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BEVEZETÉS 

A kézikönyv alapjául szolgáló tankönyv az első és egyetlen valóban science-típusú, integrált 

szemléletű fizikakönyv, amely az elmúlt években használatba került számos magyar iskolában. 

Szokatlansága miatt szeretnénk kiemelni néhány sajátosságát, ami szinte minden lecke 

feldolgozásának közös alapját adja.  

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

fizika elveit matematikai formalizmus segítségével, képletek használata útján próbálták átadni 

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

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

oktatásának valóban egyik erőteljes áramlata az ilyen képletközpontú oktatás, az algebra-

based kurzus. Létezik azonban másfajta szemlélet is, amely szerint a fizika elveit nem 

feltétlenül a diákok, olvasók számára gyakran nehezen érthető matematikai nyelvet használva 

kell elmagyarázni. A fizikatörténetet tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy például Newton, 

Einstein, Faraday alig használtak képleteket a gyakran jelentős újdonságot megfogalmazó 

munkáikban. Amennyire lehet, törekedtek emberi nyelven megszólalni. A fizikaoktatás 

hasonló ága az elvek jelentésére összpontosít, inkább gondolkodtató kérdéseket fogalmaz 

meg numerikus problémák helyett. Megint másik felfogás szerint (nevezhetnénk ezt science-

típusúnak is) a fizikaórán nem szükséges mindig a fizika tudományára összpontosítani, tehát 

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

hétköznapi megismerés logikáját követi, nem pedig a tudományos rendszer felépítésére 

törekszünk. Más megfogalmazásban: a kitűzött cél ebben az esetben nem az, hogy a diákok 

fejében a fizikusok gondolataiban meglévő rendhez hasonló módon álljon össze a fizikai 

fogalmak és törvények rendszere, illetve jöjjön létre az erre alapozott tudományos mélységű 

megértés, azaz nem kis tudósok képzésére törekszünk. A cél a természeti és technikai-

társadalmi környezetre vonatkozó tudományos eredmények alkalmazásának megmutatása az 

átlagos érdeklődésű, képességű diákok többsége számára, vagyis ismeretterjesztés, a látókör 

tágítása. Könyvünk is ezen a nyomvonalon halad, és jelentős részben – bár nem kizárólagosan 

a tananyag ilyen jellegű feldolgozását javasoljuk – a tananyagot éppen ilyen szempontok 

alapján állítottuk össze. Mit tud mondani nekem a fizika a hétköznapokban, a mában? Ezért 

szerepel a könyvben kevesebb képlet, ezért nem a hagyományos diszciplínák szerint halad az 

oktatás, ezért találhatóak például az optikai ismeretek nem egy tömbben, hanem szétszórva 

– ezzel talán megnehezítve a tudományos megértést, de segítve az előzőekben 

megfogalmazott célok elérését. 

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  
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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 

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. 
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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 

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

illeszkedik. 
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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. Tájékozódás égen-földön 

A tankönyvsorozat bevezető fejezete három leckéből áll. Ezekben a tér és az idő 

tartományairól van szó, a távolság és az idő méréséről, illetve a helymeghatározás 

lehetőségeiről. Ez a három lecke még nem tükrözi az új szemléletű fizikaoktatást, lényegében 

hasonló leckéket találhatunk minden egyes fizika tankönyvsorozat elején.  

A fejezet megelőzi a mozgások tárgyalását. A mozgás a hely megváltozása az időben. A 

hely meghatározásával és az idő mérésével kapcsolatos témakör ezért szerepelhet a fizikai 

tanulmányok kezdetén. Nagyon fontos a fizikai mennyiségek jelentésének megalapozása, a 

hétköznapi értelemben való használattól történő elkülönítése, illetve a mértékegységekkel 

való megfelelő bánásmód. Ezért ebben a fejezetben javasoljuk ezek alapos áttekintését. A 

nagy és kis időintervallumok és távolságok megismerése tágítja a látókört, izgalmas és 

alkalmas az érdeklődés és a motiváció felkeltésére. Nem is olyan nehéz, mintha rögvest 

képletekkel és törvényekkel kezdődne a fizikával való ismerkedés; legyen ez a néhány óra a 

világra való rácsodálkozás ideje.  

1. A tér és az idő tartományai 

Fizikai mennyiségek segítségével adjuk meg a világ számunkra fontos és mérhető 

tulajdonságait. A fizika tanulása során nagyon fontos  talán ez az első és legfontosabb feladat 

kisiskoláskortól kezdődően  tisztázni, hogy mit jelentenek az egyes fizikai mennyiségek, 

milyen szempontból írják le a körülöttünk lévő világot. A két talán legfontosabb fizikai 

mennyiség a tér és az idő. Az első lecke egyik célja, hogy világossá tegye a diákok számára 

ezeknek a mennyiségeknek a jelentését, jelentőségét és tisztázza a tér és az idő 

tartományainak nagyságrendjeit. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a tartományok jelölik ki 

életünk színpadának határait. A lecke elsődleges célja tehát nem az, hogy megtanuljuk a 

táblázatban található adatokat, vagy el tudjuk mondani, hogy melyik a fizika által leírt és 

értelmezhető legkisebb távolság, legkisebb objektum. A világegyetemben előforduló térbeli 

és időbeli nagyságrendek érzékeltetése a cél; az ezekre való rácsodálkozás, saját tapasztalati 

világunk elhelyezése a teljesség palettáján, ami segít kijelölni saját helyünket a 

világegyetemben. 

A lecke azt mutatja be, hogy egy esemény kapcsán mindig felmerül a hol és mikor 

kérdése, amit általánosan négy adattal határozhatunk meg: három térkoordinátával és egy 

időkoordinátával. A tanulók általában a kétdimenziós Descartes-féle derékszögű koordináta-

rendszert ismerik. Ennek alapján könnyen eljuthatunk a háromdimenziós Descartes-

koordináta-rendszerhez. 
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A térkoordináták esetén az origó a viszonyítási pont. Ehhez hasonlóan az időmérésnek 

is van viszonyítási pontja, a nulla időpillanat. A kezdőpont és a kezdőpillanat szabadon 

választható meg. A lecke a különböző naptárak bemutatásával illusztrálja az időmérés kezdeti 

pontjának önkényes megválasztását. Kidolgozott számítási feladat mutatja meg, hogy nem is 

annyira könnyű dolog a Gergely-naptár összehasonlítása a zsidó, illetve az iszlám naptárral. 

Egy rövid rész foglalkozik a kormeghatározással. Akár a különféle naptárak, akár a 

kormeghatározás lehetőséget ad arra, hogy a tanulók kiselőadást tartsanak, vagy posztert 

készítsenek, vagy bemutassanak egy mobiltelefonra letöltött alkalmazást, ami átszámítást 

biztosít a különböző naptárak között. 

A lecke rádöbbenti a diákokat, hogy a körülöttünk lévő világmindenségben mekkorák 

a legnagyobb méretek, illetve mekkorák a legkisebbek. Ezeknél nagyobb, illetve kisebb 

méretekről fizikai értelemben nem beszélhetünk. Ugyanígy létezik a legkisebb és legnagyobb 

fizikailag értelmes időintervallum is. A legnagyobb és legkisebb méret, illetve a legrövidebb és 

leghosszabb időtartam között sok nagyságrendű a különbség. Ez rádöbbentheti a tanulókat 

arra, hogy az emberi méretek és időtartamok hol helyezkednek el a skálán. A tankönyvben 

csak a méretekkel kapcsolatos táblázat található meg, az időtartamok lehetséges táblázatára 

csak egy összetett kérdés hívja fel a figyelmet. A legnagyobb és legkisebb méretek, illetve 

időtartamok feldolgozása is sokféle új pedagógiai módszerrel történhet. Sok diáknak 

megtetszik a prefixumok különös szavakból álló rendszere, ami járulékos haszna is lehet ennek 

a leckének. 

Már az első lecke is jól megmutatja, hogy az átlagos tanulóktól csak igen kevés dolgot 

kérünk számon, viszont az érdeklődők számára egy nagyon gazdag világra engedünk 

bepillantást. Ez a törekvésünk az egész tankönyvsorozaton végigvonul. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Hányszor nagyobb az ember által észlelt legnagyobb távolság a legkisebb távolságnál?  

Megoldás:  

A tankönyvi táblázatból kiszámolható, hogy az arány 1041, azaz egy „1”-es után 41 nulla. Ha a 

táblázatban nem szereplő Higgs-részecske méretét tekintjük legkisebbnek, akkor az arány még 

három nagyságrenddel nagyobb: 1044.  

2. Cserélj ki minél több adatot a méreteket bemutató táblázatunkban hasonló nagyságrendű 

más adatokra!  

Megoldás:  

Önálló munka az internet segítségével.  
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3. Készíts az idő nagyságrendjeire a térbeli távolságokhoz hasonló táblázatot! Használd az 

internetes keresőprogramokat!  

Megoldás:  

Pl. a világegyetem kora 13,8 milliárd év, a gamma-sugárzás egy periódusának ideje 10–19 

másodperc. Interneten korlátlanul találhatók időadatok.  

4. A téridő mely pontjában születtél? Válaszolj a kérdésre a lehető legpontosabban! Kérdezd 

meg szüleidet!  

Megoldás:  

Ebben az esetben a kórház (születési hely) koordinátáit és a születés lehető legpontosabb 

időpontját kell megadni. 

5. Mit jelent ez a mondat: A világegyetem nem az időben, hanem az idővel együtt jött létre. 

Mennyiben mond ellent ez az állítás a világról kialakult képünknek? 

Megoldás: 

Az állítás értelme, hogy nem létezik az idő a tértől függetlenül. Azaz a világegyetem létrejötte 

a tér és idő együttes létrejöttét jelenti. Ez azért szokatlan állítás, mert az időt a tértől 

függetlennek érezzük. Lásd még például a Wikipedia „Idő” címszavát: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91 

6. Szobád sarkát egy Descartes-féle koordináta-rendszer origójának tekintve add meg a 

mennyezeten függő csillár hozzávetőleges koordinátáit!  

Megoldás:  

A csillár helyzetét a szobában három koordináta jellemzi, mert a térben helyezkedik el. 

7. Mekkora a legnagyobb és a legkisebb Nap–Föld-, illetve Hold–Föld-távolság?  

Megoldás:  

A legkisebb Nap–Föld-távolság: 147 098 074 km.  

A legnagyobb Nap–Föld-távolság: 152 097 701 km.  

A legkisebb Hold–Föld-távolság: 363 104 km.  

A legnagyobb Hold–Föld-távolság: 405 696 km.  

