a csillag haladó 

mozgására? 

Megoldás: 

A tőlünk távolodó objektumok fénye vöröseltolódást szenved, a közeledőké kékeltolódást 

mutat.  

7. Mi a magyarázata annak az állításnak, hogy a csillagok fényében megfigyelhető 

színképvonalak elmosódottsága a csillagok forgásáról árulkodik? 

Megoldás: 

Egy Földhöz képest nyugalomban lévő forgó csillag pontjai a csillag tengelyéhez viszonyított 

forgási sebességüknek megfelelően távolodnak, illetve közelednek a Föld felé. Ebből fakadóan 

a csillag színképvonalai a csillag egyik oldalán a vörös, a másik oldalán a kék tartomány felé 

tolódnak el, amit a színképvonalak kiszélesedéseként (elmosódásként) észlelünk. 

30. Aki távolba néz, a múltba néz 

Hogyan kell és hogyan lehet a modern fizika eredményeiről a fiataloknak beszámolni? Milyen 

célt tűzhetünk ki egy olyan tanítási órán, amelynek anyaga hétköznapi szemléletünkkel 

ellentétes? Az általunk tapasztalható világban a fény sebessége gyakorlatilag végtelen, a 

környezetünkben lévő tárgyakról érkező fény gyakorlatilag egyszerre érkezik a szemünkbe, 

egy időben látjuk a környezetünket. A fény sebessége valójában nem végtelen, csak nagyon 

nagy. A távoli tárgyak, a Nap, a bolygók, a csillagok esetében a szemünkbe egyszerre érkező 

fény különböző időkéséssel érkezik meg hozzánk, így láthatunk egyszerre olyan eseményeket, 

amelyek különböző időkben történtek. Ismeretes, hogy mi késztette Einsteint az egyidejűség 

fogalmának újragondolására. A Michelson és Morley által interferométerrel végzett kísérletek 

során nem tapasztalták az interferenciacsíkok eltolódását, aminek egy lehetséges 

magyarázata az, hogy a fény sebessége az egymáshoz képest különböző sebességgel haladó 

vonatkoztatási rendszerekben mérve ugyanakkora. A fény nem követi a sebességek 

összeadódására vonatkozó korábban tanult szabályt. Ha a fény sebessége c, és a v sebességű 

vonatban előre világítunk a zseblámpával, akkor azt gondolnánk, hogy a földön álló 

megfigyelőhöz képest c+v sebességgel halad, ha viszont hátrafelé világítunk, akkor cv 

sebességgel. Kis sebességek esetén ez a szabály nagyon nagy pontossággal igaz is, a fény 

sebességéhez közeli óriási sebességek esetén azonban nem teljesül pontosan, a fény esetében 

pedig mindig c lesz a terjedési sebesség, függetlenül a mérést végző személy saját 

sebességétől. Megpróbálkozhatnánk tehát a tananyag feldolgozása során követni a 

hagyományos gondolatmenetet. Megmutatjuk, hogy a kísérleti eredmények értelmezése nem 

lehetséges, csak akkor, ha feladjuk a hétköznapi szemléletünkben mélyen bevésődött és a 

hétköznapjainkban nap mint nap használt összefüggések abszolút igazságát. Egy ilyen, a 

világról alkotott elképzelésünket lényegében megrengető szemléleti fordulat egy-két 
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fizikaórán való megvalósítása a tapasztalatok és a kognitív pszichológia törvényei alapján 

lehetetlen vállalkozásnak tűnik; ahogy a száguldó kamiont sem tudjuk egy szempillantás alatt 

megállítani – mekkora erőre volna ehhez szükség? Valamilyen elvont matematikai 

formalizmust sem hívhatunk segítségül ebben az életkorban. Az emberi elme mozgástörvényei 

a tárolt kognitív struktúrák lassú változását teszik csak lehetővé. A gyerekek a kísérleti 

eredmények kényszerítő erejét nem érzik át, a szemléletükkel ellentétes mondatokat meg 

sem hallják vagy félreértik. Kitűnő példa erre egy még publikálás alatt álló anyagból: A 

gyerekek a tankönyvi szövegek alapján megtanulják, hogy a hang terjedéséhez levegőre van 

szükség. Egy kicsivel odébb pedig azt írja a könyv, hogy a hangok terjednek a víz alatt is. A 

gyerekek megpróbálják igazzá tenni mindkét állítást: a vízben bizonyára vannak 

levegőbuborékok, és azokban terjed a hang a víz alatt, de mégis levegőben. Hasonlóan 

gondolják azt, hogy az olvadáspont a testnek az a pontja, ahol elkezd megolvadni – ha kísérleti 

tapasztalataikban nem szilárdul meg az a tény, hogy az olvadás hasonló körülmények között 

mindig azonos hőmérsékleten indul meg. Hasonló dolgok történnek a fejekben akkor, amikor 

az elektron hullámtermészetéről vagy a fény részecsketermészetéről, esetleg az egyidejűség 

relativitásáról beszélünk. Ezért a tankönyvi szöveg másik irányba indul el, és más célokat tűz 

ki. Egyszerű példákon keresztül tágítja a diákok tudásának horizontját, ismeretterjesztés-

szerűen előkészítve a talajt a megértés esetleges későbbi mélyítéséhez. A Nobel-díjas fizikus, 

George Gamow írt egy nagyszerű könyvet (Tompkins úr kalandjai a fizikával), amiben 

feltételezi, hogy a fizikai állandók értéke megváltozott. Tompkins úr egy reggel arra ébred, 

hogy a fénysebesség nagyjából 100 km/h-ra csökkent. Életében megjelennek a relativisztikus 

hatások, hogyan látja így a világot? Hasonlóan magyarázhatjuk el, hogy miért néz a múltba az, 

aki távolra néz.  

Minden hasonló fejezetben rejtőzik egy nagyon fontos tanulság: a szűklátókörűség 

bírálata. A természettudományban nincsenek abszolút igazságok, a hétköznapok során 

nagyon jól alkalmazható elméleteknek megvan az érvényességi területük. Ezt átlépve újra kell 

gondolnunk az addig elfogadott igazságokat. Az új tudás fényében nem kell elvetnünk a 

korábbi elképzeléseket, szembefordulni, megtagadni azokat. Még ha nem is voltak pontosak, 

segítették a teljesebb igazságok felismerését. Másrészt eljöhet a pillanat, amikor az újabb 

tudás is korrekcióra szorul, mélyebb megértéshez vezet, aminek fényében feltárulnak saját 

korlátai. Valóban van ebben a folyamatban egyfajta bizonytalanság, ami éppen a tudás 

jellemzője: az áltudományok gyakran éppen szűklátókörűségükkel árulják el magukat, amikor 

mindenre jó, abszolút igazságokat és elméleteket kínálnak. Még ha volnának is ilyenek 

(abszolút igazságok), történelmünk és tudományunk fényében nem gondolhatjuk azt, hogy az 

emberi intellektus képes azok teljes befogadására. Ha tanítási óránk ilyen szerénységet 

ébreszt a diákokban, akkor egy fontos célt elértünk, a tudomány, a modern tudomány egy 

fontos üzenetét közvetítettük. 
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Az Androméda-köd kétmillió fényévre van tőlünk. Mikor szerezhetünk tudomást arról az 

esetleges robbanásról, mely egymillió év múlva történik az Androméda-ködön? Vegyük 

figyelembe, hogy az Androméda-köd 270 km/s-os sebességgel száguld felénk! Képzeld el, hogy 

a robbanást egy olyan bomba okozza, amit távolról küldött fényjellel lehet hatástalanítani. 

Tudjuk-e hatástalanítani a bombát az elkövetkező egymillió évben? 

Megoldás: 

Az egymillió év múlva esedékes robbanás időpontjában az Androméda-köd még 

1000 fényévvel sem lesz közelebb a Tejútrendszerhez, mint most. Így lényegében hárommillió 

év múlva lehetünk biztosak az esemény megtörténtében. A bombát nem tudjuk 

hatástalanítani, hiszen csak kétmillió év alatt érheti el fényjelünk az Androméda-ködöt.  

2. Milyen mérési eljárással lehetne megállapítani, hogy két térben távoli esemény egyszerre 

történt? Használd a fényt a módszerhez! 

Megoldás: 

Ha két esemény egyszerre történt, akkor a két esemény történésének helyei között félúton 

elhelyezkedve azokat egyszerre látjuk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a két esemény csak 

a hozzánk rögzített vonatkoztatási rendszerben lesz feltétlenül egyidejű. 

A két objektum, melyek fényjelet sugároznak felénk, álljon a mi rendszerünkben, és 

tegyük fel, hogy az észlelés pillanatában éppen mellettünk van egy hozzánk képest mozgó 

megfigyelő! A mozgó megfigyelő is egyszerre észleli a két fényjelet, és ebben a pillanatban az 

ő rendszerében is egyforma távolságra van tőle a két objektum. Azonban a mozgó 

megfigyelőhöz képest az egyik objektum távolodik, a másik pedig közeledik, tehát a mozgó 

megfigyelő szerint a közeledő objektum távolabbról, a távolodó pedig közelebbről indította a 

fényjelét. Mivel a fény az ő rendszerében is ugyanakkora sebességgel mozog, így a két fényjel 

nem egyszerre indult, vagyis a mozgó megfigyelő számára a két esemény nem egyidejű.   

3. Milyen korlátokat jelenthet a Földről irányítható űrjárművek szempontjából a fény véges 

sebessége? 

Megoldás: 

Mivel az információ terjedéséhez idő kell, az űrjárművek – ha pusztán a Földről irányítjuk 

azokat – képtelenek lennének azonnal reagálni pl. egy veszélyhelyzetre. Ezért irányításukat 

jelentős részben előre programozott, és az űrjárművön megtalálható rendszerek végzik.  

4. Mondj egy olyan helyet a világegyetemben, ahol arról, ha egy órával ezelőtt történt valami, 

még biztosan nem tudhatunk most! 

Megoldás: 

Minden olyan objektum, mely több mint egy fényórára van. Pl. a Nap kivételével az összes 

csillag.  
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5. „Egy kozmikus eseményt, például a Jupiter Európa nevű holdjának a Jupiter takarásába való 

kerülésének időpontját másodpercre pontosan meg lehet adni.” Elemezd ezt az állítást! Milyen 

alapon jelenthetjük ki, hogy éppen most került az Európa a Jupiter fedésébe? Mikor tudhatom, 

hogy az esemény biztosan bekövetkezett? Mire lehet következtetni a két válasz különbségéből, 

és hogyan? 

Megoldás: 

Az állítás igaz, de a pontos számításokhoz nem elegendő az Európa hold keringési idejét 

ismerni, hanem tudni kell a Jupiter és a Föld távolságát a megfigyelés időpontjában. Hiszen az 

észlelést befolyásolja, hogy mennyi idő alatt ér el hozzánk a fény (a látvány). Ez a távolságfüggő 

időeltolódás alkalmas arra, hogy meghatározzuk a fény sebességét. (Ez volt OleRømer [Olaf 

Römer] fénysebességmérésének alapötlete.)  

6. Tételezzük fel, hogy egy tér-idő grafikonon a teret fényévekben mérjük. Milyen egységekben 

kell mérni az időt, hogy a fény útja a tér-idő grafikonon 45°-os dőlésű egyenes legyen (lásd a 

fénykúp ábráját a 120. oldalon)? 

Megoldás: 

A fény útja akkor lesz 45°-os dőlésű egyenes a tér-idő grafikonon, ha a sebességének 

számértéke 1. Ez megvalósulhat 1 fényév/év, 1 fénymásodperc/másodperc vagy ehhez 

hasonló módon. Tehát az időt akárhogy mérhetjük, csak a hozzá tartozó távolságot kell úgy 

definiálni, hogy a fény vákuumban éppen ekkora távolságot tegyen meg 1 időegység alatt. 

Ha a távolságot fényévben mérjük, akkor az időt év egységben kell megadnunk, hogy 45-os 

egyenes kapjunk. 

31. Fekete lyukak és más csillagsorsok 

A fejezet szövege alkalmas a figyelmes olvasás gyakorlására, a szövegértés fejlesztésére. A 

diákok önállóan is feldolgozhatják, kihámozhatják a leírtakból a jellegzetes csillagsorsokat. 

Készítsenek bemutató tablót, posztert, videót, óravázlatot! Ismereteiket önálló adatgyűjtéssel 

bővítve tartsanak kiselőadást, ám védjék meg az elhangzottakat, értelmezzék, ha szükséges! 

Nagyon könnyű ma az internetről kiselőadás-szöveget összemásolni, de ilyenkor általában 

olyan szavakat is használ az előadó, amit ő maga sem ért. Ezért az önálló feldolgozás során 

arra kell nevelni a diákokat, hogy ilyen esetben vagy önállóan járjanak utána és töltsék be a 

tudáshézagot, vagy kérjenek segítséget. A munkájukban ne maradjon olyan szó, aminek a 

jelentését nem tudják, olyan állítás, amit nem értenek!  