8. Becsüld meg a Hold átmérőjét annak ismeretében, hogy napfogyatkozáskor a Hold 

nagyjából teljesen lefedi a napkorongot! A szükséges adatokat a tankönyv táblázatában 

megtalálod.  

Megoldás:  

Mivel a két égitest látszó átmérője a Földről nézve nagyjából azonos, ezért a Hold átmérője 

annyiszor kisebb a Nap átmérőjénél, ahányszor közelebb van a Földhöz, mint a Nap. A táblázat 

adataival: 𝑑H = 𝑑N
𝑙H

𝑙N
 = 1 390 000 000 m  

384 000 000

150 000 000 000
= 3 560 000 m = 3560 km. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91
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9. Hogyan lehet a fából készült tárgyak korát az évgyűrűk vizsgálatával meghatározni? Nézz 

utána az interneten! Jellegzetesen milyen korú tárgyakra alkalmazzák ezt az eljárást?  

Megoldás:  

Az eljárást dendrokronológiának nevezik, s az elmúlt 1000–1500 évben készült fatárgyak 

esetében lehet alkalmas eljárás.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dendrokronol%C3%B3gia  

10. Milyen kormeghatározási eljárások lehetségesek a tankönyvben felsoroltakon kívül? 

Tájékozódj az interneten!  

Megoldás:  

Önálló munka az internet segítségével. Pl.:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nizot%C3%B3pos_kormeghat%C3%A1roz%C3% A1s  

11. Honnét lehet tudni, hogy a Föld 4,5 milliárd éves? Hogyan döntenéd el, hogy a Hold a 

Földből kiszakadt anyagdarab vagy a Föld vonzereje által befogott kisbolygó?  

Megoldás:  

A kőzetekben található radioaktív izotópok bomlásából lehet következtetni a Földet alkotó 

kőzetek korára. A Hold korának megállapítására is használható a radioaktív kormeghatározás 

módszere. A Hold eredetének megismeréséhez kőzetanyagának és a Föld kőzetanyagának 

összehasonlítása is támpontot adhat. Részletes leírás található például itt: 

http://www.atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2017-2018/12 

2. A távolságok és az idő mérése 

A lecke feldolgozása során a diákok fogjanak a kezükbe mérőeszközöket; minél többször 

használják azokat, jegyezzék le az adatokat, váltsák át a különböző mértékegységeket! 

Hasonlítsák össze a mérési eredményeket! A mérési eredmény kapcsán érdemes beszélni a 

mérés bizonytalanságáról is. Szándékosan nem a mérési hiba szót használjuk. A mérés 

bizonytalanságára vonatkozó információ nem hiba, hanem hozzá tartozik a mérés 

eredményéhez. A fizikától és a valóságtól is elrugaszkodott helyzet a számolási feladat, amikor 

az adatok pontosak és a végeredménynek is pontosnak kell lennie. A tudományban minden 

mérési adatnak van bizonytalansága, és az eredményeknek is. Sok esetben nem valamilyen 

hiba folytán, hanem a természet és annak megismerése okán. Ha például vonalzó segítségével 

mérünk távolságot, biztosak lehetünk benne, hogy a néhány tized milliméteres és annál kisebb 

távolságokat nem leszünk képesek ezzel az eszközzel megmérni. Így például amikor mérési 

eredményként 13,2 centimétert adunk meg, valójában nem pontosan ez a mérési 

eredményünk. Inkább csak azt mondhatjuk, hogy nagy biztonsággal 13,1 centiméternél 

nagyobb és 13,3 cm-nél kisebb a mért távolság.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dendrokronol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nizot%C3%B3pos_kormeghat%C3%A1roz%C3%25%20A1s
http://www.atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2017-2018/12
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Ez a lecke is rengeteg érdekességet tartalmaz, ami lehetővé teszi a különböző 

érdeklődésű tanulók számára, hogy sokféle irányba elkalandozhassanak, de valójában a 

„kötelezően számon kérhető tananyag” igen csekély. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Mik azok a radarhullámok?  

Megoldás:  

A radarhullámok az 1 és 10 méteres hullámhossztartományba eső elektromágneses hullámok, 

az ultrarövidhullámok egy fajtája. Ide tartozik az ultrarövidhullámú rádiójel is.  

2. Vajon miért platina és irídium ötvözetéből készítették a méterrúdetalonokat?  

Megoldás:  

Ez az ötvözet egyrészt rendkívüli módon ellenáll a külső fizikai hatásoknak, így például a 

korróziónak, másrészt különleges tulajdonsága az, hogy szobahőmérséklet közelében a 

hőtágulási együtthatója gyakorlatilag nulla, tehát a méterrúdetalonon található két bemetszés 

közötti távolság nem függ a hőmérséklettől. 

Megjegyzés: A kilogrammetalon is ugyanebből az ötvözetből készült, így annak térfogata 

hőmérséklet-független, ezzel a levegő felhajtóerejének változását lehet minimalizálni. 

3. Centiméterszalag segítségével mérd meg az iskolatáskád megfelelő méreteit, és állapítsd 

meg, hogy hány literes az űrtartalma! 

Megoldás: 

Egy tipikus iskolatáska 40 cm × 30 cm × 15 cm = 18 000 cm3 = 18 liter térfogatú. 

4. Készíts időetalont, azaz hozz létre olyan fizikai folyamatot, mely mindig azonos ideig, például 

10 másodpercig tart! 

Megoldás: 

10 másodperces lengésidejű fonálinga hossza nagyjából 25 méter, tehát ez nehezen 

megvalósítható. De például egy eldobható műanyag pohár alján fúrhatunk olyan kis lyukat, 

hogy a pohárban lévő víz jó közelítéssel hosszabb időn át 10 másodpercenként cseppenjen ki. 

5. Volt olyan időszak a Föld történetében, amikor egy földi év 400 napig tartott. Ha 

feltételezzük, hogy a Föld Nap körüli keringési ideje nem változott azóta, milyen hosszú volt a 

nap? 

Megoldás: 

Jelenleg egy év 365,24 napig tart, tehát amikor az év 400 napos volt, akkor egy nap  

365,24

400
∙ 24 óra ≈ 21,9 óráig tartott.  
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A Föld forgását az árapályjelenségek lassítják, tehát ez a magyarázat arra, hogy a földtörténeti 

időkben jelentősen gyorsabban forgott a Föld a tengelye körül. 

6. Milyen módszerrel mérte meg Ole Rømer a fénysebességet?  

Megoldás:  

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. Rømer 227 000 km/s értéket kapott (300 000 km/s helyett). 

7. Hány fénypercre van tőlünk a Nap? 

Megoldás: 

A Nap–Föld-távolságot osztva a fény sebességével közelítőleg 500 másodpercet kapunk, ami 

8 perc és 20 másodperc. 

8. Mennyi idő alatt érte el a Holdat a Földről indított radarhullám? 

Megoldás: 

A radarhullám is elektromágneses hullám, vagyis fénysebességű: 300 000 km/s. A Hold–Föld-

távolság átlagosan 384 000 km. Így a keresett idő hozzávetőlegesen 1,3 másodperc. 

9. Milyen hosszú egy 2 másodperc lengésidejű fonálinga, úgynevezett másodpercinga 

zsinórja? (A feladatot méréssel tudod megoldani!) 

Megoldás: 

Önálló mérés. Ennek az ingának a fél-lengésideje éppen 1 másodperc, ezért hívják ezt az ingát 

másodpercingának. A fél-lengésidő közelítő képlete igen egyszerű: 𝑇1/2 ≈ √𝑙 , amit úgy kell 

érteni, hogy ha a fonál hosszát méterben írjuk be, akkor a fél-lengésidő másodpercben adódik 

(ez a képlet szerepel például Umberto Eco „A Foucault-inga” című regényében is). Tehát az 

inga fonalának hossza nagyjából 1 méter. 

10. A Velencei-hegységben, Nadap mellett van Magyarországon a szintezési ősjegy, amelyhez 

a hazai tengerszint feletti magasságokat mérik. Miért pont ezt a helyet választották ki? 

Megoldás: 

A Velencei-hegység gránitból van, ami stabil, mélységi magmás kőzet. Így kevésbé van kitéve 

geológiai mozgásoknak. Ezért a kőzethez rögzített pontnak jellemzően nem változik a 

tengerszinthez képest számított magassága. 
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11. Egy egyenletesen mozgó szekér mellett, vele egy irányban haladva 15 lépéssel érünk a 

végétől az elejéig. Az elejétől a végéig, szemben haladva a szekérrel, 10 lépést kell tennünk. 

Hány lépés hosszú a szekér? A szekér haladásához képest hányszor gyorsabban lépkedünk? 

Megoldás: 

Amíg a szekér végétől az elejéig, majd vissza az elejétől a végéig lépkedünk, 15 + 10 = 25 

lépésnyi idő telik el. Ezalatt a szekér 15 – 10 = 5 lépésnyi utat halad előre. Ebből következik, 

hogy a szekér 1 lépésidő alatt 0,2 lépés utat tesz meg, vagyis mi ötször gyorsabban mozgunk, 

mint a szekér. A szekérrel egy irányba haladva 15 lépést teszünk meg, míg a szekér 15 lépésnyi 

idő alatt csak 3 lépést halad. Tehát a szekér hossza 12 lépés. Ellenőrzésként vizsgáljuk meg a 

visszautat! 10 lépést mentünk a szekér mellett visszafelé, és ezalatt a szekér 2 lépésnyit haladt 

velünk szembe. Azaz a szekér hossza 10 + 2 = 12 lépés! 

3. Helymeghatározás 

Fontos, hogy tudjuk, hol vagyunk, és hogyan juthatunk el a célunkhoz. Tájékozódási képesség 

nélkül elveszettek lennénk egy ismeretlen nagyvárosban, a hegyek között a természetben. A 

lecke ahhoz segít hozzá, hogy képesek legyünk megállapítani saját helyzetünket, képesek 

legyünk megállapítani a cél helyzetét, és ennek birtokában megtervezzük az utat, amit követve 

eljuthatunk a célhoz. A lecke a tájékozódáshoz egyrészt hasznos információk segítségével, 

másrészt a tájékozódás ma használatos legfontosabb eszközeinek bemutatásával járul hozzá. 

A földrajzi koordináták használatának előnye mindenki számára nyilvánvalóvá válik például a 

Google Earth program használatakor. Ha ismerjük annak a területnek a koordinátáit, amelyről 

szeretnénk képet kapni, elég csak megadnunk a program számára, és a rendszer máris vetíti 

az érdeklődésünk középpontjában lévő terület képeit. Tankönyvünk anyagának 

összeállításakor nagyon fontos volt, hogy a diákok találkozzanak mindazokkal az eszközökkel, 

amelyeket ők maguk is gyakran használnak a hétköznapokban. Ezért jelenik meg a leckében a 

GPS rendszer, illetve a GPS működésének vázlatos leírása. 

Ez a lecke is jó példája annak, hogy ugyanarról a témáról mennyire különböző szinteken 

lehet tanulni. Logikusnak tűnik, hogy a GPS rendszerrel történő helymeghatározást mindenki 

ismerje meg felhasználói szinten, de az már kétséges, hogy vajon mindenkinek érdemes-e 

megismerni a működés technikai és tudományos részleteit, illetve a földmérések 

matematikatörténeti vonatkozásait. Biztos, hogy sokak számára érdekes az északi irány 

meghatározása mutatós óra és a Nap állása segítségével, vagy éjszaka a csillagok alapján, de a 

legtöbb diáknak elég arról tudni, hogy a GPS korszak előtt is voltak helymeghatározási 

módszerek. Ugyancsak jól példázza a lecke a technika rohamos fejlődését, mert a könyv 

írásakor még külön meg kellett vásárolni a GPS készüléket, ma már viszont ezt a szolgáltatást 

minden okostelefon alapalkalmazásként nyújtja. 
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Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Milyen jelenlegi alkalmazásai vannak a GPS rendszernek a tankönyvben szereplő példákon 

kívül?  

Megoldás:  

Az aktuális lehetőségekről tájékozódj az interneten!  

Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldrajzi_inform%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer 

2. A tankönyvünk születésekor, egy akkor ismert alkalmazásként mutattuk be a Google Földet 

(Google Earth) és a Google Égboltot (Google Sky Map). Hogyan bővült vagy módosult ez a 

rendszer a leírtakhoz képest a könyv kiadása és olvasása között eltelt időben?  

Megoldás:  

Az aktuális lehetőségekről jelenleg csak jósolni lehet.  

3. Ha egy 20 200 km magasan keringő GPS műhold az Egyenlítő felett helyezkedik el Szomália 

DK-i csücskén, akkor közelítőleg melyik pont fölött fog elhelyezkedni 12 óra múlva? Mely pont 

felett lesz 6 óra múlva?  

Megoldás:  

Mivel a GPS műholdak keringési ideje 12 óra (20 200 km magasságban), ezért a műhold 

ugyanabba a pontba tér vissza 12 óra alatt, mint ahonnan elindult. Ezalatt viszont a Föld 

nagyjából fél fordulatot tett meg a tengelye körül, így a GPS műhold Szomália DK-i csücskével 

szemben, a Föld túloldalán fog elhelyezkedni. Ez a Csendes-óceán, a polinéz szigetvilágtól É–

ÉK-re, az Egyenlítő mentén.  

6 óra alatt a GPS műhold átkerült a Föld átellenes pontja fölé, de a Föld ezalatt 

nagyjából negyed fordulatot tesz. Így a műhold ismét az Egyenlítő felett lesz, nagyjából Brazília 

partjai közelében, Maracana-tól É-ra. 

4. A legenda szerint csak az lehetett az egyiptomi fáraók testőre, aki szabad szemmel meg 

tudta állapítani, hogy a Göncölszekér melyik csillaga kettős (vizuálisan kettős, egymás mellett 

látszanak, de a tér más mélységében helyezkednek el). Melyik ez a csillag? Egy rajzon jelöld 

meg!  

Megoldás: 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldrajzi_inform%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer
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5. Mekkora a Galileo műholdrendszer műholdjainak keringési ideje? Nézz utána!  

Megoldás:  

A műholdak 23 000 km magasan keringenek. Keringési idejük 13 óra 57 perc.  

6. Hogyan lehet használni az északi irány meghatározására a mutatós órákat a déli 

félgömbön?  

Megoldás:  

A déli félgömbön az órád 12-es számát fordítsd a nap iránya felé, majd a kismutató és a 12-es 

irány szögét felezd meg! Így kapod meg az É–D-i irányt. Ha nyári időszámítást használnak, 

akkor a 12-es helyett az 1 óra irányát kell beirányozni. 

7. A 27 műholdból álló GPS rendszer minden holdja ugyanazon magasságban kering a Föld 

felett (20 200 km). Hogyan kerülhető el, hogy összeütközzenek?  

Megoldás:  

A műholdak keringési ideje azonos, így nem ütközhetnek össze azok, melyek azonos pályán 

találhatóak. A különböző, egymást metsző pályák esetében is pontosan tervezhető a 

műholdak helyzetének változása az időben, így az ütközés elkerülhető. 

II. A közlekedés kinematikai problémái 

A világban körültekintve kisebb-nagyobb testeket látunk magunk körül, ezek egy része mozog, 

másik része egy helyben állni látszik. Mi magunk is mozgás segítségével juthatunk el a 

célunkhoz, és látjuk, hogy mások is így tesznek. Ez az alapvető hétköznapi tapasztalat, amivel 

a mozgások tanulmányozása kezdetét veszi. A helyváltoztatás részben a közlekedési eszközök 

segítségével történik. A témakör célja, hogy segítséget adjon a különféle mozgások 

jellemzéséhez. Lehetőséget ad a mozgások célzatos megfigyelésére, csoportosítására, 

rendszerezésére, az egyszerűbb mozgások folyamatának egzakt leírására, az okok vizsgálatára. 

A jelenlegi, fizikatudással kapcsolatos felmérések tükrében nagy merészség volna azt állítani, 

hogy a diákok majd tudományos alapon fognak dönteni hétköznapi helyzetekben, a 

mozgásproblémák megoldása során. Amikor a busz után futunk, nyilvánvalóan nem számoljuk 

ki a jármű utoléréséhez szükséges sebességet. A mozgás jelensége azonban nagyon könnyen 

vizsgálható, így alkalmas a tudományos kutatás természetének mélyebb megértésére, és talán 

élményszerűen kapcsolódhatnak a diákok fizikai ismeretei a jól bevált hétköznapi 

meglátásokkal. Más szóval a fejezet a tudomány által feltárt összefüggések, kapcsolódások 

révén a mozgások okainak jobb megértéséhez, a mozgások lefolyásának pontosabb 

megfigyeléséhez és leírásához, így a hétköznapokban való tudatosabb, sikeresebb, 

élménygazdagabb élethez segítheti a diákokat. Ez tehát a cél, amihez gyakran, illetve a cél 

eléréséhez szükséges mértékben felhasználjuk az alapvető kinematikai összefüggéseket és 
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módszereket. A műszaki, illetve fizikai irányban továbbtanuló diákok esetében szükséges az 

emelt óraszámú kiegészítés. 

A világban elterjedt fizikakönyvek szinte kivétel nélkül a kinematika témakörrel kezdik 

a fizika tanítását. Ennek az az oka, hogy a mechanikai mennyiségek az erőfogalomra épülnek, 

és az erőt a gyorsulás nélkül nem lehet tárgyalni. A gyorsulás vektor a helyvektor második idő 

szerinti deriváltja. Igaz, hogy ezt az evidenciát nem szoktuk kimondani a kilencedik osztályban, 

sőt gyakran eleinte kizárólag egyenes vonalú mozgásokra korlátozódunk, amikor a kinematikai 

mennyiségek vektor jellegének nincs jelentősége (sokszor hibásan úgy deklaráljuk a 

vektorokat, hogy azok számítanak vektornak, melyek előjeles mennyiségek). Ugyanakkor be 

kell látnunk, hogy a sebesség és a gyorsulás vektor jellegének megértése a tizenöt éves 

korosztály nagy részének lehetetlen vállalkozás. Sok tanuló az általános iskolai diszciplináris 

fizikaoktatás során már megutálta a fizikát, mert az érthetetlen és értelmetlennek tűnő volt 

számára. A középiskola megkezdésekor ezek a diákok általában tesznek még egy utolsó 

erőfeszítést, majd a kinematikai fogalmak nehézségébe ütközve adják fel a küzdelmet, és így 

véglegesen elveszítjük őket. Tankönyvünkben azért választottuk a kinematika tárgyalásakor a 

közlekedést mint gyakorlati alkalmazást, mert ezáltal sok hasznos ismeretet taníthatunk, és 

értelmes módon kérhetünk számon bizonyos anyagokat azoktól is, akik nem alkalmasak a 

kinematika matematikai leírásának megértésére. 

Könyvünkben a közlekedés kinematikai problémáinak kiemelt tárgyalása azt sugallja, 

hogy a fizika milyen szoros kapcsolatban van életünknek egy olyan területével, ami mindenkit 

érint. Célkitűzéseink szerint egyszerre tanítjuk a kinematika alapjait és a biztonságos 

közlekedés elveit. 

4. Mozgó járművek 

A lecke szaktudományos célja a sebesség fogalmának kialakítása. Itt azonban érdemes 

pontosítani, hogy ki mit ért sebesség alatt. Vannak, akik ilyenkor külön megjegyzés nélkül a 

sebesség nagyságára gondolnak. Ekkor mondhatjuk azt, hogy a sebességet megszorozva az 

eltelt idővel megkapjuk a test által megtett utat. Valójában a sebesség vektormennyiség, a 

nagyságán kívül iránya is van. A legegyszerűbb egyenes mentén zajló mozgások során 

lényegessé válik a sebesség iránya is, amit egy választott pozitív irányhoz képest a megfelelő 

előjel segítségével tudunk kifejezni. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a sebesség előjeles 

skalármennyiség. Többnyire – például később, a gyorsulás esetében is  egy választott pozitív 

irányhoz képest beszélünk negatív vagy pozitív előjelről. Ha a sebességet előjeles 

mennyiségként fogadjuk el, akkor a sebesség és az eltelt idő szorzata immár nem az utat fogja 

megadni, hanem az elmozdulást, ami szintén lehet pozitív vagy negatív érték. Érdemes tehát 

a szóhasználatban határozottan elkülöníteni, hogy mikor gondolunk a sebesség nagyságára, 

ami a megtett úttal kapcsolatos, illetve mikor a sebességre mint előjeles skalármennyiségre – 

ez a fizikai mennyiség kapcsolatos a test elmozdulásával. Látnunk kell azt is, hogy a sebesség 

nagyságának az úttal való összekapcsolásából nem vezet természetes út a sebesség mint 
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síkbeli vagy térbeli iránymennyiség felé, hiszen az út sem térbeli vagy síkbeli mennyiség. Ezzel 

szemben az elmozdulás igen, tehát a sebesség mint előjeles skalármennyiség könnyebben 

alakítható át térbeli vagy síkbeli vektorrá a gyerekek fogalmi rendszerében. 