Nagyon sok tudományos-fantasztikus filmben jelennek meg a leckében olvasottak, 

ahogyan az univerzumról szóló ismeretterjesztő filmekben is. 30 éve Carl Sagan Kozmosz című 

sorozata futott, ma például gyakran Morgan Freeman neve fémjelzi a hasonló filmeket. A 

virtuális valóságban biztonságosan átélhetünk egy szupernóva-robbanást, vagy 

megkerülhetünk egy fekete lyukat.  



FI -505041101/1 Fiz ik a  1 1 .  –  Taná r i  k éz ikö ny v  

 
  

96 

 

Nagyon fontos elv a fizikában az ellentétes hatások egyensúlyának elve. A csillagok is 

ilyen egyensúlyi állapotokon keresztül fejlődnek, változnak. Ez az elv nagyszerűen alkalmas 

interdiszciplináris megközelítésre. A melegvérű élőlényekben például a hőfelvétel és hőleadás 

egyensúlya révén maradhat közel állandó a testhőmérséklet, de a könyv is az ellentétes 

irányba ható erők együttes hatása miatt maradhat nyugalomban az asztalon. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Meddig fog kiterjedni a vörös óriássá váló Nap, és mikor várható mindez? 

Megoldás: 

A vörös óriássá váló Nap mérete vélhetően meg fogja haladni a Mars pályájának átmérőjét is. 

Ez az esemény hozzávetőlegesen 7,6 milliárd év múlva következik be. Pontos lefolyását nehéz 

most megjósolni. 

2. Mely fantasztikus filmek foglalkoznak fekete lyukakkal? Mennyire hitelesek a leírásaik? 

Megoldás: 

Önálló és az aktuális időpontnak megfelelő keresés az interneten. Pl. ezen szöveg írásakor: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_k%C3%B6z%C3%B6tt 

A Csillagok között (eredeti címén: Interstellar) című film készítéséhez nagy segítséget jelentett 

Kip Thorne elméleti fizikus, aki tanácsokkal látta el a rendezőt és a stábot. Kip Thorne 2017-

ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott a gravitációs hullámok felfedezéséért. 

3. Hogyan lehet azonosítani egy fekete lyukat, ha még a fény sem tudja elhagyni? 

Megoldás: 

Pl. egy fekete lyuk azonosítható egy kettőscsillag egyik tagjaként látszó csillagtestvérére 

gyakorolt gravitációs hatásával vagy a belehulló és felizzó anyag röntgensugárzásával.  

4. A neutron adatai alapján ellenőrizd a neutroncsillag sűrűségére kapott adatot  

(2,7 · 1014 g/cm3)! 

Megoldás:  

Egy atommag sűrűsége szintén 1014 g/cm3 nagyságrendbe esik. Ez lényegében minden 

atommagra azonos, hiszen az atommagot a szorosan illeszkedő nukleonok alkotják. Egy 

neutron sűrűségéről a természetben nincs túl sok értelme beszélni, de azért meghatározható. 

Tömege 1,67 · 10-27 kg, átmérője 10-15 méter, így sűrűsége: 
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A neutroncsillagok sűrűsége 1014 – 1016 g/cm3 nagyságrendbe esik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_k%C3%B6z%C3%B6tt
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5. Miért tömörödik össze egy csillag belseje, ha a külső fele lerobban? A csillag melyik 

tartományában zajlik ilyenkor a robbanás? 

Megoldás: 

A robbanás a csillag belsejében, de nem a középpontjában, hanem a csillagsugár fele táján 

zajlik. Így Newton III. törvényének megfelelően a kifelé lökődő külső burokra ható erő 

ellenereje összenyomja a csillag belső tartományát.  

6. A következő kép a Csillagok között (Interstellar) című 2014-es film alapján készült, és egy 

fekete lyuk környezetét mutatja. A film fizikus szakértője (Kip Throne) az aktuális tudományos 

álláspontnak megfelelő képet alkotott. Milyen, a fekete lyukak környezetében megfigyelhető 

sajátságát látod a képen a fénynek? Hol van a képen a fekete lyuk? 

 

Megoldás: 

A fekete lyuk a gyűrűk közepén található, a képződmény sötét, belső része. A fekete lyuk 

gravitációja elgörbíti a fényt, ezt a görbült fényt látjuk gyűrűként a képen. 

7. Keress az interneten képeket a gravitációs lencsehatásról! 

Megoldás: 

Önálló keresés az interneten. Pl.: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_lencse 

VI. Az univerzum szerkezete és keletkezése 

A legtöbb értelmes embert foglalkoztatja a világmindenség keletkezése, kíváncsiak vagyunk 

arra, hogy mekkora az univerzum, van-e határa vagy végtelenül nagy. Lehetséges-e az 

időutazás, visszamehetünk-e a múltba, vagy előre, a jövőbe, ahogy ezt számos tudományos-

fantasztikus filmben láthatjuk? Van-e a Földön kívül élet, vannak-e értelmes civilizációk más 

csillagrendszerekben? Ha igen, akkor hogyan vehetjük fel velük a kapcsolatot? Mi lesz az 

emberiséggel, ha a távoli jövőben kihűl a Nap? Egyáltalán meddig lesz életképes az emberiség? 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik ez a fejezet. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_lencse
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A fenti kérdések szoros összefüggésben vannak az istenhittel, a tudománnyal és az 

áltudománnyal. A fejezet utolsó leckéje ezt a témát járja körül. Valljuk be, hogy ez szokatlan 

és bátor vállalkozás egy fizikakönyvben. 

32. A mindenség keletkezése 

Ennek a leckének a feldolgozása kezdődhet a világegyetemre vonatkozó nem tudományos 

magyarázatok összegyűjtésével, elmondásával, a köztük levő hasonlóságok kiemelésével, az 

ellentétek ütköztetésével. A diákok a tanárral vagy egymással folytatott vita során 

gyakorolhatják saját álláspontjuk kifejtését, mások meghallgatását, a 

természettudományokban szokásos kulturált és tényeken alapuló eszmecserében való 

részvételt. További lehetőség a tevékenységre a világegyetem ábrázolása, ilyen képek 

értelmezése.  

A lecke célja nem a benne lévő szöveg minél pontosabb megtanulása, visszamondása, 

különösen nem gondoljuk, hogy egyetlen óra alatt lényeges, valóságos változást lehet 

előidézni a térrel és idővel kapcsolatos alapvető elképzelésekben. A görbült tér említésével 

sem az a cél, hogy a gyerekek általános relativitáselméletet vagy relativisztikus kozmológiát 

tanuljanak. A világegyetem születése kérdésének fizikailag helyes alapokon nyugvó tárgyalása 

azonban elmaradhatatlan része a fizikatanulmányoknak. Ez a kérdés óriási kulturális, bizonyos 

értelemben személyes jelentőséggel bír, miközben kevés technikai eszköz működését 

befolyásolja. A fizika és a világnézet kapcsolata óhatatlanul megjelenik ebben és a következő 

leckékben. Az egyik lehetséges cél tehát a mindenkori tudomány és a világnézet közötti 

kapcsolat megmutatása. A fizika történetében lényeges pillanat volt, amikor Galilei felfedezte 

a Jupiter holdjait. Az akkoriban uralkodó világnézet szerint minden mozgás középpontjában a 

Föld áll, a Nap tökéletesen sima, akárcsak a Hold. Ezzel szemben Galilei távcsövében feltárult 

egy sokkal valóságosabb univerzum: napfoltokkal, kráterekkel a Holdon, a Jupiter, és nem a 

Föld körül keringő égitestekkel. A lecke fő szövegét követve hasonló pillanatokat élhetünk át, 

amikor Pensiasés Wilson megfigyeléseire, a távoli galaxisok fényében mérhető 

vöröseltolódásra, a Cobe műhold méréseire alapozva a világegyetem korábbinál összetettebb 

képe bontakozik ki. A folyamatot az órán bejárva az ismeretek bővülése mellett a tudomány 

működésének egyik lényeges elemére kerülhet a hangsúly: A világ egyre jobb megértéséhez 

vezető tudományos megismerés alapja, hajtóereje a mérési eredmények értelmezése, 

elméleti, akár számolásokkal történő magyarázata. Ehhez nyújt bőséges segítséget a tankönyvi 

szöveg, lehetőséget adva a differenciálásra és az egyéni haladási tempó figyelembevételére is. 

A lecke szövege – a tankönyvben szokásosan érvényesülő elv szerint – eljut a valóban mai 

felismerésekig, például a sötét anyaggal és sötét energiával kapcsolatban, és nem áll meg a 

száz évvel ezelőtt modernnek számító tudás szintjén. Miért is kell, érdemes vállalni a 

naprakész tudás közvetítésével járó többletmunkát, esetleg a tévedés kockázatát? Mert ekkor 

hiszik el a gyerekek, hogy a fizika hasznos tudomány, ami hozzá tud szólni a médiában 
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feszegetett kérdésekhez is. A múlt század elejéig érvényben lévő fizikaanyag abban a hitükben 

erősíti meg a diákokat, hogy a fizika valamilyen régi és ma már használhatatlan ismerethalmaz, 

vagy abban, hogy az igazán fontos és érdekes mai felfedezések világa nem az átlagembernek 

való.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mekkora a tágulás ütemét leíró Hubble-állandó, és jelenlegi tudásunk szerint hogyan 

változik értéke az időben? 

Megoldás: 

A Hubble-állandó 
Mpc

 3,62,74 s
km

 . Az „állandó” megtévesztő kifejezés, inkább paraméternek 

helyes nevezni, mert értéke változik. A tágulás sebessége nő, mely jelenleg nehezen 

értelmezhető tudományos tény. Magyarázatára az úgynevezett sötét energia fogalma szolgál, 

azonban jelenleg semmit sem tudunk a sötét energia mibenlétéről (erre utal a sötét név).  

2. Mi volt a világegyetem születése előtt, például 14 milliárd éve? Miért hibás a kérdésfeltevés? 

Megoldás: 

Mivel a tér és idő nem választható el egymástól, a világegyetem születése terének, idejének, 

anyagának egyidejű létrejöttét jelenti. Tehát nem beszélhetünk arról, mi volt előtte. A 

kérdésfeltevés hibája, hogy az univerzum nem az időben jött létre, hanem létrejöttének 

következménye az idő léte. 

3. Hol van jelenleg az a hely, ahonnan a tágulás kiindult? Miért hibás a kérdésfeltevés? 

Megoldás: 

Mivel a tér tágul, ha a tágulás egy pontból indult ki, az a pont mindenütt jelen van az 

univerzumban. A kérdésfeltevés hibája, hogy az univerzum nem a térben jött létre, hanem 

létrejöttének következménye a tér. 

4. Hogyan lehetséges, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, de nem mozognak? 

Megoldás: 

A galaxisok nem mozognak a tágulás miatt (amúgy mozoghatnak, pl. a Tejútrendszer és az 

Androméda-köd közeledik egymáshoz), de mégis távolodnak egymástól. Ugyanis a közöttük 

lévő tér tágul. A jelenség ahhoz hasonlít, mint amikor egy pöttyözött léggömböt felfújunk. A 

pöttyök távolodnak egymástól, de nem mozognak a léggömbhöz képest, a festékszemek hozzá 

vannak ragadva a léggömb anyagához. A példa annyiban megtévesztő, hogy abban a térben, 

melyben a léggömb tágul, a rajta lévő pöttyök mozognak, ahogy felfúvódik a léggömb, a 

pontok mozgása a léggömb közepétől kifelé irányul. Ugyanakkor maga a tér, ami tágul, nem 
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térben van (ld. az előző kérdést), így a tér tágulása esetén ilyen mozgásról beszélni 

értelmetlen. 

5. Mit jelent a következő állítás? Az univerzum nem térben tágul, hanem az univerzum tere 

tágul. 

Megoldás: 

Lásd az előző kérdésre adott választ. 

6. Mi a jelentősége a mikrohullámú háttérsugárzás felfedezésének az ősrobbanás-elmélet 

szempontjából? 

Megoldás: 

Az ősrobbanás elméletének fontos bizonyítéka a mikrohullámú háttérsugárzás léte, ugyanis a 

mikrohullámú háttér keletkezését az elmélet előre megjósolta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3%A9r

sug%C3%A1rz%C3%A1s 

7. Van-e abszolút vonatkoztatási rendszer az univerzumban? 

Megoldás: 

A jelenleg érvényes fizikai elméletek szerint ilyen abszolút vonatkoztatási rendszer nem 

létezik. 

8. Távolodhatnak-e a galaxisok egymástól fénysebességnél gyorsabban? 

Megoldás: 

Igen, távolodhatnak. Maga a tágulás fizikai folyamata nem lehet a légüres térben mért 

fénysebességnél gyorsabb. De a tágulás következtében a galaxisok (galaxishalmazok) 

távolodhatnak a fénysebességnél gyorsabban. A dolog egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor 

egy zseblámpával egy fényfoltot végigfuttatunk a falon. A fény sebessége nem lehet nagyobb, 

mint a légüres térben mérhető fénysebesség, de a falon szaladó folt sebessége elvileg 

bármekkora lehet. Tehát a galaxisok távolodhatnak egymástól a légüres térben mért 

fénysebességnél gyorsabban, de nem mozoghatnak fénysebességnél gyorsabban. 