Az óra felépítése során érdemes figyelembe vennünk, hogy éppen a megelőző órákon 

gyakoroltuk az idő és a távolság mérését, és hogy a mozgás egy olyan jelenség, amely 

mindenütt megtalálható a környezetünkben. Azt javasoljuk, először becsüljék meg, később 

pedig mérjék meg a diákok a közelükben lévő mozgó tárgyak sebességét. Az idő mérése 

könnyen lehetséges a mobiltelefonok segítségével. Ha az úton haladó gépjárművek 

sebességét mérjük, akkor az út egy szakaszának hosszát pedig lemérhetjük akár a lépések 

hosszával is (az általános szabály szerint egy átlagos felnőtt lépéshossza 75 cm). Persze 

manapság már a mobiltelefonokba épített GPS is elegendő pontosságú útmeghatározást tesz 

lehetővé. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy sok esetben találkoztunk azzal a jelenséggel, amikor a 

gyerekek számára az út és az elmozdulás sem fizikai mennyiségek, hanem a hétköznapi 

értelemben használt szavak. Ilyenkor meglepődnek, amikor az út hosszáról beszélünk, hiszen 

számukra az út az a valami, ami két falut összeköt, nem pedig a pálya egy szakaszának hossza. 

Hasonlóképpen találkoztunk olyan esettel is, amikor az elmozdulás szót a megmozdulás szóval 

hozta kapcsolatba a tanuló. Érdemes tehát figyelmet fordítanunk az út és az elmozdulás mint 

fizikai mennyiség jelentésének a megalapozására. Amennyiben a fizikai mennyiségek 

jelentésében a gyerekek nem biztosak, úgy minden további állítás, ami ezekkel a 

mennyiségekkel, melyek az általuk leírt jelenségekkel kapcsolatosak, lényegében értelmét 

veszti. Ha nem bogozzuk ki a legelején, hogy a szavaknak mi a tartalma, a kijelentéseknek mi 

az értelme a fizikában, akkor az a gyerekek számára mindörökké egy egyre gyarapodó, 

értelmetlen ismerethalmaz marad. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Egyenes autóúton, egymáshoz közeledve halad egymással szemben két autó. A talajhoz 

képest a sebességük 40 km/h, illetve 50 km/h. Mekkora az egymáshoz viszonyított 

sebességük?  

Megoldás:  

Óránként 40 + 50 = 90 km-rel csökken a két autó közötti távolság, így az egymáshoz 

viszonyított sebességük 90 km/h.  

2. Egyenes autóúton, egymástól távolodva halad, ellentétes irányban két autó. A talajhoz 

képest a sebességük 40 km/h, illetve 50 km/h. Mekkora az egymáshoz viszonyított 

sebességük?  

Megoldás:  

Óránként 40 + 50 = 90 km-rel nő a két autó közötti távolság, így az egymáshoz viszonyított 

sebességük 90 km/h.  
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3. Egyenes autóúton, azonos irányban halad két autó. A talajhoz képest a sebességük 40 km/h, 

illetve 50 km/h. Mekkora az egymáshoz viszonyított sebességük? Függ-e az eredmény attól, 

hogy melyik autó van elöl? 

Megoldás:  

Óránként 50 – 40 = 10 km-rel változik a két autó közötti távolság, így az egymáshoz viszonyított 

sebességük nagysága 10 km/h.  

Az eredmény nagysága nem függ attól, hogy melyik autó van elől. Viszont, ha a lassabb 

autó van elöl, akkor közelednek egymáshoz, ha a gyorsabb autó van elöl, akkor távolodnak 

egymástól a járművek.  

4. A 60 méter hosszú mozgólépcsőn állva 60 másodperc alatt érünk fel a metró kijáratához. 

Egy másik alkalommal sietünk, ezért a lépcsőhöz képest még egyenletesen haladunk felfelé. 

Most 20 másodperc alatt érünk a felszínre. Mekkora a mozgólépcső sebessége? A második 

esetben mekkora sebességgel haladunk a lépcsőhöz képest?  

Megoldás:  

A mozgólépcső sebessége: 𝑣1 =
60 m

60 s
= 1 

m

s
. 

A siető ember sebessége legyen 𝑣2. Most ugyanazt az utat harmadannyi idő alatt teszi 

meg az utas. Ez csak úgy lehet, hogy a talajhoz viszonyított sebessége a háromszorosára nőtt. 

Ez azt jelenti, hogy a lépcsőhöz viszonyított sebessége kétszer akkora, mint a lépcső sebessége: 

𝑣2 = 2𝑣1 = 2 
m

s
.  

5. A delegáció egyenletesen haladó konvojának végéről 100 másodperc alatt ér a motoros 

rendőr a konvoj elejére. Az elejéről a végére 20 másodperc alatt ér a motoros. Mekkora a 

konvoj hossza és sebessége, ha a motoros rendőr sebessége mindkét esetben 90 km/h?  

Megoldás:  

Legyen a konvoj sebessége 𝑣1, a motoros rendőré 𝑣2.  

Az első esetben: (𝑣2 − 𝑣1) ∙ 𝑡1 = 𝐿  

A második esetben: (𝑣2 + 𝑣1) ∙ 𝑡2 = 𝐿  

Az egyenletrendszert megoldva: a konvoj sebessége  𝑣1 = 60
km

h
 , hossza L = 

5

6
 km. 

6. Autóúton 90 km/h sebességgel halad egy autó. Mekkora úton, mennyi idő alatt éri utol az 

autó mögött 1 km-ről 120 km/h sebességgel közeledő motoros rendőr?  

Megoldás:  

A motoros rendőr 30 km/h relatív sebességgel közeledik az autóhoz. Így az autótól mért 1 km-

es relatív távolságot 
1

30
 h = 2 perc idő alatt teszi meg a motoros rendőr. Ez idő alatt a talajhoz 

képest (120 
km

h
) ∙ (

1

30
 h) = 4 km utat tesz meg a motoros. 
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7. A 80 méter széles folyón leghamarabb 10 másodperc alatt úszik át András. Eközben 

20 métert sodródik lefelé. Milyen irányú és mekkora András sebessége a vízhez képest? 

Mekkora a folyóvíz parthoz viszonyított sebessége?  

Megoldás:  

Leghamarabb akkor ér át András a folyón, ha a partra merőlegesen úszik. András sebessége a 

vízhez képest: 
80 m

10 s
= 8 

m

s
 . 

A folyóvíz parthoz viszonyított sebessége: 
20 m

10 s
= 2 

m

s
 . 

Megjegyzés: Mivel a férfi 100 méteres gyorsúszás világrekordja jelenleg (2018-ban) 

46,91 másodperc, így András csak valamilyen motoros segédeszköz használatával képes 

megtenni a 80 méteres távot 10 másodperc alatt. 

8. Egy autó sebessége 30 m/s, egy másiké 40 m/s. Lehetséges-e, hogy egymáshoz képesti 

sebességük 50 m/s? Válaszodat indokold!  

Megoldás:  

Igen! A 30, 40, 50 pitagoraszi számhármas. Ha a két autó sebessége merőleges egymásra, 

akkor az egymáshoz viszonyított sebességük 𝑣rel = √𝑣1
2 + 𝑣2

2, mely összefüggést a fenti 

három szám kielégíti. 

 9. Egy vasúti kocsi lassan, egyenletesen gurul az állomáson. Menetirányban lépkedve mellette 

a földön 34 lépésnek találjuk a kocsi hosszát, ellentétes irányban 26 lépésnek. Mindkét esetben 

a talajhoz viszonyított sebességünk azonos és állandó, valamint a lépések egyenlő hosszúak. 

Hány lépés hosszú a vasúti kocsi?  

Megoldás:  

Érdemes a következő mértékegységeket választani:  

Út: lépéshossz (lh)  

Idő: lépésidő (li)  

Sebesség: lépéshossz/lépésidő (lh/li)  

A kocsi sebessége legyen v, a hossza L.  

Két egyenletet tudunk felírni:  

Menetirányban lépkedve:  

34 lh = 𝐿 + 𝑣 ∙ (34 li) 

Ellentétes irányban lépkedve:  

26 lh = 𝐿 − 𝑣 ∙ (26 li) 

Az egyenletrendszert megoldva: L = 29,47 lépéshossz.       

(A vonat sebessége: 𝑣 =
2

15
 
lh

li
≈ 0,13 

lh

li
.) 
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10. Mérd meg különböző dőlésszögek (pl. 15, 30, 45, 60, 75, 90 fok) mellett a Mikola-csőben 

mozgó légbuborék adott út (pl. 80 cm) megtételéhez szükséges idejét! A mérési eredményeket 

foglald táblázatba, majd az összetartozó út–idő adatokból számolj sebességeket! Ábrázold a 

légbuborék sebességét a cső dőlésszögének függvényében! Próbáld értelmezni a jelenséget!  

Megoldás:  

A Mikola-csőben a buborék adott dőlésszög mellett egyenes vonalú, egyenletes mozgást 

végez, azaz s út és a hozzá tartozó t idő hányadosa (𝑣 =
𝑠

𝑡
 ) állandó. A buborék sebessége függ 

a dőlésszögtől. A hajlásszög–sebesség grafikonnak – a buborék méretétől függően – 40-50° 

körül van a maximuma.  

Minden dőlésszöghöz a buborék egyedi alakja tartozik, így más lesz a közegellenállási 

erő törvényben szereplő alaki tényező is, és az állandósult haladási sebesség is. A buborékra 

ható erők eredője nulla, hiszen ez a feltétele az egyenes vonalú, egyenletes mozgásnak. A 

buborékra hat a nehézségi erő (ami lényegében elhanyagolhatóan kicsi), a felhajtóerő, a cső 

nyomóereje és a sebességtől függő közegellenállási erő. Minden szöghelyzetben olyan 

sebesség és olyan buborékalak alakul ki, hogy az erőegyensúly teljesüljön. A buborék alakjának 

és sebességének elméleti meghatározása rendkívül nehéz feladat, miközben a kísérleti 

vizsgálat igen egyszerű. 

5. Gyorsuló járművek 

Az előző leckében minden mozgás közül a legegyszerűbbel foglalkoztunk, az állandó sebességű 

mozgással. A valóságban láthatjuk, hogy a mozgások legtöbbjének a pályája nem egyenes, és 

a mozgó testek különböző gyorsasággal haladnak végig a pályán. A mozgások legáltalánosabb 

fizikai leírása azonban nem egyszerű feladat és mindenki számára nem is feltétlenül szükséges. 