Érdekes megállapítást tehetünk ezzel kapcsolatban. Az univerzum tágulása miatt egyre 

nagyobb tartományt láthatunk be. Ha azonban a gyorsulva táguló univerzum határa már a 

fénysebességnél is gyorsabban fog tágulni, akkor onnan semmilyen információ nem juthat el 

hozzánk, tehát akkortól egyre kevesebbet fogunk belátni a világmindenségből. 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3%A9rsug%C3%A1rz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3%A9rsug%C3%A1rz%C3%A1s
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9. Nézz utána, hogy mekkora hányada belátható a jelenlegi univerzumnak! 

Megoldás: 

Azokról a dolgokról, melyeket láthatunk, nagyjából 13,8 milliárd évvel ezelőtt indulhatott el 

legkorábban a fény, mivel a világegyetem 13,8 milliárd éve keletkezett. Ugyanakkor a 

keletkezéskor az univerzum egy szűk térrészbe koncentrálódott, tehát olyan objektumokból 

állt, melyek jelentős része ma már 13,8 milliárd fényév távolságnál messzebb van tőlünk. 

Ebben az értelemben tehát az egész világegyetemről tudunk információt kapni, de nem a 

jelenlegi, hanem a jóval korábbi állapotukat látjuk. Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy milyen 

messze van tőlünk jelenleg az az objektum, melyről valaha elérhet fény hozzánk, a válasz 16 

milliárd fényév. Minden, ami ezen kívül van, számunkra jelen állapotában örökre 

megismerhetetlen marad. Ha a kérdést úgy értelmezzük, hogy hányad része került 

világegyetemünknek a 13,8 milliárd fényév sugarú gömbön kívülre a tágulás következtében, 

akkor jelenlegi tudásunk szerint erre a válasz: 46-47 milliárd fényév sugarú aktuálisan az 

univerzum, tehát térfogatának több mint 95%-a a 16 milliárd fényév sugarú fénygömbön kívül 

esik.  

10. Bolyai János erdélyi matematikus milyen alapvető felfedezést tett, melyről így emlékezett 

meg: „A semmiből egy más, új világot teremtettem”? Mi Bolyai János felfedezésének 

jelentősége az ősrobbanás-elmélet megértése szempontjából? 

Megoldás: 

Az ősrobbanás-elmélet megértésének nehézsége, hogy nagyon megszoktuk az euklideszi 

teret, és így szemléletünk meglehetősen megnehezíti a görbült térben való gondolkodást. 

Bolyai „új világa”, a görbült, hiperbolikus geometria ennek a szemléleti akadálynak a 

legyőzésében segít. (Nem mellékesen a téridő geometriája ilyen szerkezetű.) 

33. Utazhatunk-e az időben? 

Az időutazás kérdése számtalan film témája (pl. Vissza a jövőbe c. sorozat). Ez lehet az a 

kiindulópont, ahonnan az órai beszélgetés elindul. Érdemes egy jellemző filmrészletet közösen 

megnézni a témával kapcsolatosan. A másik példa a Trónok harca c. sorozatból: Az egyik 

szereplő a jóindulatú óriás, aki gyermekkorában epilepsziás rohamot kap, és utána csak annyit 

tud mondani: hodor. A cselekmény halad előre, amíg el nem jut addig a pontig, amíg az óriás 

barátait védve tartja egy szoba ajtaját, miközben azt kiáltják neki: Hold the door! Ez a pillanat 

saját halálának pillanata, ami átszűrődik a múltba. Ebben a pillanatban kapjuk meg a 

magyarázatot a „hodor” jelentésére. A történet során tehát a jövő befolyásolja a múltat, de 

nem változtatja meg az események menetét, egy statikus időhurok keletkezik. Ez csak akkor 

képzelhető el, ha a jövőbeli esemény bekövetkezte bizonyos, a történet determinisztikus. Ha 

a jövőre mint be nem következett lehetőségek halmazára tekintünk, akkor nem valósulhat 

meg ilyen visszahatás. Az időutazás valódi vagy átvitt értelemben is számos alkotás tárgya.  
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A kérdés szaktudományos háttere a következő. Az idő alapvetően nem fizikai fogalom. 

Amikor azt mondjuk, hogy gyorsabban vagy lassabban telik az idő, akkor az általunk érzékelt, 

vagyis szubjektív időre gondolunk. Az okság elve alapján azonban sorrendbe rakhatjuk az 

eseményeket, ilyen módon folyamatban szemlélhetjük azokat. Amikor Einstein újragondolta 

az idő fogalmát, valójában értelmezte a fizikai időt mint két esemény között eltelt időt. A 

fizikában tehát nem létezik a hétköznapi értelemben vett időfogalom, hanem csak két 

esemény között eltelt idő van, ami mérhető mennyiség. Az élet ideje a születés és a halál 

eseménye között mért idő. Az idő mágikusnak hangzó lassulása és gyorsulása csak annyit 

jelent, hogy egy másik sebességgel haladó megfigyelő más időkülönbséget mér két esemény 

között. A megfigyelő a saját életidejét persze saját sebességétől függetlenül ugyanannyinak 

méri, élete nem lesz hosszabb vagy rövidebb. Hasonló a helyzet a tér fogalmával is. A fizikában 

itt két esemény távolságának a meghatározásáról van szó, aminek mérési módját meg kell 

adni. A tér tehát a távolság meghatározásának a módja, egyfajta metrika. A tér görbülete 

annyit jelent, hogy két pont távolságát nem a Pitagorasz-tétellel kell meghatározni a 

koordináták négyzetéből vont négyzetgyök segítségével, hanem más képlet alkalmazásával. 

Tehát mások a mérés szabályai. Szemléletesen elképzelhetünk görbült felületet, mert a 

görbült felületen is más a metrika, mint a síkon. Miközben szemléletes magyarázatokat adunk, 

tudnunk kell, hogy a fizikával való igazi találkozáshoz fizikussá kell válni. A relativitáselmélet 

állításait a térről, időről, tömegről akkor értjük igazán, ha magunk is számolunk annak 

egyenleteivel, de erre csak hosszú tanulás és a matematikai eszközök alkalmazása tesz 

bennünket képessé. Az idő különbségét két esemény között a mozgás téridőbeli pályája 

mentén végzett integrálás adja meg. Az integrál nagyságát döntően nem a gyorsulási szakasz 

határozza meg, hanem a nagy sebességű, hosszabb ideig tartó mozgás szakasza. Hasonlóan 

oldódik meg a többi paradoxon a relativitással kapcsolatban, ami mind a mai napig kiállta a 

kritikus vizsgálódás próbáját.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Egy ikerpár születésnapja február 28-án van. Megünneplik a 20-adikat együtt, majd egyikük 

40-edik születésnapját is együtt töltik. Mit jelent az, hogy a két születésnap között nem 

feltétlen ugyanannyit öregedtek? 

Megoldás: 

Azt jelenti, hogy ezen a második találkozón nem feltétlenül lesznek mindketten 40 évesek. Az 

ikerparadoxon nem ellentmondás, a két iker közül az, aki nagy sebességgel sokáig mozgott, 

valóban fiatalabb lesz a találkozáskor, mint az otthon maradó ikertestvére. 
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2. Hétköznapi szóhasználatban mit értünk azon, hogy valaki lassabban öregszik? Mennyiben 

van ennek köze a relativitáselmélet időképéhez? Mit jelent ez a kijelentés a speciális 

relativitáselméletben? 

Megoldás: 

Az öregedés mint biológiai folyamat független a relativitáselmélettől. Az a kijelentés, hogy két 

ember eltérő sebességgel öregszik, úgy értelmezhető, hogy két találkozásuk között eltérő 

mértékű időt éltek meg. Ez ahhoz hasonló, mint egyik városból egy másikba két, egymástól 

eltérő hosszúságú úton eljutni. 

3. Egy utasszállító repülő sebessége elérheti a 300 m/s sebességet. A géppel 15 000 km 

messzire utazunk. Mennyivel kevesebb idő telik el érkezésünkig a mi óráink szerint, mint a 

Földön maradottak órái szerint? 

Megoldás: 

Az idődilatáció mértékét megadó 
2

2

1
c

v
k   összefüggést használva k = 0,9999999999995. 

Így a keresett időeltérés 
𝑠

𝑣
∙ (1 − 𝑘) = 5 ∙ 104s ∙ 5 ∙ 10−13 = 2,5 ∙ 10−8 s = 25 ns. 

4. A klasszikus fizika elvei alapján mennyi idő alatt lehetne a fénysebesség tizedrészére 

felgyorsulni 1,5 g gyorsulás mellett? 

Megoldás: 

s 102

s

m
15

s

m
103

6

2

7






a

v
ttav , ami több mint 23 nap. 

5. A fénysebesség tizedével haladva 10 évig, majd visszatérve a Földre mennyivel lennénk 

fiatalabbak, mint Földön maradt ikertestvérünk? 

Megoldás: 

Az idődilatáció mértékét megadó 
2

2

1
c

v
k   összefüggést használva k = 0,995. 

A keresett idő: 𝑡′ =
𝑡

𝑘
=

20 év

0,995
= 20,1 év. Tehát az utazás során a földiek 0,1 évvel (egy bő 

hónappal) többet öregedtek.  

6. Az ikrek közül az, aki a Földön maradt, 40 évet öregedett. Mennyit öregedett űrutas 

ikertestvére, ha 86%-os fénysebességgel haladt az űrhajója? 
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Megoldás: 

Mivel a fénysebesség 86%-a esetén az idődilatációs tényező k 0,5, ezért az űrutas 20 évet 

öregedett. Eközben az ikertestvére, aki a Földön maradt, 40 évet öregedett. 

7. Két űrhajó távolodik a Földtől egyaránt 0,86 fénysebességgel, ellentétes irányban. Egyszerre 

indultak el, majd 10 földi év múlva egyszerre visszafordulnak, és egyszerre érnek vissza a 

Földre. Kinek mennyi ideje telt el az indulás és a visszatérés között? 

Megoldás: 

Figyelembe véve sebességüket, az idődilatációs tényező mindkettőjük esetében k 0,5, 

mindketten 10 földi évet öregedtek, és egyidősek voltak, amikor visszatértek a Földre.  

(A Földön eközben 20 földi év telt el.) 

8. Mit jelent az az állítás, hogy a múltba való utazás lehetősége kérdésessé teheti az oksági elv 

érvényességét? Mondj egy példát! 

Megoldás: 

Ha a múltba utazhatnánk, megváltoztathatnánk a múltat, melynek következtében 

megváltozna a jelen. Ha születésem feltétele apám és anyám találkozása, akkor, ha ezt meg 

tudnám akadályozni a múltba utazva, én sem lehetnék, tehát nem lenne az, aki 

megakadályozza. Ha a születésem oka a szüleim, és következménye vagyok én, akkor ebben 

az esetben a következmény szüntetné meg az okot, azaz sérülne az oksági elv. 

9. Milyen ellentmondásokra vezetne, ha lehetséges volna visszatérnünk a múltba? 

Megoldás: 

Számos példát lehetne mondani. Pl. találkoznánk múltbeli önmagunkkal. Vagy azelőtt tudnánk 

a nyertes lottószámokat, mielőtt kihúzták azokat.  

10. Keress példákat ilyen, fel nem oldott ellentmondásokra az általad ismert filmek 

valamelyikében! 

Megoldás: 

Önálló munka, az aktuális helyzetre vonatkozó feladat.  

Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Vissza_a_j%C3%B6v%C5%91be 

34. Van-e élet a Földön kívül?  

A Földön kívüli élet problémája ismét főleg az emberi kultúra, önmagunkról és a világról való 

gondolkodás miatt fontos. Nem véletlenül találkozunk a téma művészi és populáris 

ábrázolásával a médiában – ez jelzi a fokozott érdeklődést, amire a tanítási órán is 

számíthatunk. A Földön kívüli élet kutatásában jelentős áttörést hoz a Naprendszeren kívüli 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vissza_a_j%C3%B6v%C5%91be
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bolygók felfedezése. Ezeket a bolygókat a távoli csillagok fényességének gyenge változásai 

alapján fedezik fel, ebből a célból lőtték fel a Kepler-űrtávcsövet. A tanítási órán a gyerekek 

sajátkezűleg épített bolygójukkal eltakarhatják egy alkalmasan választott fényforrás egy kis 

darabját, így elő tudják idézni a fényesség kis változásait. Ezek akár a mobiltelefonokban 

esetenként megtalálható jobb fényszenzorokkal is mérhetők, de fotoellenállás segítségével is 

építhető olyan áramkör, ami a megvilágítás erősségében bekövetkező kis változásokat 

feszültségingadozássá alakítja. Egy ilyen mérés valódi elvégzése jó lehetőség az aktív 

tanulásra, a mért adatok ábrázolására, a következtetések levonására. A tankönyvben a szöveg 

mellett ábrák is segítik egy ilyen tanítási óra megtartását. A bőséges főszöveg lehetőséget ad 

az élettel kapcsolatos további kutatások, elvek áttekintésére. Ez ismét alkalom a szövegértés, 

szövegértelmezés gyakorlására, és jó kiindulópont az akár önálló további adatgyűjtéshez, és 

nem a memorizálandó tananyag növelése a célja. Nagyon tanulságos és érdekes óra építhető 

fel például a Mars kutatásával kapcsolatban, a bolygó első távcsöves vizsgálatától a Marsra 

küldött űrszondákon keresztül a tervezett emberes utazásig. A marsi élet kérdése a Mars-

csatornák vizsgálata óta jelen van a közvéleményben, és számtalan tanulsággal szolgál, 

amelyek közül talán az emberi elmével kapcsolatos, a tudományos megismerést is jelentősen 

befolyásoló ismeretek állnak. Az elme működése során az érzékszervi benyomások 

rendezésére törekszik, mintákat, összefüggéseket keres; ezek segítségével azonosítja az 

észlelt jelenséget, a már korábban tapasztalt hasonló mintázatok alapján. Ezért láttak 

csatornákat a Marson az első távcsöves megfigyelők: elméjük alakzatokká formálta a kép 

egyébként össze nem tartozó elemeit. Hasonló a helyzet a Mars-arccal is, amint azt a 

tankönyvben is közölt képek alapján láthatjuk. Bizonyos megvilágításból valóban 

felismerhetünk egy arcot, ez azonban inkább az elménk játéka, mint valóság. Az áltudományok 

gyakran használják ki az elmeműködés ezen sajátosságát, összefüggést sejtetve olyan dolgok 

között, amelyek valójában nincsenek egymással kapcsolatban. A tudományos megismerés 

során arra törekszünk, hogy egymástól független észlelők vagy különböző észlelési módok 

támasszák alá az új felismerést. Ez lehet az óra egyik általános tanulsága. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mit értünk antropikus elven, mi a lényege? 

Megoldás: 

Az antropikus elv egy lehetséges megfogalmazása: A világegyetem azért olyan, mint 

amilyennek megfigyeljük, mert ha nem olyan lenne, nem figyelhetnénk meg. Azaz az 

univerzum jellemzői szükségszerűen eredményezik az élet létrejöttét. És mivel ezek a 

jellemzők meglehetősen különlegesek, ezért az élet is meglehetősen különleges dolog. 
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2. Miért mond ellen az antropikus elv az evolúciónak? 

Megoldás: 

Az evolúció logikája szerint az élet létrejötte nem jelenti azt, hogy szükségszerűen létre kellett 

jönnie. Az evolúció motorja a véletlen. A világegyetem kezdeti állapotából nem következik az 

élet létrejötte, de annak nem is mond ellent. Az élet létrejötte egy kis valószínűségű, véletlen 

esemény, de a statisztika logikájának megfelelően hosszú idő alatt sok helyen és sokféle 

formában létrejöhetett. 

3. A leckében látható diagramok egy csillag fényességének százalékos csökkenését mutatják. 

Mit állapíthatunk meg a diagramok alapján a csillag körül keringő exobolygókról? 

Megoldás: 

Azt, hogy nagyjából 16 naponként az exobolygó a Föld és a csillaga közé kerül, azért kitakar 

valamennyit a csillag fényéből. 

4. A második ábra két különböző átmérőjű exobolygó jelenlétére utal. Mekkora a két bolygó 

átmérőjének aránya? Mekkora a csillagtól vett távolságuk aránya? 

Megoldás: 

Az első bolygó 8%-os, a másik 4%-os fényességcsökkenést eredményez, amikor a Föld és a 

központi csillag közé kerül. Így keresztmetszetük aránya 2:1, tehát átmérőjük aránya 1:2 .  

A csillagtól vett távolságuk arányát Kepler 3. törvénye alapján kaphatjuk meg: 
3

2

3

1

2

2

2

1

R

R

T

T
 .  

A keringési idők 50 nap, illetve 60 nap. Így 212

2

3

2

3

1 89,0
36

25

60

50
RR

R

R
 . 

5. Mit jelent az az állítás, hogy az esetlegesen más bolygókon létrejött civilizációkat a tér és 

idő szakadéka választja el egymástól? 

Megoldás: 

Ahhoz, hogy egy másik civilizáció létét azonosítani tudjuk, jeleket, információt kell kapnunk 

felőle. Egy fényév-millárdokra létrejövő civilizáció jelei is évmilliárdok alatt érnek el hozzánk 

(a tér „szakadéka”), így az is kérdés, hogy mire elérnek, a civilizáció létezik-e még. Hogy 

észleljünk egy ilyen civilizációt, kellően fejletteknek kell lennünk technikailag ehhez a 

feladathoz. Ha az egykor/egyszer majd emberlakta területekre akkor érkeznek ilyen jelek, 

amikor már/még az emberiség nem létezik, vagy létezik ugyan, de nem képes a jelek 

értelmezésére (az idő „szakadéka”), akkor nem vagyunk képesek felismerni a másik értelmes 

civilizációt.  
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6. Szerinted van értelmes élet a Földön kívül? Válaszodat indokold! Folytassanak vitát az 

egymással egyet nem értők erről a kérdésről! Milyen érvek szólnak a földönkívüli értelmes élet 

mellett és ellen? 

Megoldás: 

Mindez a tudomány jelenlegi állása szerint egyéni meggyőződés kérdése, azaz hitbeli kérdés. 

Az érveket és ellenérveket ki-ki maga összegyűjtheti. 

35. Ha majd a Nap kihűl… 

A téma ebben a formában Az ember tragédiájában is megjelenik, lehetőséget adva a 

tantárgyak közötti koncentrációra és a humán érdeklődésű diákok figyelmének felkeltésére. 

Az általánosabb kérdésfelvetés a következő: Véget vethet-e egy kozmikus katasztrófa az 

emberi történelemnek? Ha igen, lehet-e a gyilkos éppen az élet fennmaradásának kulcsa, a 

Nap? A lecke témája azonban nem a katasztrófaelméletek fizikai alapjainak a vizsgálata – bár 

az érdeklődő diákok ebben az irányban is haladhatnak tovább –, hanem az emberiség űrbe 

való kilépésének a kérdése. A jövőkutatók víziója szerint – nem alaptalanul – ez a kezdeti 

science fiction alkotásaiban megjósolt folyamat rövidesen felgyorsul. Éppen a közelmúltban 

épültek meg az első olyan űrhajók, amelyeket magánkézben lévő vállalatok fejlesztettek ki, így 

talán rövidesen kezdetét veheti a kereskedelmi célú űrutazás és az űrturizmus. Jegyet 

válthatunk majd a Föld körüli pályára álló repülőre, rakétára, ami a közeli űrállomásra visz. A 

folyamatot várhatóan segíteni fogja a robotok és a mesterséges intelligencia szélesebb körű 

elterjedése, míg fékezi az a tény, hogy nagyon sok energia szükséges egy jelentősebb tömeg 

Föld körüli pályára állításához. A lecke az emberiség világűrbe való kirajzásának néhány 

problémáját veszi szemügyre, középpontban a mesterséges gravitációval. Az óra során a 

diákok végezhetnek önálló adatgyűjtést a világűrben keringő űrállomásokkal kapcsolatos 

elképzelésekről, vághatnak ki filmrészleteket, amelyek ilyen állomásokat mutatnak be. Az 

Elysium, zárt világ filmbeli űrállomás egy Stanford-tórusz, de hasonló űrállomáson él az 

emberiség jelentős része a Star Trek-filmek új sorozatában is. A nemesebb science fiction 

valóban science, azaz tudományos alapokon nyugodva gondolja előre a jövőt, nem egyszer 

fizikusok, fizikatanárok a könyvek, filmek szerzői. A mesterséges gravitáció forgó mozgással 

való létrehozása jó alkalom annak újbóli megértésére, hogy még az egyenletes forgás esetén 

is, amikor pedig a sebesség nagysága változatlan, változik a sebesség iránya. Ehhez a 

középpont felé mutató erőre van szükség. Ez a centripetális erő okozza a centripetális 

gyorsulást. Az űrállomás kerekében lévő űrhajós saját rendszerének gyorsulását a centripetális 

erővel ellentétes irányú, ugyanolyan nagyságú, ellenkező irányú erő megjelenése révén 

érzékeli, ami a tömeggel rendelkező testeket egy bizonyos irányba húzza: ez az erő, amit jelen 

esetben centrifugálisnak neveznek, a mesterséges gravitáció. Minden mobiltelefonban van 

gyorsulásmérő szenzor, a megfelelő alkalmazással mérhető a helyi gravitáció nagysága, a 

telefonhoz rögzített vonatkoztatási rendszerben a gravitációs gyorsulásvektor koordinátái. Ha 
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pedig a telefont egy biciklikerékhez rögzítve megforgatjuk, azonnal megjelenik a „mesterséges 

gravitáció” is. Ilyen kísérletek végzését javasoljuk csoportokban, tanári irányítással. Utána 

következhet az eredmények közös értelmezése, a tanári magyarázat, majd a tanultak 

kamatoztatása a mesterséges űrállomások tervezésében. Hogyan változik a mesterséges 

gravitáció egy ilyen űrállomáson, ha egy lifttel haladunk a tórusz középpontja felé? 

 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Miért van súlytalanság egy űrhajó belsejében? 

Megoldás: 

Az űrhajó és a belsejében lévő tárgyak és élőlények szabad mozgást végeznek a gravitációs 

térben. Azaz nem gyorsítja őket más, mint a környező égitestek gravitációs hatása. Mivel 

gravitációs térben minden test tömegétől és anyagától függetlenül azonos gyorsulással mozog 

(esik), azért a testek között nem lépnek fel kölcsönhatási erők együttes mozgásuk 

következményeként. (Nem nyomják vagy húzzák egymást, azaz „súlytalanok”.)  

2. Vajon miért nem megoldás a súlytalanság kiküszöbölésére egy olyan rendszer, amely az 

űrutas talpát rögzíti ahhoz a felülethez, amelyen mozog (pl. tépőzár, mágnes stb.)? 

Megoldás: 

Az ilyen rendszer megakadályozhatja, hogy az űrutas elsodródjon az űrhajó padlójától, de nem 

jelent a gravitációnak megfelelő terhelést az űrutas testére nézve. Távolról nem hat, csak 

közvetlen közelről, a tömeggel nem arányos a hatása.  

3. Értelmezd dinamikai szempontból a forgó űrállomáson tartózkodó emberre, illetve az 

űrállomás tárgyaira gyakorolt erőhatást! 

Megoldás: 

A forgó űrállomás fala kényszeríti az űrutasokat az űrállomással megegyező szögsebességű 

körmozgásra. A fal által kifejtett nyomóerő (centripetális erő) ellenereje a falra hat, és 

jellegében olyan, mint a súlyerő. A jelenségnek megfelelő gyakorlati példa a centrifuga. A 

forgó centrifugában lévő ruha a centrifuga lukacsos dobjának falához szorul. Olyan, mintha 

valamilyen, a dob fala felé mutató, arra merőleges „gravitációs erő” (súlyerő) nyomná a ruhát 

a falhoz (centrifugális erő). Persze gravitációról szó sincs, az erő a forgás következménye.  

4. Hogyan hozhatunk létre mesterséges gravitációt? Fogalmazz meg egy saját ötletet is! 

Megoldás: 

Mesterséges gravitációt legegyszerűbben forgással/forgatással hozhatunk létre. Létezhetnek 

persze egyéb, bonyolultabban, költségesebben megvalósítható eljárások, pl. a mágneses vagy 

elektrosztatikus kölcsönhatás felhasználásával. 
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5. Miben tér el a forgással létrehozott mesterséges gravitáció a földi gravitációtól? Hogyan 

függ a távolságtól a kétfajta erőhatás? Mi történik, ha például felkapaszkodunk egy épület 

tetejére? 

Megoldás: 

A földi gravitáció lényegében állandónak tekinthető a Föld egy adott pontjának 

környezetében, mivel mértékét a Föld középpontjától vett távolság határozza meg, és ez 

mozgásaink során nem változik jelentősen. (Az erő a Föld középpontjától vett távolságunk 

négyzetével fordítottan arányos.) A forgatás segítségével létrehozott gravitáció mértékét a 

forgástengelytől vett távolság határozza meg. (Az erő a forgástengelytől vett távolsággal 

egyenesen arányos.) Ez (mivel egy henger belső falán vagyunk) a felszíntől vett távolsággal 

csökken. Ez a csökkenés viszont lehet számottevő, amennyiben a henger sugara összemérhető 

a felszíntől való eltávolodásunk mértékével. Egy épület tetejére való felkapaszkodás könnyen 

eredményezhet ilyen helyzetet, tehát az épület tetején észrevehetően gyengébb lehet a 

mesterséges gravitáció. 

6. Elvileg lehetséges-e a relativitáselmélet szerint a Földtől 10 fényévre eljutni űrhajósként, 

kevesebb mint 10 évet öregedve, fénysebességnél kisebb sebességű űrhajóval? 

Megoldás: 

Igen, elvileg van lehetőség a fénysebességnél kisebb, de igen nagy sebességgel utazva. Pl. ha 

a fénysebesség 86%-ával tudnánk utazni, akkor még 6 évet sem öregednénk, mire elérnénk a 

Földtől 10 fényévre található objektumot. Eközben a Földön (10/0,86) év = 11,63 év telne el, 

ennek felét öregedné az űrhajós, mert √1 − 0,862  ≈ 0,51. 

7. Milyen tevékenységformák okoznak különösen gondot a súlytalanság állapotában? Hogyan 

lehet ezeket a problémákat kezelni? 

Megoldás: 

A súlytalanság állapotában pl. az irányváltoztatással járó mozgások jelenthetnek nehézséget. 

A súlytalanság állapotában nincs felfelé, és a megállásban vagy akár a helyben maradásban 

nem segít a gravitáció. Ezt ellensúlyozandó, több fogódzóra, kapaszkodóra van szükség. Az 

étkezést is megnehezíti a súlytalanság. Az étel nem marad a tányéron, ha meglökjük a villával, 

a víz nem marad a pohárban, gömbbé áll össze. Az étkezésben a tubusos ételek, speciális 

tárolók alkalmazása segíthet. 

8. Mit jelentene egy másik bolygó lakhatóvá tétele? Melyek az emberi faj legfontosabb 

biológiai igényei? 

Megoldás: 

Az emberi lét szempontjából legfontosabbak az ember számára megfelelő fizikai viszonyok 

megléte, a lélegzés lehetőségének biztosítása és az anyagcsere feltételeinek megteremtése.  
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9. Milyen akadályok legyőzése esetén képzelhető el az emberiség Naprendszeren túli utazása? 

Megoldás: 

Az elsődleges kihívás az emberek nagyobb csoportjai számára stabil és fenntartható 

létfeltételeket teremteni egy űrjárművön. Fontos olyan technológia kifejlesztése, mely kellően 

hatékony helyváltoztatást tesz lehetővé. Alapvető pszichológiai kérdés a Földtől távoli lét 

elviselése egy hosszú, esetleg több generációs utazás során. 

36. Meg van írva a csillagokban? Tudomány–áltudomány–vallásos hit 

A téma felvetését az információs-kommunikációs társadalom kialakulása teszi különösen 

időszerűvé. Az információk rögzítése és továbbítása jelentősen megváltozott az utóbbi 

években. Ma már bárki készíthet tévéműsort, egyre kevesebb költséggel akár tévécsatornát is 

tarthat fenn. Míg 30 évvel ezelőtt a tévéműsor készítése kevesek lehetősége volt, ma már nem 

ez a helyzet. Szerepelnek is a tévében csillagjósok, pénzbevonzó mágusok, távgyógyítók, akik 

nyilvánosan űzik mesterségüket, jósolnak, rontást vesznek le, átkokat törnek meg, 

pénzmágiákat alkalmazva segítenek a telefonálókon. Az internetes honlapok szinte bármilyen 

információt tartalmazhatnak, az emberiség óriási sebességgel tölti fel képeit, videóit, 

elképzeléseit a világhálóra, ezekhez bárki hozzá is férhet. Ez a folyamat a közeljövőben tovább 

erősödik majd, egyre jobb, egyre kisebb kamerák, egyre nagyobb átviteli sebesség lesz 

elérhető. A fizika és a természettudományok sokat segíthetnek abban, hogy kialakuljon az 

információkat szűrő józan ész, egyfajta természetes immunitás a legnagyobb átverésekkel 

szemben. Ennek természetesen sok összetevője lehet, de a tudomány nagyon sok tanulsággal 

szolgálhat ezen a téren is. Mindenképpen megtehetjük azt, hogy bemutatjuk a tudományos 

ismeretszerzés folyamatát, azokat a kritériumokat, melyek alapján egy eredmény 

tudományosnak nevezhető. Látnunk kell, hogy a tudomány nem mindenható és mindenek 

fölött álló, nem tévedhetetlen; de egy jól megalapozott tudományos elmélet alapján – annak 

érvényességi határain belül – megbízható következtetéseket tehetünk, jó döntéseket 

hozhatunk. A tudomány önmagában nem jó vagy rossz, nagyon sok múlik a tudományos 

eredményeket használókon is. A lecke fő célja tehát a tudományos immunitás fokozása 

például az asztrológiával kapcsolatban. A tudományos vizsgálódás például mindig objektív, a 

kísérletek megismételhetőségére törekszünk; amikor maga az ember áll a kérdés 

középpontjában, akkor a tudományos módszer kevéssé alkalmazható. Nagyon sok gyógyítási 

mód tapasztalatait összegezve tehetünk általános érvényű megállapítást arra nézve, hogy egy 

betegség hogyan zajlik, mi a várható kimenetele egy bizonyos kezelés mellett. Azt azonban 

sokkal nehezebb látni, mi lesz az éppen előttünk álló beteg sorsa. Egy példával élve: jól ismert 

statisztikai szabály, hogy ha sokat dobunk egymás után egy pénzérmével, akkor a fej és írás 

száma közel azonos lesz. Ezzel együtt sem tudjuk 50%-nál nagyobb eséllyel megjósolni a 

következő dobás eredményét, mivel az nem függ az előző dobásoktól.  
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Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Miért hisznek az emberek áltudományos nézetekben?  

Megoldás: 

Pl.: Mert ezek sokszor könnyű megoldást kínálnak az emberek nehéz problémáira. Mert 

kielégítik az emberek csodák utáni vágyakozását. 

2. Nevezz meg olyan biológiai ciklusokat, melyek csillagászati ciklusokkal esnek egybe! Mi lehet 

az egybeesés oka? 

Megoldás: 

A nők menstruációs ciklusa nagyjából egy holdhónap. Ez lehet véletlen is, de akár lehetnek 

idegrendszeri okai is az egybeesésnek, hiszen pl. a Hold fénye hatással van az élőlényekre. 

3. Miért tudománytalan a csillagképeket összetartozó csillagoknak tekinteni? Milyen tények 

igazolják, hogy az egy csillagképbe tartozó csillagok általában egymástól teljesen függetlenek? 

Megoldás: 

A csillagképek látványa nem tükrözi a csillagok valódi elhelyezkedését. Ezért nincs értelme egy 

csillagkép csillagait fizikai értelemben is összetartozónak tekinteni. A csillagképek csillagai a 

tér különböző mélységeiben, a Földtől különböző távolságban helyezkednek el. Látványuk 

távolságuktól függően korábbi állapotukról árulkodik. Egy csillagkép csillagai eltérő 

mozgásokat is végezhetnek, így kölcsönös helyzetük, Földről megfigyelhető látványuk 

folyamatosan változik az időben. Mivel ezek a csillagok nagy távolságra vannak a Földtől, 

relatív helyzetük változása szabad szemmel nem észlelhető, észrevehető változás egy ember 

élete alatt nem történik.  

4. A tudomány társadalmi jelenség. Olykor a tudósok is alkotnak olyan elméleteket, melyek 

nem felelnek meg a tudomány kritériumainak. Mi lehet a magyarázata ennek a jelenségnek? 

Megoldás: 

A tudósok, mint minden ember, áhítják a sikert, a közösség elismerését, azt, hogy nagyszerű 

felismeréseket tegyenek, melyek megváltoztatják az emberiség életét. A siker, a környezet 

elismerése utáni vágy olykor a legkiválóbb emberek esetében is elhomályosíthatja a 

tisztánlátást, és olyan valósnak vélt tapasztalatok megszerzésére és következtetések 

levonására ösztönözheti a kutatót, melyek hamisak, a tudomány kritériumainak nem felelnek 

meg.  

5. Mutass be az internet segítségével olyan jelenségeket, melyek alkalmasak az emberek 

megtévesztésére, mert bár tudományosan nem megalapozottak, azt a látszatot keltik, mintha 

azok lennének! 
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Megoldás: 

Számos ilyen jelenség van, a varázsvesszőtől a homeopátián át az energia telefonon való 

küldéséig. Az internet segítségével az aktuális divatok megismerhetőek. 

6. Fogalmazd meg, mi a különbség és mi a hasonlóság a tudomány, az áltudomány és a 

vallásos hit között! 

Megoldás: 

Az áltudományos elmélet azt a látszatot kelti, mintha tudományos lenne, de létrehozói nem 

tartják be a tudomány játékszabályait, az elmélet nem felel meg a tudományosság 

kritériumainak. A vallásos hit olyan meggyőződésre épül, melyet a tudomány eszközeivel sem 

cáfolni, sem megerősíteni nem lehet. Aki mélyen hívő, annak nem kell vallásos nézeteit a 

tudomány segítségével igazolni. Ahhoz, hogy valaki elkötelezett ateista legyen, nem szükséges 

Isten létének tudományos cáfolatát megtalálnia. 

VII. A Naprendszer fizikai viszonyai 

A csillagászattal foglalkozó legtöbb tankönyv közvetlen környezetünkkel, a Föld–Hold-

rendszerrel, majd a Naprendszerrel kezdi a tárgyalást, és innen indul el a távolabbi csillagok 

felé. Leírja a Tejútrendszert, vagyis a mi galaxisunkat, és így jut el a távolabbi galaxisokig, végül 

sor kerül az egész univerzummal kapcsolatos ismereteink bemutatására. Könyvünk éppen az 

ellenkező utat követi, az univerzum keletkezésével és szerkezetével kezdődik a csillagászat 

tanulása, és innen jutunk el a Naprendszerig, végül pedig a Holdig. Ezt a sorrendet legfőképpen 

az indokolja, hogy a legérdekesebb, legizgalmasabb, legtitokzatosabb, legmeglepőbb kérdések 

az egész univerzum keletkezéstörténetével kapcsolatosak. 

Észrevehetjük, hogy ez a tananyag szoros kapcsolatban van a földrajz tematikájával. 

Használjuk ki ennek előnyeit, és tudatosítsuk diákjainkban a két tárgyalásmód eltérő vonásait! 

37. A Föld csillagkörnyezete 

A fejezet feldolgozását a Nap és a csillagok szabad szemes megfigyelésével, kézzelfogható 

tapasztalatok szerzésével érdemes kezdeni, akár otthon, akár az iskolában. A Nap 

megfigyelésére nem javasoljuk a közvetlen szemlélést, viszont egyszerű távcső segítségével 

könnyen kivetíthető a napkorong képe egy fehér papírlapra. Még egyszer megjegyezzük, 

nagyon fontos, hogy sem szabad szemmel, de távcsővel különösen ne nézzünk a Napba! A 

kivetítéses módszer viszont biztonságos, bár esetenként nehézséget okozhat a távcső Napra 

irányítása. Nem szükséges nagy nagyításra törekedni, ekkor a távcső látómezeje lecsökken, és 

szinte lehetetlen megtalálni a célba vett objektumot. Elegendően kis nagyítás és nagy 

látómező esetén gondos célzással sikerülhet. Ha szerencsénk van, foltokat is észrevehetünk a 

nap korongján. Az észlelésről egyszerű rajzot is készíthetnek a gyerekek. A Föld 
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csillagkörnyezetének megfigyelése már kevesebb gondot okoz. A fényesebb csillagok jól 

láthatóak, a halványabbak fényét a városi szórt fény általában elnyomja. Ismét javasoljuk az 

amatőrcsillagászati kézikönyvek, illetve a környéken esetleg dolgozó megfigyelő 

amatőrcsillagászok segítségét. Ha csoportos kirándulás során eltávolodunk a várostól, egyre 

halványabb csillagokat vehetünk észre, és kibontakozik a Tejút ködös sávja is. Ekkor 

magyarázhatjuk el élőben, hogy a Tejútrendszer a mi csillagvárosunk középső, sűrű része, 

amikor a korong síkjának irányába nézünk, arra merőlegesen viszont jóval kevesebb csillagot 

látunk. Nagyon tiszta, hidegfront utáni éjszakákon a nyári égen észrevehető egyébként a Nagy 

Androméda-köd, a hozzánk legközelebbi másik galaxis. Nem olyan élesen, mint a 

fényképeken, hanem inkább babalakú, homályos foltként. Persze pontosan tudni kell, hol 

keressük. Szabadszemes észleléseknél jó tudni, hogy az éleslátás területe a retina közepén 

kevéssé fényérzékeny, ezért ha halvány objektumot akarunk látni, akkor nem pontosan rá kell 

nézni, hanem kicsit félre – ilyenkor feldereng. A tudományos élményparkok általában 

rendelkeznek planetáriummal, érdemes ellátogatni egy ilyen helyre.  