A legegyszerűbb mozgástól apró lépések vezetnek a bonyolultabb mozgások felé, így a 

következő lépés az állandó gyorsulású mozgások vizsgálata lehet. Az állandó gyorsulású 

mozgások egy része szintén egyenes mentén zajlik, ilyenkor a gyorsulás előjeles 

skalármennyiség. Az, hogy pozitív vagy negatív az értéke, attól függ, hogy egy irányba mutat 

vagy ellentétes irányba mutat, mint az előre meghatározott pozitív irány, melyet a mozgás 

egyenese mentén korábban kijelöltünk. Gyakori tévedés, hogy idő- és energiaspórolás miatt a 

diákok azt próbálják megjegyezni, hogy amennyiben a test gyorsulása pozitív, akkor a sebesség 

növekszik, a test tehát valóban gyorsul. Amikor a test gyorsulása negatív, akkor pedig a test 

valójában lassul. Ez a megközelítés a későbbiekben több félreértés táptalajává válik. Ismét csak 

a hétköznapi szóhasználat és a fizikai szóhasználat különbözőségéről van szó. Meg kell 

jegyeznünk: ahhoz, hogy a fizikai mennyiségek jelentése és a fizikai szóhasználat a tanulók 

számára természetessé váljon, elegendő időre van szükség. Ha hetente csak egy fizikaóra 

alkalmával találkoznak ezekkel, vagy ha hetente csak nagyon ritkán gondolják át a fizikai 

fogalmakat, ez a folyamat nem megy végbe, és a későbbiekben lehetetlenné válik a fizikai 

ismeretek egy részének precíz átadása. A science-típusú tananyag alkalmazható abban az 
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esetben is, ha a fizikával töltött órák száma viszonylag kevés, hiszen kevés képletet használunk, 

azoknak is az egyszerű formáját, és mindezt a gyakorlathoz kapcsolódóan. Visszatérve a 

fogalmak pontos használatához: ha a test sebessége változik, akkor mindenképpen gyorsul, 

akár növekszik a sebesség, akár csökken. A hétköznapi szóhasználat szerint viszont valóban 

akkor beszélünk gyorsulásról, ha a sebesség nő, és akkor beszélünk lassulásról, ha a sebesség 

csökken. 

A sebességgel és a gyorsulással kapcsolatos fejezetben is hasznos, ha ábrázoljuk a 

fizikai mennyiségeket az idő függvényében. A legtöbb mobiltelefon, sőt ma már mondhatjuk, 

mindegyik mobiltelefon rendelkezik gyorsulásmérő szenzorral, és léteznek olyan kis 

alkalmazások, amelyek megmutatják a telefon gyorsulását. Itt azonban két dolgot meg kell 

vizsgálnunk. Az alkalmazások egy része valójában a telefonra ható erőt mutatja, így az asztalon 

nyugvó telefon esetében a gravitációs gyorsulás értékét. A telefonba épített három tengelyű 

gyorsulásmérő egyik tengelye a telefonra merőleges; ha vízszintes felületre letettük a telefont, 

akkor ezen a tengelyen fogjuk mérni az általában mínusz egy g vagy nagyjából mínusz 9,81 

méter per szekundum négyzet értékű gravitációs gyorsulást. A másik két tengely a gravitációra 

merőleges síkban van. Ha telefon ebben a síkban kezd el mozogni, akkor a gyorsulásmérő 

szenzorról leolvasható a gyorsulás. Az adatokat könnyű elmenteni kétoszlopos formátumban, 

vagy akár levélként elküldeni valakinek, így a gyorsulással kapcsolatos önálló tevékenység, házi 

feladat, csoportos kutatások lehetősége biztosított a mobiltelefon használatának segítségével. 

Jó volna, ha a lecke megtanulása után minden gyerek ki tudná számítani a gyorsulás 

segítségével, hogy a mozgás ideje alatt milyen sebességváltozás következett be. Nagyon 

egyszerűen: ha 1 m/s2 a gyorsulás, akkor 5 s alatt 5 m/s-mal nő a sebesség.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Két települést egymással párhuzamosan egy csatorna (állóvíz) és egy folyó is összeköt. 

Ugyanazzal a motorcsónakkal elmegyünk az egyik településről a másikba, rögtön 

megfordulunk, majd visszaérünk a kiindulási helyünkre. Melyik esetben lesz kisebb a teljes 

menetidő, ha a folyón, vagy ha a csatornában mozog a csónak?  

Megoldás:  

Legyen a két település közötti távolság L, a csónak vízhez viszonyított sebessége v, a folyó 

sebessége c.  

A csatornában a teljes menetidő: 𝑡1 =
2𝐿

𝑣
 . 

A folyóban a teljes menetidő: 𝑡2 =
𝐿

𝑣+𝑐
+

𝐿

𝑣−𝑐
=

2𝑣𝐿

𝑣2−𝑐2
=

2𝐿

𝑣−
𝑐2

𝑣

  .  

A vizsgált két tört számlálója egyenlő, viszont a második tört nevezője kisebb. Tehát a 

csatornában való mozgás teljes menetideje a kisebb. 
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2. András a közeli postaládáig 5 m/s, visszafelé csak 3 m/s átlagsebességgel halad. Milyen 

messze van a postaláda, ha András 20 perc alatt megfordul, és a postaládánál gyakorlatilag 

nem időzik?  

Megoldás:  

Adatok: v1 = 5 m/s, v2 = 3 m/s, t = 1200 s.  

Írjuk fel a teljes menetidőre vonatkozó összefüggést: 

𝑡 =
𝑠

𝑣1
+

𝑠

𝑣2
= 𝑠 ∙ (

1

𝑣1
+

1

𝑣2
) = 𝑠 ∙

𝑣1 + 𝑣2

𝑣1 ∙ 𝑣2
 , 

amiből 

𝑠 =
𝑣1 ∙ 𝑣2

𝑣1 + 𝑣2
∙ 𝑡 = 2 250 m. 

3. Két település között az autóbusz átlagsebessége az egyik irányban 70 km/h, a másik 

irányban 80 km/h. Mekkora a jármű átlagsebessége egy oda-vissza útra vonatkoztatva?  

Megoldás:  

Adatok: v1 = 70 km/h, v2 = 80 km/h.  

Használjuk az átlagsebesség fogalmát:  

𝑣átl =
𝑠teljes

𝑡összes
=

𝑠 + 𝑠

𝑡1 + 𝑡2
=

2𝑠
𝑠

𝑣1
+

𝑠

𝑣2

=
2𝑣1𝑣2

𝑣1 + 𝑣2
≈ 74,7 

km

h
 . 

4. Két település között az autóbusz átlagsebessége az egyik irányban 75 km/h. Mekkora a 

jármű sebessége a másik irányban, ha az oda-vissza útra vonatkoztatott átlagsebessége 

60 km/h?  

Megoldás:  

Adatok: v1 = 75 km/h, vátlag = 60 km/h.  

Használjuk az átlagsebesség fogalmát:  

𝑣átl =
𝑠teljes

𝑡összes
=

𝑠 + 𝑠

𝑡1 + 𝑡2
=

2𝑠
𝑠

𝑣1
+

𝑠

𝑣2

=
2

1

𝑣1
+

1

𝑣2

 

2

𝑣átl
=

1

𝑣1
+

1

𝑣2
         →             

1

𝑣2
=

2

𝑣átl
−

1

𝑣1
            →            𝑣2 =

𝑣átl ∙ 𝑣1

2𝑣1 − 𝑣átl
= 50 

km

h
 . 

5. Egy 20 km/h sebességgel haladó kerékpáros 3 másodperc alatt egyenletesen lassulva 

megáll. Mekkora a lassulása? Mekkora úton áll meg?  

Megoldás:  

A kerékpáros lassulása, gyorsulásának nagysága: 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

5,56 m/s2

3 s
= 1,85 

m

s
 . 
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A megtett út: 

𝑠 =
𝑣1 + 𝑣2

2
∙ ∆𝑡 =

𝑣1

2
∙ ∆𝑡 = 8,33 m . 

6. Egy 90 km/h sebességgel haladó személyautó az egyenes úton 6 másodperc alatt fékeződik 

le egyenletesen lassulva. Mekkora volt az autó lassulása, és mekkora úton állt meg az autó?  

Megoldás:  

A személyautó lassulása, gyorsulásának nagysága: 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

25 m/s2

6 s
= 4,17 

m

s
 . 

A megtett út:  

𝑠 =
𝑣1 + 𝑣2

2
∙ ∆𝑡 =

𝑣1

2
∙ ∆𝑡 = 75 m . 

7. Egy jármű a fékezési idő első felében 15 métert tesz meg. Mekkora a teljes fékútja? A jármű 

sebessége egyenletesen csökken.  

Megoldás:  

1. módszer:  

A fékezési idő első felében a kezdeti v0 sebesség lecsökken v0/2-re.  

A mozgás két szakaszában megtett utak: 

𝑠1 =
𝑣0 +

𝑣0

2

2
∙ 𝑡 = 3 ∙

𝑣0𝑡

4
          és            𝑠2 =

𝑣0

2

2
∙ 𝑡 =

𝑣0𝑡

4
 . 

A két kifejezést összehasonlítva:  𝑠2 =
1

3
𝑠1 . 

A teljes fékút: 15 m + 5 m = 20 m. 

2. módszer:  

Ábrázoljuk a sebességet az idő függvényében! Használjuk fel, hogy a sebesség–idő grafikon 

alatti terület számértéke a megtett utat adja. A teljes fékezési időhöz tartozó háromszög (út) 

és a fékezési idő második feléhez tartozó háromszög hasonló. A két háromszög hasonlósági 

arányszáma k = 2. Ismerjük, hogy hasonló síkidomok területeinek aránya egyenlő a 

hasonlósági arányszám négyzetével (k2). Ezek alapján: 

𝑠 = 𝑘2 ∙ 𝑠2 = 𝑘2 ∙ (𝑠 − 𝑠1)       →       (𝑘2 − 1) ∙  𝑠 = 𝑘2 ∙ 𝑠1       →      𝑠 =
𝑘2

𝑘2 − 1
∙ 𝑠1 =  20 m. 

8. Az egyenes kifutópálya elején álló helyzetből egyenletesen gyorsít a repülőgép. A 

kifutópálya hosszának 80%-ánál eléri a felszálláshoz szükséges sebesség 90%-át. Sikerül-e a 

felszállás? Állításodat számítással igazold!  
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Megoldás:  

Használjuk fel, hogy az álló helyzetből a állandó gyorsulással mozgó, s úton v sebességet elérő 

mozgásra igaz: 

𝑠 =
𝑣2

2𝑎
 . 

A fenti összefüggés azt jelenti, hogy a állandó gyorsulással való mozgás során a v sebesség 

eléréséhez s út szükséges.  