A fejezetben ismét előkerül a Nap létezését lehetővé tevő egyensúlyi állapot 

tárgyalása, aminek fontos és a fizika más területén is alkalmazható üzenete van. A másik 

szaktudományos cél a fizikai mennyiségek jelentésének helyes értelmezése a Nap és a 

galaxisok fizikai adatainak elemzése során. Feltehetjük a kérdést: „Milyen forró a Nap felszíne 

és a belső régió? Mennyit számít ezekben a hőmérsékletadatokban az, hogy kelvinben vagy 

Celsius-fokokban adjuk meg azokat? El tudjuk-e képzelni, fel tudjuk-e mérni saját 

csillagvárosunk méreteit, a galaxisok világának jellemző tér- és időviszonyait?” Ehhez ad 

segítséget a lecke szövege. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mik azok a napfoltok, milyen sajátságaik vannak? 

Megoldás: 

A napfoltok a Nap „felszínének” sötétebb, alacsonyabb hőmérsékletű részei. Jellemzően nagy 

mágneses aktivitás kapcsolódik ezekhez a területekhez. 

2. Milyen hatást fejtenek ki a Földre az aktív Nap részecskezáporai? 

Megoldás: 

A részecskéket a Föld mágneses tere a sarkok felé téríti el (sarki fény). Nagyobb napaktivitásnál 

a sarki fény kisebb szélességi körökön is megfigyelhető. A napszél részecskéi ionizálják a levegő 

molekuláit. Nagy napaktivitásnál a napszél – mint töltött részecskék zápora – hatással van a 

Föld környezetében keringő műholdakra is. Ezeket extrém esetben ilyenkor le kell kapcsolni, 

hogy ne károsodjanak. 
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3. Nézz utána annak, hogy várhatóan mikor fog összeütközni a Tejútrendszer és az 

Androméda-köd! 

Megoldás: 

Ez az esemény a jelenlegi számítások szerint 4 milliárd év múlva fog bekövetkezni. Ekkor a Nap 

már felfúvódott vörös óriáscsillag lesz. 

4. Mik azok a flerek? 

Megoldás: 

A fler felfénylés, a naplégkör néhány perc alatt történő kifényesedése (általában a 

röntgentartományban). Ez a fényes állapot néhány óra alatt szűnik meg. 

5. Van-e kapcsolat az Északi- és Déli-sarkon megjelenő sarki fény között? 

Megoldás: 

Az északi és déli féltekén egy időben megfigyelhető sarki fény között van kapcsolat. Az aktív 

Nap részecskéi egyszerre térülnek el a Föld mágneses terében az Északi- és a Déli-sark felé.   

6. Mivel a Föld légköre szűri a napsugárzást, azért a Föld felszínére merőleges irányban 

közelítőleg 1 kW/m2 teljesítmény sugárzott energia jut maximálisan, felhőmentes időben. 

Közelítőleg mennyi energia érné pupillánkat másodpercenként, ha egyenesen a Napba 

bámulnánk? Hogyan lehetne megbecsülni, hogy ennek az energiának hányadrésze tartozik a 

látható fény tartományába? És hogyan lehetne azt megbecsülni, hogy másodpercenként hány 

sárga foton érkezne a szemünkbe? 

Megoldás: 

Ha 1 m2-re 1 kW energia jut, akkor pupillánkat területarányosan kevesebb sugárzási 

teljesítmény éri. Ha a Napba néznék, pupillánk összehúzódna, átmérője körülbelül 2 mm 

lenne. Területe 3,14 mm2, ami 26m1014,3  , amiből következik, hogy egy szemünket 

W1014,3 3 sugárzási teljesítmény éri. Ez nem tűnik soknak, de a Napba nézni mégis nagyon 

veszélyes. Az energia eloszlását hullámhossz szerint a következő ábra mutatja: 
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A földfelszínre lejutó sugárzott energia látható tartományba eső része a barnás színű területek 

arányából leolvasható, nagyjából a felszínt elérő energia 45%-a. A sárga fotonok számának 

megállapításához meg kell becsülnünk, hogy a beeső sugárzásnak hány százaléka tekinthető 

sárgának.  

 

Mivel a sugárzás intenzitása nagyjából egyenletes minden hullámhosszon, a sárga 

tartományba eső rész a látható tartomány 7%-a. Így a sárga fotonok a felszínre eső energia 

durván 3%-át jelentik. Egy sárga foton energiája nagyjából 

ℎ ∙ 𝑓 = ℎ ∙
𝑐


= 6,626 ∙ 10−34Js ∙

3 ∙ 108 m

s

6 ∙ 10−7 m
= 3,3 ∙ 10−19J. 

Így az egyik szemünkbe eső sárga fotonok száma másodpercenként 

𝑁 =
0,03 ∙ 3,14 ∙ 10−3W

3,3 ∙ 10−19J
= 2,9 ∙ 1014

foton

s
. 

Jól érzékelteti ennek a számnak a nagyságát az a tény, hogy már a szembe jutó néhány foton 

is képes látásérzet kiváltására. Vizsgálatunk során nem foglalkoztunk a szórt napfénnyel, azaz 

a tárgyakról visszaverődve a szemünkbe jutó sugárzással. 
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7. Milyen „vastag” a 100 000 fényév átmérőjű Tejútrendszer? Mekkora a kiterjedése a 

spirálkarok síkja alatt és fölött? 

Megoldás: 

A Tejútrendszer vastagsága nem állandó. Legnagyobb vastagsága 16 300 fényév. A 

Tejútrendszerhez tartozó, kifelé ritkuló, csillagokból álló gömbszimmetrikus „haló” anyagának 

90%-a egy olyan 100 000 fényév sugarú gömbben helyezkedik el, melynek középpontja a 

galaxisunk magja. 

8. A spirál-, az elliptikus és a szabálytalan galaxisokon kívül még milyen egyéb galaxisok 

léteznek? 

Megoldás: 

A galaxisok alaptípusai a megadott kategóriáknak felelnek meg. Ezeken belül definiáltak 

alkategóriákat, melyeket betűjelekkel különböztetnek meg egymástól. Az alábbi képen a 

galaxisok a Hubble-féle osztályozás szerinti besorolása látható. Jobbra fent a közönséges 

spirálisok, lent a küllős spirálisok, balra az elliptikusok láthatók.  

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Galaxis#/media/File:Hubble_sequence_photo.png) 

 

38. Utazás a Naprendszerben – Föld-típusú bolygók 

Saját építésű vagy olcsón kapható kis távcsővel, akár binokulárral is, egyszerű állványt 

használva, megfigyelhetjük a Vénusz fázisait, a Jupiter bolygó felszínét és holdjait. Talán a 

Jupiter-holdak kicsiny fénypontjainak felismerése a bolygó jól megfigyelhető korongja mellett 

az egyik legnagyobb élmény, amit az egyszerű távcsöves megfigyelők számára az égbolt 

könnyen nyújt. A Mars halványabban látszik és kis távcsővel nem figyelhetőek meg felszíni 

részletek, a Szaturnusz gyűrűk miatt eltorzult alakja viszont kivehető. A bolygókat az ekliptika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Galaxis%23/media/File:Hubble_sequence_photo.png
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mentén kell keresnünk, a csillagok vibráló fénye mellett fényük tisztább, nyugodtabb, 

helyzetüket változtatják az állócsillagokhoz képest. A Vénusz bolygó valójában a Hajnal- vagy 

Esthajnalcsillag, fényessége túlragyogja a legfényesebb csillagokét is, a Nap közelében 

láthatjuk, amikor éppen nem takarja el a Nap. A fényesebb csillagok és a Vénusz egyébként a 

nappali égen is megkereshetők. Ha nincs lehetőségünk saját megfigyeléseket végezni, 

maradnak a planetáriumok, illetve az ismeretterjesztő tévéműsorok, melyek látványos 

animációkkal kísérve kalauzolnak el a Naprendszerbe. A Naprendszerben uralkodó fizikai 

viszonyok nagyon változatosak, és alkalmasak földrajzi, kémiai, fizikai ismereteink bővítésére. 

Milyen lehet a bolygó felszíne az adott körülmények között? A bolygókról az űrszondák által 

készített felvételek tanulmányozása is alkalmat ad az önálló tanulásra, a világ sokszínű 

szépségének felismerésére, átélésére. Ez a lecke célja. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mi a magyarázata a Merkúr kettős naplementéjének? A Merkúr forgási és keringési 

periódusának összevetéséből vond le a megfelelő következtetést! 

Megoldás: 

A Merkúron két merkúri év három merkúri napig tart. Ebből az következik, hogy a Merkúron 

lassan követi egymást a nappal és az éjszaka, azaz a Nap lassan mozog a Merkúr égboltján. A 

Merkúr pályája viszonylag elnyúlt ellipszis, ezért naptávoli szakaszában például a Földhöz 

képest jelentősebb irányváltoztatást szenved pálya menti mozgása során. A két tényező 

együttesen vezet a „kettős naplemente” jelenségéhez, mely bizonyos feltételek 

egybeesésekor megfigyelhető a Merkúron. Ilyenkor a Nap a Merkúr tengely körüli forgása 

miatt a horizont alá bukik, de a Merkúr pálya menti pozíciójának változása következtében nem 

sokkal később újból láthatóvá válik (felkel), majd ismét lenyugszik, a tengely körüli forgás 

miatt.  

2. A Merkúr pályájának ellipszise lassan elfordul a Nap körül. Nézz utána a neten, mit jelent ez 

az állítás! A Merkúr pályaelfordulásának (perihélium-elfordulásának) elemzése egy modern 

fizikai elmélet bizonyítékául is szolgált. Melyik ez az elmélet? 

Megoldás: 

A Merkúr perihélium-elfordulását (a naptávoli pont pozíciójának lassú változását) másképpen 

jósolja meg a newtoni fizika és Einstein relativitáselmélete. A mérési tapasztalataink Einstein 

relativitáselméletét igazolták. 
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3. A Vénusz a Földről nagyjából mindig ugyanolyan fényesnek tűnik, pedig a Föld és Vénusz 

távolsága jelentősen változhat. Ugyanakkor a Vénusz fázisainak változása kiegyenlíti a hatást. 

Mit jelent ez? Mutasd meg, hogy akkor van „újvénusz”, amikor a bolygó a Föld közelében van, 

és akkor van „televénusz”, ha a Földtől távol helyezkedik el! 

Megoldás: 

Mivel a Vénusz belső bolygó, fázisokat mutat. Mikor a Vénusz a Nap Földdel átellenes oldalára 

esik, akkor van „televénusz”, hiszen ilyenkor a teljes megvilágított Vénusz félgömböt meg 

tudjuk figyelni a Földről. De a bolygó ekkor van a legmesszebb tőlünk. Ha a Vénusz a Föld és 

Nap közötti tartományba esik, akkor látunk „újvénuszt”, hiszen a Nap a Vénusz mi 

nézőpontunkból hátsó oldalát világítja meg, így legfeljebb a Vénusz-sarló lesz számunkra 

megfigyelhető. Ilyenkor van hozzánk a Vénusz legközelebb. 

4. Melyik az a ritka csillagászati esemény, amikor a Vénusz délben is megfigyelhető szabad 

szemmel a Földről? (Nem csak egy helyes válasz adható.) 

Megoldás: 

A teljes napfogyatkozás, mert ilyenkor a Hold kitakarja a Nap fényét, és a közelébe eső 

égitestek láthatóvá válnak. Szintén látható lehet a Vénusz akár délben is Vénusz-átvonuláskor. 

Ekkor a Vénusz borsónyi árnyékát látjuk a Napon, de a megfigyeléshez védőszemüveg 

használata szükséges. 

5. Alkalmas lesz-e 13 000 év múlva a csillagászati észak irányának meghatározására a 

Sarkcsillag? Hogyan befolyásolja a földtengely precessziója az évszakok alakulását a Föld 

északi és déli félgömbjén? 

Megoldás: 

A Föld tengelyének billegése (precessziója) miatt 13 000 év múlva a Föld tengelye nem a 

Sarkcsillag felé fog nézni, azaz a Sarkcsillag a csillagászati észak meghatározására nem lesz 

alkalmas. A jelenség következtében az évszakok is fokozatosan eltolódnak, de ezt a naptár 

készítése során figyelembe lehet venni, így januárban maradhat tél 13 000 év múlva az északi 

félgömbön. 
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6. Mivel magyarázható, hogy a Mars hegyei nagyobbak a földi hegyeknél? 

Megoldás: 

A Mars felszínén a gravitáció kisebb, mint a Földön, mert a Mars tömege és átmérője is kisebb, 

mint a Föld hasonló adatai. A gravitáció a földi harmada, a hegyek jó közelítéssel háromszor 

akkorára „tudnak nőni”. 