A feladatban szereplő adatokat használva: 

𝑠1 =
(0,9 ∙ 𝑣)2

2𝑎
= 0,81 ∙

𝑣2

2𝑎
= 0,81 ∙ 𝑠 . 

Ez azt jelenti, hogy a felszálláshoz szükséges s út 81%-ánál éri el a jármű a felszállási sebesség 

90%-át. Amennyiben ez már az s út 80%-ánál bekövetkezik, állítható, hogy sikerül a felszállás.  

9. Igazold, hogy az álló helyzetből egyenletesen gyorsuló testnek az egymást követő azonos 

időtartamok alatt megtett útjai úgy aránylanak egymáshoz, mint az egymást követő páratlan 

számok 1-től kezdődően!  

Megoldás:  

Az egymást követő azonos időtartamokat jelöljük t-vel. 

A k-adik ilyen időtartam alatt megtett út egyenlő a kt és a (k1)t idők alatt megtett utak 

különbségével: 

∆𝑠(𝑘) =
𝑎

2
(𝑘𝑡 )2 −

𝑎

2
[(𝑘 − 1)𝑡 ]2 =

𝑎

2
[𝑘2 − (𝑘 − 1)2 ] ∙ ∆𝑡2 =

𝑎

2
(2𝑘 − 1) ∙ ∆𝑡2 . 

A (k – 1)-edik ilyen időtartam alatt megtett út egyenlő a (k1)t és a (k2)t idők alatt 

megtett utak különbségével: 

∆𝑠(𝑘 − 1) =
𝑎

2
[(𝑘 − 1)𝑡 ]2 −

𝑎

2
[(𝑘 − 2)𝑡 ]2 =

𝑎

2
[(𝑘 − 1)2 − (𝑘 − 2)2 ] ∙ ∆𝑡2 =

=
𝑎

2
(2𝑘 − 3) ∙ ∆𝑡2 . 

A két megtett út hányadosát véve, és a lehetséges egyszerűsítések elvégzése után: 

∆𝑠(𝑘)

∆𝑠(𝑘 − 1)
=

2𝑘 − 1

2𝑘 − 3
 , 

ami összhangban van az állítással. 
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10. Álló helyzetből egyenletesen gyorsuló test a 3. másodpercben 10 métert tesz meg. Mekkora 

a tömegpont gyorsulása? Mekkora utat tesz meg a 2. másodpercben? Mekkora utat tesz meg 

az első három másodpercben?  

Megoldás:  

Használjuk fel azt az ismeretet, hogy az álló helyzetből egyenletesen gyorsuló testnek az 

egymást követő azonos időtartamok alatt megtett útjai úgy aránylanak egymáshoz, mint az 

egymást követő páratlan számok 1-től kezdődően: 

𝑠(második másodperc)

𝑠(harmadik másodperc)
=

3

5
          →         𝑠(második másodperc) =  

3

5
∙  𝑠(harmadik másodperc) = 6 m.  

Ennek megfelelően az első másodpercben 2 m utat tesz meg a test (hiszen 2:6:10 = 1:3:5), 

tehát az első három másodpercben összesen (2 + 6 + 10) m = 18 m utat. 

6. Közlekedjünk biztonságosan 

Mindnyájan közlekedünk, és nagyon fontos, hogy azt biztonságosan tegyük. Itt az előző két 

leckében megismert sebesség és gyorsulás mennyiségeket életszerű helyzetben alkalmazzuk 

a fékezési folyamat jobb megismerése és megértése céljából. Az ilyen típusú ismeretek a 

hagyományos, algebra alapú fizikakurzusban nem szerepelnek. Jelentőségük abban áll, hogy a 

diákok tapasztalatot szerezzenek az iskolában tanult összefüggések gyakorlati felhasználásával 

kapcsolatban is. Ha biztosítjuk számukra ezt az élményt, akkor kevésbé kérdezik meg egy-egy 

képlet, szabály megtanulása során, hogy mire is jó ez, mikor fogom használni. És ennek van 

igazán jelentősége. A tanítási órán a gyakorlattal való kapcsolatnak kell megjelennie, a 

képleten, törvényen, elméleti számoláson kívül majdnem mindegy, hogy mi, csak legyen kézzel 

fogható, valóban lényeges az alkalmazás, ami a gyerekekkel gyakran szembejön az utcán. A 

külföldön már megjelent hasonló szellemű könyvek egyik gyakori példája az autó fékezése, 

gyorsulása. 

Nagyon érdekes kérdés például a megfelelő követési távolság helyes megválasztása. A 

szakembereken kívül gyakorlatilag senki nem tudja, hogyan kell megválasztani adott sebesség 

mellett a követési távolságot, pedig a válasz igen egyszerű. Ha az előttünk lévő autó fékezni 

kezd, akkor mi gyakorlatilag egy másodpercig nem reagálunk erre, csak utána kezdünk el 

fékezni. Tehát akkor nem történik baj, ha a követési távolság megegyezik az általunk egy 

másodperc alatt megtett úttal. Ha a sebességünket m/s egységben fejezzük ki, akkor a 

méterben kifejezett minimális követési távolság éppen a sebességünk számértékével egyezik 

meg. Ugye, milyen egyszerű? 

A lecke vizsgálja a féktávolság és a fékút közötti különbséget is, továbbá tárgyalja azt a 

kérdést, hogy mennyi ideig mutasson sárgát a közlekedési lámpa. Ez a kérdés nem 

válaszolható meg egzaktul, mégis fontos és hasznos része lehet a tanulmányoknak. Rámutat 

arra, hogy az életben nagyon gyakori, hogy ugyanarra a kérdésre egészen eltérő válaszok 

adhatóak annak függvényében, hogy a kérdéssel kapcsolatos paraméterek közül melyeket 
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tekintjük fontosaknak, illetve kevésbé fontosaknak. Azt tanítjuk ezzel, hogy a valóságos 

folyamatokat rendszerint sokváltozós függvényekkel lehet leírni, és egyáltalán nem triviális 

megtalálni az optimumot. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Egy magyarországi nagyvárosban a lakók birtokában 50 ezer személyautó van. A városból 

5 út vezet ki. Végezz számításokat arra vonatkozóan, hogy ügyes szervezéssel hány óra alatt 

hagynák el az emberek autókkal a várost, a sebességkorlátozás és a követési távolság 

betartása mellett!  

Megoldás:  

A v = 50 km/h-ás sebességnél a tankönyv táblázata alapján az ajánlott követési távolság d1 = 

28 m. A személyautók átlagos hosszát becsüljük d2 = 4 m-rel. Ha az 5 úton ugyanannyi autó 

hagyja el a várost, akkor az egy úton átmenő járművek száma N = 10 000. Ekkor:  

𝑡 =
𝑁(𝑑1 + 𝑑2)

𝑣
= 23 040 s = 6,4 óra. 

A nagyváros lakói leggyorsabban 6,4 óra alatt tudják elhagyni lakhelyüket.  

2. Vészfékezéskor a rossz pedálhasználat miatt a reakcióidő kb. a duplájára nő. A fékezési 

táblázat használatával határozzuk meg, mekkora lesz most a féktávolság lakott területen!  

Megoldás:  

A v = 50 km/h-ás sebességnél a tankönyv táblázata alapján a féktávolság:  

14 m + 22 m = 36 m.  

A rossz pedálhasználat miatt a féktávolság:  

2  14 m + 22 m = 50 m.  

3. Egy autó 50 km/h sebességgel ütközik a falnak. 1,5 méteres deformáció keletkezik a 

járműben. Becsüljük meg, mennyi ideig tartott az ütközés! Mekkora az átlagos lassulás?  

Megoldás:  

Feltételezve, hogy a fal nem mozdult el jelentősen, valamint a jármű egyenletesen lassult: 

𝑠 =
𝑣 ∙ 𝑡

2
        →           𝑡 =

2𝑠

𝑣
≈ 0,22 s         és             𝑎 =

∆𝑣

∆𝑡
≈ 64 

m

s2
 . 

4. Egy személyautó 60 km/h sebességgel halad. Egy másodperces reakcióidőt és 6 m/s2-es 

lassulást feltételezve, mekkora a féktávolsága?  

Megoldás:  

Adatok: v0 = 60 km/h = 16,7 m/s, a = 6 m/s2, t1 = 1 s.  

A féktávolság: 

𝑠 = 𝑣0 ∙ 𝑡1 +
𝑣0

2

2𝑎
≈ 40 m . 
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5. Egy versenyautó 8 m/s2 gyorsulásra és 12 m/s2-es vészfékezésre képes. A tesztpálya teljes 

hossza 540 méter. Mekkora a legrövidebb idő, ami alatt végigmegy az álló helyzetből induló, 

majd a tesztpálya végén megálló autó a pályán az elejétől a végéig? Mekkora a mozgás során 

a legnagyobb sebessége?  

Megoldás:  

Adatok: a1 = 8 m/s2, a2 = 12 m/s2, s = 540 m.  

A leggyorsabban akkor megy végig a versenyautó a tesztpályán, ha a gyorsítási szakasz után 

rögtön elkezd lassítani. Az elért legnagyobb sebességet jelöljük v-vel: 

𝑠 =
𝑣2

2𝑎1
+

𝑣2

2𝑎2
            →                  𝑣 = √

2𝑎1𝑎2𝑠

𝑎1 + 𝑎2
= 72 

m

s
 . 

A mozgás teljes ideje: 

𝑡 =
𝑣

𝑎1
+

𝑣

𝑎2
= 15 s . 

III. A közlekedés dinamikai problémái 

A fizika hagyományos, megszokott rendszert követő tanítása során a mozgásokkal való 

ismerkedés a kinematikával kezdődik, ami a mozgások leírásához szükséges ismereteket 

tartalmazza. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan mozog a test. Ebben a fejezetben 

szokták tárgyalni az állandó sebességű mozgásokat, az állandó gyorsulású mozgásokat és a 

körmozgással kapcsolatos ismereteket. A kinematika fejezetet követi a dinamika, amelyben 

arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért úgy mozognak a testek, ahogyan azt a 

kinematikában megtanultuk leírni. Erre utal a fejezet címében a dinamika szó. Természetesen 

nemcsak a közlekedés dinamikai problémáival foglalkozhatunk, hanem bármilyen 

helyváltoztatásra is alkalmazhatjuk az ebben a fejezetben tanultakat, így az élőlények 

mozgásával kapcsolatosan vagy a sportolás közben végzett mozgásokra is.  