7. Mi volt a Stardust-expedíció? Mikor zajlott, és milyen eredményt hozott? 

Megoldás: 

1999-ben indult a Stardust (csillagpor) expedíció, melynek célja porminta gyűjtése a Wild 

üstökös kómájából. Az űrjármű az üstökös közelébe kiterjesztette „karjait”, melyek 

zselatinszerű anyaggal voltak bevonva, ebbe belecsapódtak az üstökös kómájának 

porrészecskéi. Később a karokat visszacsukták, majd 2006-ra a jármű visszatért a Földre. A 

porszemek elemzése 2012-ig tartott, és számos hasznos információval szolgált az üstökösök 

természetéről.  

8. Hogyan befolyásolták és befolyásolhatják a földi élet fejlődését, alakulását kozmikus 

események? 

Megoldás: 

A földi élet fejlődését leginkább a kozmikus eredetű becsapódások befolyásolhatják. A 

dinoszauruszok kihalását egy nagyméretű meteor becsapódásával hozzuk kapcsolatba. Egy 

Földbe csapódó aszteroida ma is veszélyt jelenthet a földi életre. Egy ilyen becsapódásnak kicsi 

az esélye, de nem kizárható. Ezt a lehetőséget számos film dolgozta fel. A földi életet más 

kozmikus események is befolyásolhatják, legközvetlenebb módon a naptevékenység. 

39. Gázóriások 

A feldolgozás kezdődhet otthoni vagy akár osztálykiránduláson végzett szabadszemes 

megfigyeléssel, jól használhatóak az ismeretterjesztő videók, tévéműsorok. A lecke 

szövegének egy része a bolygók fizikai viszonyait mutatja be. Jól használható annak 

begyakorlására, megmutatására, hogy a fizikai mennyiségek segítségével hogyan alkothatunk 

képet a számunkra távoli, ismeretlen világokról. Minden munkacsoportnak kioszthatunk egy 

bolygót, azután az internetről letöltött képek és a tankönyvi szöveg részben önálló 

feldolgozása után a diákok megoszthatják egymással a legérdekesebb újdonságokat. A 

Naprendszer bolygóinak és holdjainak feltérképezését kezdhetjük egy alkalmas kérdés 

feltevésével: „Hol várható a Földön kívüli élet megjelenése a Naprendszerben? A Mars 

kanyonrendszerének mélyén, a Jupiter Európa vagy a Szaturnusz Titán nevű holdján?” 

A Neptunusz felfedezésének története jól példázza a tudomány működését. Az 

Uránusz pályájának pontosmegfigyelése és a pályaelemek értelmezése alapján a csillagászok 

megjósolták, hogy hol kell lennie a következő bolygónak, aminek gravitációs hatása a 
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számolásoktól való eltéréseket okozhatja. Az észlelők a megfelelő helyen keresve fedezték fel 

a Neptunuszt. A Naprendszer keletkezésének megismerése pedig egy másik fontos 

tudományos eljárásra szolgál példaként: összegyűjtjük a meglévő ismereteket, és ezután olyan 

elméleti modellt alkotunk, amelynek segítségével megmagyarázhatóak a tapasztalatok. Az 

újabb tapasztalatok birtokában a modell pontosítható. A lecke feldolgozása során erre nyíltan 

is felhívhatjuk a diákok figyelmét, illetve a megtanulandó szöveg része lehet a tudomány 

működésére vonatkozó általános tanulság. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Mi volt Olaf Römer fénysebességmérésének a lényege? 

Megoldás: 

Lásd a 9. osztályos fizikakönyv 2. leckéjének 6. kérdését: 

Römer a Jupiter legbelső Galilei-holdját, az Io-t figyelte meg. Észrevette, hogy keringése a 

Földről nézve nem egyenletes. Az Io keringési ideje 42 óra a Jupiter körül, de ezalatt a Föld a 

pályáján haladva egy kicsit változtatja távolságát a Jupitertől. Ennek következtében az Io-ról a 

fény eltérő idők alatt érkezik el a Földre. A keringés látszólagos egyenetlenségeinek 

elemzésével a fénysebesség megbecsülhető. Römer 227 000 
s

km
értéket kapott. 

2. Hogyan lehetséges az, hogy a Jupiter és a Szaturnusz több energiát bocsát ki, mint amennyi 

a Napból rájuk esik? Mi a Jupiter és a Szaturnusz többletenergiájának forrása? 

Megoldás: 

A Jupiter és a Szaturnusz belső energiájának rovására bocsát ki több hőt annál, mint amennyi 

a Napból rájuk esik. Ezek a gázbolygók keletkezéskori energiájukat sugározzák ki lassú 

összehúzódásuk során.  

3. Hasonlítsd össze a Jupiter és Föld átmérőjét és távolságát! Melyik égitestre érkezik több 

napenergia? 

Megoldás: 

A Jupiter átmérője a Föld átmérőjének 11,2-szerese, Naptól vett távolsága 5,2-szerese. Így a 

Jupiterre érkezik több energia, hiszen annak mennyisége a bolygók átmérőjének (sugarának) 

négyzetével egyenesen arányos, viszont az intenzitás a Naptól mért távolság négyzetével 

fordítottan arányos. 

4. Ki fedezte fel a Szaturnusz gyűrűjét? Kik készítették az első rajzokat a gyűrűről? 

Megoldás: 

Az első rajzokat a gyűrűről Galilei készítette, de ő még nem tudta eldönteni, hogy amit lát, 

micsoda. 1610-ben két másik égitestnek írta le a gyűrűt a Szaturnusz két oldalán, melyek 

sosem mozdulnak el a Szaturnuszhoz képest. A megfigyelt objektumokat gyűrűként Huygens 
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azonosította először 1655-ben. 1612-ben a gyűrűk síkja pont a Föld felé esett, és így nem volt 

megfigyelhető. Galilei Szaturnusz melletti „égitestei” eltűntek, hogy azután 1613-ban ismét 

feltűnjenek. 

5. A Szaturnusz gyűrűjének jellegzetes elemei a rések és a küllők. Mik ezek, és mivel 

magyarázzák létüket? 

Megoldás: 

A gyűrűk közötti, a gyűrűkkel párhuzamos anyagmentes 

tartományokat nevezik réseknek. Ezeket 1675-ben Cassini 

azonosította. Keletkezésük a Szaturnusz holdjainak gravitációs 

hatásával magyarázható. A küllőket először 1980-ban figyelték 

meg a Voyager szondák. A küllők sugaras szerkezetű jelenségek a 

gyűrűkön belül. Jelenlegi tudásunk szerint ezek a bolygó 

elektromágneses tulajdonságaival kapcsolatba hozható átmeneti 

jelenségek. Időszakonként megjelennek, máskor eltűnnek. 

6. Azonosíthatók-e kialakulóban lévő bolygórendszerek a Tejútrendszerben? 

Megoldás: 

Igen, a folyamatosan keletkező bolygórendszerek megfigyelhetők. Az ilyen irányú 

megfigyelésekre vonatkozó hírek az interneten megtalálhatóak.  

Pl.: https://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_ 

melyere 

40. A Hold 

A magunk részéről mindenkit biztatnánk a Hold szabadszemes megfigyelésére. A tapasztalatok 

szerint a későbbi pályaválasztást, a tudományos érdeklődés kialakulását nagyban segíti, ha 

valamilyen kétkezi dolgot teszünk: áramkörépítés, bolygómodell-építés vagy a csillagos ég, a 

Hold megfigyelése, esetleg Lego-robot építése. Ha a témával való személyes érintkezés, a 

kézzelfogható tapasztalatok felébresztik a kíváncsiságot, pozitív élményeket okoznak, akkor 

jöhet a további információk begyűjtése és az elmélyültebb vizsgálódás. A Hold alapos 

megfigyelése kiváló kiindulópontja egy ilyen folyamatnak. Megfigyelhető a Hold Naphoz 

képest számított helyzete és az ezzel kapcsolatos holdfázisok kialakulása. Óriási élmény az 

egészen újhold látványa, amikor az égitest vékonysarlója látszik csak. Alaposabban odafigyelve 

ilyenkor vehetjük észre, hogy valójában az árnyékos oldal is látszik kissé – ez a hamuszürke, 

vöröses-barnás fény. Binokulárral szinte előttünk lebeg a Hold gömbje, hangsúlyozottan 

térben látszik. Egészen kis távcsővel is megfigyelhetjük a fény-árnyék határon, az úgynevezett 

terminátoron a krátereket, amelyek a telehold esetében nem láthatók, hiszen azokat éppen a 

https://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_melyere
https://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_melyere
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fény és az árnyék rajzolja ki. Közel merőleges megvilágításnál, telehold esetében kevés az 

árnyék! 

A Hold az az égitest, ami a legnagyobb hatással van a Földre. Képzeljük el a telihold 

jelentőségét az állatok életében, illetve a technikai civilizáció előtti időben! Az ilyen éjszakák 

különösen aktívak lehettek, mert derült idő esetén a Hold fénye mellett majdnem úgy lehetett 

tevékenykedni, mint nappal. 

A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás értelmezése során kicsit próbára tehetjük a 

diákok térlátását, segíthetjük a jelenség megértését térbeli modellek segítségével. 

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Milyen holdfáziskor lehet napfogyatkozás és holdfogyatkozás? 

Megoldás: 

Napfogyatkozás újholdkor, holdfogyatkozás teleholdkor lehetséges. 

2. Az alábbi árapálytáblázat a 2015. januári adatokat tartalmazza a thaiföldi Phuket 

üdülőhelyen. A táblázat elemzése segítségével mutasd ki, hogy a dagályhullám nagyságát a 

Nap és a Hold kölcsönös helyzete befolyásolja! Milyen holdfázisoknál maximális a hullám 

(szökőár – nem keverendő össze a cunamival), és mikor minimális (vakár)? 

 

Megoldás: 

Szökőár olyankor van, amikor a Nap, a Hold és a Föld egy egyenesbe esnek. Ez a feltétel 

újholdkor és teleholdkor teljesül. Vakár akkor van, amikor a Hold és a Nap helyzete a Földhöz 
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képest egymásra merőleges, ilyenkor lerontják egymás dagálykeltő hatását. Ez akkor van, 

amikor a Hold fele látszik, akár növekvő, akár csökkenő fázisban. A hullám napi ingadozását 

Phuket Naphoz és Holdhoz képest vett helyzete határozza meg. Az adott égitest által keltett 

hullámkomponens akkor nagy, ha az égitest magasan jár vagy éppen a Föld átellenes oldalán 

tartózkodik. Így ha a dagályt csak a Nap keltené, annak maximuma délben és éjfélkor lenne. 

Ha csak a Hold, dagály olyankor lenne, amikor a Hold magasan van a horizont felett (vagy az 

átellenes oldalon tartózkodik), ez többféle napszakban lehetséges. Ezen hatások együttese 

határozza meg a dagályhullám nagyságát. 

3. Miért hosszabb több mint 2 nappal a két telihold között eltelt időszak, mint a Hold Föld körüli 

keringési ideje? 

Megoldás: 

Azért, mert a Föld is elmozdul a pályája mentén, és a telihold a Földről megfigyelt látvány 

alapján definiálható. A Hold tehát két telihold között több mint egy fordulatot tesz meg a 

forgástengelye körül a távoli állócsillagokhoz képest. 

4. Miért látjuk pengeélesnek, de nem nyílegyenesnek a Hold megvilágított részének határát a 

Földről? 

Megoldás: 

A Hold sötét és világos részét elválasztó határvonal (terminátor) azért látszik élesnek, mert a 

Holdnak nincs légköre, a fény nem szóródik. Azért látszik görbének, mert a Hold hegyein és 

kráterein átívelő vonal a holdi szintkülönbségek miatt nem egyenes, ahogy a szabálytalan 

tárgyakról keletkező árnyékok határvonala a Földön sem egyenes. 

5. Vajon vannak-e a Földnek fázisai a Holdról nézve? 

Megoldás: 

Igen, a Földnek is vannak fázisai, hiszen a Holdról a Föld megvilágított félgömbjének egy részét 

látjuk a Nap, a Hold és a Föld kölcsönös helyzetének függvényében. 

6. Milyen lehet a földfelkelte a Holdon? 

Megoldás: 

Mivel a Hold mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé, ezért a Hold egy adott pontjáról 

vagy látszik a Föld, vagy nem. Tehát a Föld a Hold égboltján mozdulatlan, így nem figyelhetünk 

meg földfelkeltét. 
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7. Mi lehet a hasonlóság és mi a különbség a Hold Földről megfigyelt mozgása, illetve a Föld 

Holdról megfigyelt mozgása között? 

Megoldás: 

A Hold mozog a Föld égboltján a Föld forgása miatt, a Föld mozdulatlan a holdi égbolton. 

Fázisokat viszont a Föld és a Hold is mutat. 

8. Miért nincs minden hónapban teljes napfogyatkozás az Egyenlítő környezetében? 

Megoldás: 

Mert a Hold Föld körüli keringésének síkja nem esik egybe a Föld Nap körüli keringésének 

síkjával. 

9. Mit gondolsz, a teljes napfogyatkozás helyén éjszakai sötétség van? 

Megoldás: 

Semmiképpen, mert a teljes sötétség tartományain túlról szóródik némi fény a teljes sötétség 

tartományába. 