7. Gyorsítsuk az autót! 

A sebesség megváltozásának az oka mindig a testre ható valamilyen külső erő. A lecke 

legfontosabb célja, hogy a diákok jártasságot szerezzenek az erő fogalmának alkalmazásában 

néhány jellemző fizikai probléma esetében. A lecke összegyűjti az ezzel kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket. Feldolgozását semmiképpen sem egy óra alatt javasoljuk, az egyes 

bekezdésekben megjelenő új fizikai ismeretek tartalma és mélysége indokolja, hogy a 

feldolgozás több órán keresztül történjen. Vegyük például Newton első törvényét, vagyis a 

tehetetlenség törvényét. Hétköznapi tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, minden mozgás 

megszűnik, ha a testre nem hat erő. Ezért eredendően úgy gondoljuk, hogy a mozgás 

fenntartásához szükség van valamilyen állandó hatásra. A gépjármű addig mozog, amíg a 
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motor működik, nyomjuk a gázpedált. Amikor a motor kikapcsol, a gépjármű megáll. Az állatok 

addig mozognak, amíg a lábak segítségével hajtják magukat előre, ha ez a hatás megszűnik, a 

mozgás megáll. A repülő addig marad a levegőben, és halad előre, amíg forog a propeller. Ha 

a motor megszűnik működni, a repülőgép lezuhan, a mozgás abbamarad. Hasonló 

tapasztalatok alapján arra számítunk, hogy a mozgás fenntartásához állandó erőfeszítésre van 

szükség. Érdemes azonban megvizsgálnunk a jégen csúszó korong példáját is. Ha a súrlódás 

nagyon kicsi, a sebesség szinte észrevehetetlenül csökken. Megfigyelhetjük ezt légpárnás 

járművek esetében vagy légpárnás asztalon is. Érdemes önálló csoportos kísérletezés során 

gyűjteni az ilyen irányú tapasztalatokat, amelyeket azután a tanár segítségével 

értelmezhetnek a diákok, eljutva a tehetetlenség törvényének a megfogalmazásához.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Egy fémhenger alaplapjának sugara 2 cm (±0,1 cm), magassága 5 cm (±0,1 cm), tömege 

170 g (±1 g). Mekkora a test sűrűsége? Mekkora a mérés relatív hibája? Milyen anyagból lehet 

a fémhenger? 

Megoldás: 

A fémhenger sugarának relatív hibája 
∆𝑟

𝑟
= 0,05 (= 5%), a magasságé 

∆ℎ

ℎ
= 0,02 (= 2%). 

A térfogat relatív hibája: 
∆𝑉

𝑉
= 2 ∙

∆𝑟

𝑟
+

∆ℎ

ℎ
= 2 ∙ 0,05 + 0,02 = 0,12 (= 12%). 

A fémhenger térfogata: 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ = (63 ± 7,5) cm3. 

A fémhenger tömegének relatív hibája: 
∆𝑚

𝑚
= 0,006 (= 6%). 

A fémhenger sűrűségének relatív hibája: 
∆𝜌

𝜌
=

∆𝑉

𝑉
+

∆𝑚

𝑚
= 0,12 + 0,006  0,13 (= 13%). 

A fémhenger sűrűsége: 𝜌 =
𝑚

𝑉
= (2,7 ± 0,35)

g

cm3 . 

A sűrűségtáblázatot vizsgálva az adott fém alumínium lehet. 

Megjegyzés: A sűrűség nagy hibája a méretadatok bizonytalanságából ered. 

2. A Nap tömege 2 · 1030 kg, a Földé 6 · 1024 kg. A Nap sugara 700 000 km, a Földé 6370 km. 

Mindkét égitestet tekintsd gömbnek, melynek térfogata V = 4πR3/3. Számold ki a Nap és a Föld 

sűrűségét! 

Megoldás: 

A Nap sűrűsége: 𝜌N =
𝑀

𝑉
=

𝑀

4𝜋𝑅3
3⁄

= 1400 
kg

m3
 . 

A Föld sűrűsége: 𝜌F =
𝑀

𝑉
=

𝑀

4𝜋𝑅3
3⁄

= 5500 
kg

m3 . 
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3. Egy testre több, egy síkban ható, azonos nagyságú erő hat, a test mégis egyensúlyban van. 

Mekkora szöget zárnak be a testre ható szomszédos erők, ha a számuk a) 2, b) 3, c) 4, d) 

tetszőleges n pozitív egész szám? 

Megoldás: 

a) 180°; b) 120°; c) 90°; d) 
360

𝑛
 . 

4. Egy 2 kg tömegű testre egyidejűleg két erő hat, az egyik 3 N, a másik 4 N. Mekkora lehet a 

test gyorsulása? Mekkora szöget zárnak be az erők egymással, ha a test gyorsulása 2,5 m/s2? 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a dinamika alapegyenletét: 𝑎 =
∑ 𝐹

𝑚
 , ahol az eredő erő legnagyobb értéke 7 N, a 

legkisebb értéke pedig 1 N lehet. Így a test gyorsulása: 

1 N

2 kg
≤ 𝑎 ≤

7 N

2 kg
 

1

2
 
m

s2
≤ 𝑎 ≤

7

2
 
m

s2
  lehet. 

Ha a test gyorsulása 2,5 m/s2, akkor a rá ható eredő erő 5 N. A 3, 4, 5 számok pitagoraszi 

számhármast alkotnak, tehát az egyidejűleg ható két erő (3 N, 4 N) merőleges egymásra. 

5. A gyári adatok szerint egy 1170 kg össztömegű Smart 10,4 másodperc alatt gyorsul fel 

100 km/h sebességre. Mekkora átlagos eredőerő gyorsítja az autót?  

Megoldás: 

Newton második törvénye szerint: 

∑ 𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
∆𝑣

∆𝑡
= 3125 N . 

6. A Bugatti Veyron műszaki táblázatából néhány adat: 

Tömeg: 1888 kg 

Maximális sebesség: 408,3 km/h 

Gyorsulási adatok: 

0–100 km/h  2,5 s 

0–200 km/h  7,3 s 

0–300 km/h  16,7 s 

0–400 km/h  55 s 

Állapítsd meg, hogy mekkora volt az autó gyorsulása a 0–100 km/h, 100–200 km/h, 200–

300 km/h, illetve 300–400 km/h szakaszokban! 
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Mekkora volt az autót gyorsító átlagos eredőerő, és mekkora utat tett meg az autó az egyes 

szakaszokban? 

Megoldás: 

Az egyes szakaszok átlaggyorsulását az 𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
 képlettel határozhatjuk meg, ahol a 

számlálóban mindig 100 km/h = 27,8 m/s szerepel: 

𝑎1 = 11,1 
m

s2
 ;         𝑎2 = 5,8 

m

s2
 ;           𝑎3 = 3 

m

s2
 ;             𝑎1 = 0,7 

m

s2
 . 

Az átlagos eredőerőt Newton második törvénye (∑ 𝐹 = 𝑚𝑎) alapján számíthatjuk ki: 

𝐹1 = 20 980 N;         𝐹2 = 10 930 N;        𝐹3 = 5580 N;        𝐹4 = 1370 N.         

Az egyes szakaszokban megtett utat az átlagsebesség és az idő szorzataként (𝑠 = 𝑣átlag ∙ ∆𝑡) 

kaphatjuk meg: 

𝑠1 = 35 m;       𝑠2 = 200 m;       𝑠1 = 650 m;       𝑠1 = 3720 m.       

Megjegyzés: A végsebességhez közeledve nagyon lecsökken a gyorsulás, ezért jelentősen 

megnő a gyorsítási szakasz hossza. 

8. Az erők világa 

Az előző leckében nagyon sok új ismeretet közöltünk a diákokkal, ebben a leckében ezek 

alkalmazására kerül sor. Sok hétköznapi mozgás fizikai okára fény derül. Megértjük, hogy miért 

és hogyan esik az elejtett alma vagy az elejtett kődarab a Föld felé. Hogyan lehet az erők 

berajzolásával megérteni, miként marad az autó az úton, az alma pedig az asztalon. Ez a lecke 

lényegében teljesen hagyományos módon tanítja a nehézségi erőt, a tartóerőt, a rugóerőt és 

a súlyerőt. A súly fogalma mellett szóba kerül a súlytalanság is, ami igen nehéz fogalom. Ezért 

a súlytalanságról egy későbbi leckében még részletesen szó lesz. 

A lecke tartalmazza a sztatikai tömegmérés elvét, bemutatva a rugós mérleg 

működését. Végül itt kerül sor a nyomás fogalmának a tisztázására is. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. András egy lift padlójára helyezett fürdőszobai mérlegen állva méri a súlyát. Induláskor a 

mérleg által jelzett legnagyobb érték 80 kg, egyenletes mozgásnál 65 kg, míg fékezéskor 55 kg. 

a) Mekkora András tömege? 

b) Mekkora a lift gyorsulása, illetve lassulása? 

Megoldás: 

a) Egyenletes mozgásnál a testre (Andrásra) ható eredő erő nulla. Ilyenkor a mérleg által 

jelzett érték András tömege: 65 kg. 
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b) Induláskor a mérleg nagyobb erőt fejt ki Andrásra. Ha a mérleg 80 kg-ot mutat, akkor 

a mérleg által kifejtett tartóerő 𝐹t = (80 kg) ∙ 𝑔 = 800 N. Alkalmazzuk a dinamika 

alapegyenletét: 

              ∑ 𝐹 = 𝐹t − 𝑚𝑔 = 𝑚𝑎1 

               𝑎1 =
𝐹t − 𝑚𝑔

𝑚
= 2,3 

m

s2
 . 

c) Fékezéskor a mérleg kisebb erőt fejt ki Andrásra. Ha a mérleg 55 kg-ot mutat, akkor a 

mérleg által kifejtett tartóerő 𝐹t = (55 kg) ∙ 𝑔 = 550 N. Ismét alkalmazzuk a dinamika 

alapegyenletét: 

              ∑ 𝐹 = 𝑚𝑔 − 𝐹t = 𝑚𝑎2 

               𝑎2 =
𝑚𝑔 − 𝐹t

𝑚
= 1,54 

m

s2
 . 

Megjegyzés: A b) kérdés esetén a felfelé mutató irányt választottuk pozitívnak, a c) kérdés 

válaszakor pedig a lefele mutató irányt. 

2. Rugós expander (izomedző sporteszköz) használata során több azonos rugó végeit 

egymással párhuzamosan illesztjük a két fogantyúhoz. Több rugó egyidejű megnyújtása 

arányosan több erőt igényel. A használt rugók rugóállandója 200 N/m. Mekkora rugóállandójú 

egyetlen rugóval tudnánk helyettesíteni a párhuzamosan kapcsolt 

a) két rugót?  

b) három rugót?  

c) Próbáld megsejteni, mennyi az egymással párhuzamosan kapcsolt D1 és D2 

rugóállandójú rugót helyettesítő egyetlen rugónak a rugóállandója! Sejtésedet igazold 

is! 