10. Az alábbi két ábra közül melyik a gyűrűs napfogyatkozás és melyik a teljes napfogyatkozás? 

Válaszodat indokold! Mit látunk az első, és mit a második képen? 

 

Megoldás: 

A baloldali képen a Nap koronája látszik, ez a teljes napfogyatkozást ábrázoló kép, a jobb oldali 

képen a nap fotoszférájának széle, mint egyfajta gyűrű látszik, és fölötte sejlik a sokkal kevésbé 

megfigyelhető napkorona. Ez a gyűrűs napfogyatkozás esete. 

11. Az alábbi ábrák egyike növekvő sarló alakú Holdat, a másik holdfogyatkozást ábrázol. 

Hogyan dönthető el, hogy melyik melyik? Milyen görbe választja el a sötét és világos részt a 

holdfázis esetén, illetve holdfogyatkozáskor? Miért látjuk az egyik, illetve a másik esetben is 

halványan a teljes holdkorongot? 
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Megoldás: 

A baloldali kép holdfogyatkozást mutat, a Föld kör alakú árnyéka takarja ki a teliholdat. A 

holdkorongot azért látjuk halványan, mert a Föld légköre a Hold minden részére szór 

valamennyi fényt. A jobb oldali képen az újhold fázist követően a növekvőben lévő holdsarlót 

látjuk. Ekkor a sötét és világos rész egy oldalról megfigyelt kör, azaz ellipszis, mely két átellenes 

pontja a holdkorong azonos átmérőjén található (mivel a napsugarak párhuzamosoknak 

tekinthetők a Hold környezetében, így a határvonal egy főkör felénk eső vetületének fele). A 

holdkorong sötét részének derengését (az újhold karjaiban tartja a teliholdat) a Nap által 

megvilágított Földről a Holdra tükröződő fény okozza. 

VIII. Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 

A fejezet egyik célja annak bemutatása, milyen sokoldalúan alkalmazhatóak a tudományos 

ismeretek – nem csak a földi körülmények között. Az ismeretlen felfedezése az emberi 

civilizációk fontos törekvése volt. Ezért indultak útra az első tengerjáró hajók a távoli szigetek, 

kontinensek felé. A Földön már lezajlott a nagy földrajzi felfedezések kora, kevés fehér folt 

maradt a térképen. A világűr még felfedezésre vár. Az űrkutatás igazi kihívás a korszerű 

technológia számára. Nagyon sok, a későbbiekben a tömeges fogyasztás számára is elérhető 

termék kifejlesztését az űrkutatás tette indokolttá. Fontos, hogy a diákok lássák ennek az 

innovációs folyamatnak legalább a részleteit.  

41. Az űrkutatás néhány állomása 

A lecke szövege bővelkedik évszámokban, adatokban, akárcsak a „sugárveszély” lecke. Ezúttal 

sem gondoljuk, hogy az évszámok, történések memorizálása az egység célja. Elegendő, ha a 

diákoknak általános lépük van a fontosabb eseményekről, azok körülbelüli idejéről. Az 

adatokban bővelkedő szöveg önálló, illetve tanári irányítás melletti feldolgozása segíti a 

tudományos szövegértés fejlődését, erre az iskola befejezése után az önálló tanulás 

életszakaszában nagy szüksége lesz a diákoknak. A sok adat rendszerezése, értelmezése olyan 

feladat, ami a tudományos vizsgálatok fontos része. Ennek gyakorlására nyújt lehetőséget a 

lecke szövege. Az űrkutatás fontos lépéseinek társadalmi, politikai vetülete különösen a 

humán érdeklődésű diákok számára lehet érdekes. Az űrkutatás egy ideig a szocialista és a 
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tőkés társadalmi rendszerek technológiai versenyének békésebb színtere volt, de sajnos volt 

egy békétlenebb színtér is: a fegyverkezési verseny. Ez megérintette a világűrt is; gondoljunk 

az interkontinentális ballisztikus rakétákra és a csillagháborús programra. Jelen leckéből 

terjedelmi okok miatt sok minden kimaradt, de az adatgyűjtés az interneten, könyvtárakban 

folytatódhat! Az aktív, önálló tanulás lehetősége gyanánt megemlítjük a saját rakéta építését: 

számos YouTube-videó mutatja ezt meg. Óvatosan kísérletezzünk a rakétákkal, mert sérülést 

okozhatnak! Az alkoholos rakéta pet-palackból készül, csak kevés alkoholt felhasználva elég 

biztonságosan lehet vele kísérletezni, mert a szinte üres palack nem üt nagyot, ha rossz helyen 

landol. De azért ne álljunk elé! Még biztonságosabb a léggömbrakéta. Egy másik lehetőség az 

űrkutatás eljátszására, ha drón vagy léggömb segítségével minél magasabbra juttatunk egy 

szenzoros adatgyűjtő berendezést vagy kamerát. Léggömb segítségével ügyes diákok szinte a 

világűr határáig is el tudták juttatni kamerájukat, majd elemezték a készült űrfelvételeket, 

amelyen jól látszott például a Föld görbülete is. Egy másik lehetőség a Földre érkező 

mikrometeoritok felfedezése, gyűjtése, mikroszkópos fényképezése. A tető porából megfelelő 

módon összegyűjtött és mágnessel elkülönített meteoritokon jól látszik a Földön kívüli eredet, 

az égésnyomok, amelyek a légkörön való áthaladás során keletkeztek.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Hogyan alakult az űrkutatás történetében a nemzetek közötti együttműködés? 

Megoldás: 

Az űrkutatás költséges, ezért együttműködést, összehangolást igényelő projekt, melynek 

eredményei az egész emberiséget gazdagítják. A nemzetek közötti együttműködésnek számos 

példája van, melyek jelentős részét az internet segítségével könnyű azonosítani.  

Pl.: http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk/urkutatas-szervezet.html 

2. Az embereken kívül kísérleti jelleggel milyen élőlényeket juttattak fel eddig az űrbe, és mit 

vizsgáltak velük? 

Megoldás: 

Az emberes űrutazás előtt kutyát, majmot küldtek fel a világűrbe. A biológiai vizsgálatok 

céljából már sokféle egyszerűbb és összetettebb élőlényt (csótányt, patkányt, fonalférget stb.) 

juttattak az űrbe. Legtöbbször ezek alkalmazkodását vizsgálták a súlytalansághoz, a 

megnövekedett sugárterheléshez, az űrbeli extrém viszonyokhoz. 

3. Miért alkalmasabb hely egy űrexpedíció szempontjából a Mars, mint a Földhöz közelebb 

lévő Vénusz? 

Megoldás: 

A Vénusz hőmérséklete nagyon magas, légköre elviselhetetlenül sűrű és mérgező. 

  

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk/urkutatas-szervezet.html
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4. Melyek azok a Földtől legtávolabbra lévő égitestek, amelyeket földi űreszköz megközelített 

és lefényképezett? 

Megoldás: 

Jelenleg (2015. augusztus) a Plútó elérése az aktuális űrszenzáció. A New Horisons űrszonda a 

bolygó közelébe jutott. A Plútóról küldött képek jelentősen árnyalták a Plutóról alkotott eddigi 

elképzeléseket.  

 

5. Számos fantasztikus film foglalkozik az űr meghódításával, illetve más, értelmes civilizációk 

Földre irányuló expedícióival. Ezek némelyike elég sok hibát tartalmaz tudományos 

szempontból. Keress ilyen filmeket, filmrészleteket, és elemezd az elkövetett hibákat! 

Megoldás: 

Önálló munka saját tapasztalatok alapján.  

Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja 

42. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

Az űrkutatás a földi technológia megújulásának egyik békés hajtóereje. A másik a hadiipar, 

törekvés a minél pusztítóbb fegyverek előállítására. Az űrkutatás mindennapi 

felhasználásának néhány területét mutatja be a lecke, a példák sora bővíthető! Itt újra el kell 

mondanunk, milyen fontos az, hogy a diákok lássák, még inkább részesei legyenek az 

innovációs folyamatnak. Ahogyan egy, az emberiség számára fontos szükséglet megoldására 

tudományos kutatás indul, megfigyeléseket végeznek, kísérleteznek; a mérési adatokat 

elemezve új elméleteket állítanak fel, majd ezek alapján megoldást keresnek az eredeti 

kérdésre, kifejlesztik a szükséges eszközöket. Az egyik fontos terület az űrkutatásban 

felhasználható különleges tulajdonságú anyagok kifejlesztése; ilyen anyag például az aerogél. 

Miközben a diákoknak bemutatjuk a témát, érdemes gondolkodtatni őket: „Miért is különösen 

fontos éppen az űrkutatásban az, hogy könnyű anyagokat használjunk? Miért is fontos a 

visszatérő űrrepülőgép számára a jó mechanikai és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező 

anyagból készült hővédő csempe? A repülőgép melyik részét kell védeni vele?” 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja
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Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a téma bőséges lehetőséget ad a 

tantárgyak közötti, de a tantárgyon belüli koncentrációra, az integrált szemléletű oktatás 

kialakítására is. Az űrkutatás fontos biológiai vonatkozása az, hogy az emberi szervezetre 

milyen hatással van a hosszan tartó súlytalanság. A műholdak fontos szerepet játszanak a 

geográfiai kutatásokban vagy az éghajlat vizsgálatában is.  

Összetett kérdések, feladatok megoldása: 

1. Milyen fejlesztésekkel vettek részt vagy vesznek részt magyar tudósok nemzetközi űrkutatási 

projektekben? 

Megoldás: 

Számos ilyen projekt létezik, melyek közül az interneten könnyen válogathatsz: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C5%B1rtev%C3%A9kenys%C3%A9g 

2. Sajnos a sok sikeres űrexpedíció mellett számos sikertelen, emberéleteket követelő kísérletre 

is volt példa. Milyen technológiai és anyaghibák vezettek ezekhez a balesetekhez? Elemezz 

néhányat! Mit lehet a tragédiákból tanulni? 

Megoldás: 

Az űrkutatás, az űr polgári célú meghódítása során számos emberéletet követelő baleset 

történt és fog történni a jövőben is. Ezekről számos információ található az interneten: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/00-07/ch11.html#id513017 

3. Keress az interneten olyan új anyagtudományi fejlesztéseket, melyeket az űrkutatás 

ösztönzött! 

Megoldás: 

A tankönyvi példákon kívül számos egyéb fellelhető.  

Pl.: http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok 

4. Milyen körülmények és lehetőségek, kényelmi szolgáltatások fognak a közeljövő űrturistái 

rendelkezésére állni? Milyen hosszú űrutazásra kerülhet sor, mekkora távolságra a Föld 

felszínétől? 

Megoldás: 

A feladat megoldása során támaszkodj meglévő ismereteidből kiindulva fantáziádra!  

Pl.: http://hvg.hu/cimke/%C5%B1rturizmus 

5. Elektromágneses jelek milyen hullámhosszon történő észlelésével lehet ellenőrizni az 

atomcsend egyezmény betartását? Milyen csillagászati kutatási irány nőtt ki ebből a katonai-

biztonsági célú fejlesztésből? 

Megoldás: 

Az atomcsend egyezmény betartását olyan műholdakkal ellenőrzik (Vela-műholdak), melyek 

a röntgensugárzás, a neutronsugárzás mellett észlelik a radioaktív gamma-sugarakat (1019 Hz-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C5%B1rtev%C3%A9kenys%C3%A9g
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/00-07/ch11.html%23id513017
http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok
http://hvg.hu/cimke/%C5%B1rturizmus
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nél nagyobb frekvenciájú sugárzás). Ez a műholdrendszer figyelte meg először az 1960-as évek 

végén távoli galaxisokból érkező gammakitöréseket, melyek vizsgálata, értelmezése egy új 

csillagászati kutatási iránnyá nőtte ki magát.  

6. Hogyan látod az űrturizmus helyzetét, milyen lehetőségeket jósolsz 2060-ra? 

Megoldás: 

A feladat megoldása során támaszkodj meglévő ismereteidből kiindulva a fantáziádra! 

 Pl.: http://www.urvilag.hu/urturistak_es_maganurhajok 

7. Milyen fizikai elv révén lehetséges intenzív lézerfénnyel űrobjektumok pályájának 

módosítása? Milyen irányból besugározva lehetne legjobb hatásfokkal egy műholdat a légkör 

sűrűbb rétegei felé irányítani? 

Megoldás: 

Az intenzív lézersugárzás erőt gyakorol az űrobjektumra, és eltéríti a pályájáról. Ha az 

objektumot elnyúlt ellipszis pályára kényszerítjük, akkor a Földtől elfelé, azaz kifelé lökve is 

elérhető, hogy pályájának visszatérő szakaszában belemerüljön a légkör sűrűbb rétegeibe, és 

ott elégjen. Az ilyen pályamódosítások a Földről is végrehajthatók. 

http://www.urvilag.hu/urturistak_es_maganurhajok