Megoldás: 

A helyettesítő rugóban ugyanakkora erő ugyanakkora megnyúlást okoz, mint a 

rugórendszerben. 

a) Mindkét D rugóállandójú alaprugó megnyúlása legyen l  a bennük ébredő F erő 

hatására. Ekkor a rugórendszer megnyúlása szintén l , viszont 2F erő hatására. Ez azt 

jelenti, hogy a helyettesítő rugó rugóállandója N/m40022
2






 D

l

F

l

F
D* . 

b) Hasonló gondolatmenettel: 

Ekkor a rugórendszer összes megnyúlása l  3F erő hatására. Ez azt jelenti, hogy a 

helyettesítő rugó rugóállandója N/m60033
3






 D

l

F

l

F
D* . 
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c) Használjuk fel, hogy a párhuzamosan kapcsolt rugók és a helyettesítő rugó megnyúlása 

egyenlő, valamint, hogy a párhuzamosan kapcsolt rugókban ébredő erők összege 

egyenlő a helyettesítő rugóban ébredő erővel: 

             lDlDlD  21

* . 

Az egyszerűsítést követően:  
21 DDD * . 

3. Azonos tulajdonságú gumiszálak rugóállandója 20 N/m. Mekkora rugóállandójú egyetlen 

gumiszállal tudnánk helyettesíteni a sorosan kapcsolt 

a) két gumiszálat?  

b) három gumiszálat?  

c) Próbáld megsejteni, mennyi az egymással sorosan kapcsolt D1 és D2 rugóállandójú 

rugót helyettesítő egyetlen rugónak a rugóállandója! Sejtésedet igazold is! 

Megoldás: 

A helyettesítő gumiszálban ugyanakkora erő ugyanakkora megnyúlást okoz, mint a 

gumiszálrendszerben. 

a) Mindkét D rugóállandójú gumiszál megnyúlása legyen l  a bennük ébredő F erő 

hatására. Ekkor a gumiszálrendszer összes megnyúlása l2  az F erő hatására. Ez azt 

jelenti, hogy a helyettesítő gumiszál rugóállandója: 

              𝐷∗ =
𝐹

2∆𝑙
=

1

2
∙

𝐹

∆𝑙
=

1

2
𝐷 = 10 

N

m
 . 

b) Hasonló gondolatmenettel: Ekkor a gumiszálrendszer összes megnyúlása l3  az F 

erő hatására. Ez azt jelenti, hogy a helyettesítő gumiszál rugóállandója: 

              𝐷∗ =
𝐹

3∆𝑙
=

1

3
∙

𝐹

∆𝑙
=

1

3
𝐷 = 6,7 

N

m
 . 

c) Használjuk fel, hogy a helyettesítő gumiszál megnyúlása egyenlő a két gumiszál 

megnyúlásainak összegével, valamint mindegyik gumiban ugyanaz az F erő ébred: 

             
21 D

F

D

F

D

F


*
 

            
21

111

DDD


*
. 

Rendezve kapjuk a helyettesítő gumiszál rugóállandóját: 

            
21

21

DD

DD
D


* . 
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4. Az autógyárak megadják az általuk gyártott autók keréknyomásának optimális értékét. 

Miért nem érdemes ettől eltérni? 

Megoldás: 

Az autógyárak kikísérletezik az optimális keréknyomást. Amennyiben ennél kevesebbet 

használunk, akkor az abroncs nagyobb felületen érintkezik az útfelületen, ami a 

menetellenállást növeli, valamint hamarabb elkopik a gumiabroncs. 

Amennyiben az optimálisnál nagyobb nyomást használunk, akkor egyrészt a 

jelentősebb túlnyomás miatt a gumiabroncs hamarabb öregszik, másrészt a jármű 

„pattogósabban” halad az úton.   

5. Az 1200 kg tömegű személygépkocsi 200 kPa nyomást fejt ki az úttestre. Egy kerék mekkora 

felületen érintkezik az úttesttel? Fújunk még levegőt mind a négy kerékbe. Hogyan változik a 

kerekek úttestre kifejtett nyomása, illetve az úttesttel érintkező felület nagysága? 

Megoldás: 

Adatok: m = 1200 kg, p = 200 kPa. 

Használjuk a nyomás fogalmát! 

22 cm150m0150
444










 ,
p

mg
A

A

mg

A

F
p

ny
. 

Ha több levegőt fújunk a kerékbe, akkor a nyomás növekszik, miközben az úttesttel érintkező 

felület nagysága csökken. 

Megjegyzés: Ha a személygépkocsi gumiabroncsa 200 kPa nyomást fejt ki az úttestre, akkor a 

gumiban lévő abszolút nyomás 300 kPa. A gumi csak a légköri nyomás feletti túlnyomással hat 

az úttestre.  

6. Egy lapos tetős ház 100 m2-es tetejét úgy tervezték meg, hogy 2000 Pa nyomást még éppen 

kibírjon. 

a) Mekkora tömegű hó eshet a tetőre veszély nélkül? 

b) Legfeljebb milyen vastag lehet a hóréteg, ha a sűrűsége 0,125 g/cm3? 

Megoldás: 

Adatok: A = 100 m2, p = 2000 Pa  = 0,125 g/cm3 = 125 kg/m3. 

a) Használjuk a nyomás fogalmát! 

             t20kg00020 
g

pA
m

A

mg

A

F
p

ny
. 
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b) 
m,61




g

p
hhg

A

ghA

A

mg
p






. 

7. A tervek szerint szénszálas nanocsövek felhasználásával 2050-re elkészülhet az űrlift, ami 

36 ezer km magasra szállítja majd a bátor űrturistákat. Az egyszerre 30 embert szállító 

kapszula 20 másodperc alatt érné el a 200 km/h-s utazási sebességet. Hány százalékos 

súlynövekedést éreznek a majdani űrturisták a gyorsítási szakaszban? Kb. mennyi idő alatt 

érkeznek meg az utasok az űrhotelhoz? 

Megoldás: 

Adatok: h = 36 km, t1 = 20 s, v = 200 km/h. 

1t

v
mmamgFny 

 

2770
1

,





tg

v

mg

ma

mg

mgFny

. 

Kb. 27,8%-os a súlynövekedés. 

A gyorsítás ideje alatt megtett út: m5555
2

1
1 ,




tv
s . 

Feltételezhető, hogy a fékezési idő is 20 s, és így az alatta megtett út is 555,5 m. 

Az egyenletes mozgás ideje: 

h179,994s647980
2 1

2 



v

ss
t

. 

Nem követünk el nagy hibát, ha a gyorsítási és lassítási utat és időt elhanyagoljuk: 

h180
km/h200

km00036
t

. 

8. Dolgozz ki mérési eljárást, amellyel a súlytalanság állapotában megmérheted egy test 

tömegét! 

Megoldás: 

A súlytalanság állapotában dinamikailag lehet tömeget mérni. 

Pl.: Egy ismert (m0) és egy ismeretlen (mx) tömegű testet azonos F erővel gyorsítunk, és mérjük 

a megvalósuló gyorsulásokat: a0, ax. 

Mindkét testre alkalmazzuk Newton I. törvényét, majd a két egyenletet elosztjuk egymással: 

00 a

a

m

m xx                   0

0

m
a

a
m x

x  . 
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Megjegyzés: Ha a gyorsítást rugós erőmérővel végezzük, akkor nincs szükség referencia 

tömegre sem, hiszen a leolvasott erő és a mért gyorsulás hányadosa megadja a test tömegét. 

9. Az erők játéka 

Az autózás szempontjából talán legfontosabb erő a súrlódás. A kerekek és az autóút közötti 

súrlódási erő segítségével indul el az autó, a fék és a kerekek közötti súrlódás állítja meg a 

kereket, hogy aztán a kerék és az útfelület közötti súrlódás megállítsa az autót. Kanyarban a 

jármű a súrlódási erő segítségével képes megváltoztatni sebességének irányát. A lecke egyik 

célja, hogy a diákok a hétköznapokban is felhasználható ismereteket kapjanak arról, hogy a 

felületek között várhatóan milyen erős súrlódás alakul ki. Tudjanak arról, hogy a tapadási 

súrlódási erő értéke nem lehet akármekkora, és emiatt a testeket gyorsító erő, továbbá a 

testek gyorsulása sem lehet akármekkora.  

Az erőkkel kapcsolatosan szeretnénk egy általános megjegyzést tenni. Az erő szó is 

használatos a hétköznapokban, így a fizikaórán történő bevezetése után a diákok általában 

még nem a helyes módon használják. A legtöbb diák, sőt a tanárok nagy része is arról beszél, 

hogy az erőt az egyik test fejti ki a másikra, és elvárják a diákoktól, hogy tisztán lássák, melyik 

test az, ami az erőt kifejti és melyik test az, amire az erő hat. Az erő azonban mindig 

párkölcsönhatást jelent, igazából nem hatás és ellenhatás valósul meg, hanem mindig 

kölcsönhatás. Ezt a kölcsönhatást tudjuk leírni az erő és az ellenerő segítségével, ezért 

mondhatjuk, hogy az erők mindig párosával lépnek fel. Ezért helyes azt mondani, hogy minden 

erő ellenében fellép egy ellenerő, melyek azonos nagyságúak, ellentétes irányúak és mindig 

két különböző testre, a párkölcsönhatásban részt vevő partnerekre hatnak. A 

párkölcsönhatásban részt vevő partnerek egyenrangúak. Amikor azt próbáljuk kitalálni, hogy 

melyik test az elsődleges, melyik test fejti ki a ható erőt, és melyik a passzív, amely az ellenerőt 

fejti ki, akkor antropomorf módon gondolkozunk, ami sokszor segít a mindennapi életben, 

azonban ez fizikailag helytelen. Sokkal helyesebb, ha úgy fejezzük ki magunkat, hogy egy adott 

helyzetben erő ébred, mert ez sokkal jobban kifejezi a párkölcsönhatást. 

Ha arra kérjük a diákjainkat, hogy rajzolják le a problémákat, a testeket és a közöttük 

ható erőket, akkor hamar kiderül, hogy az erő fogalom mennyire nehéz. Nagyon sokszor 

keveredik Newton második és harmadik törvénye. Ha az a feladat, hogy keressék meg az erő-

ellenerő párokat, akkor igen gyakori, hogy a nehézségi erő ellenerejeként a tartóerőt 

határozzák meg. A kelet-európai fizikatanításban a súlyerő nem a testre hat, hanem például 

az alátámasztásra. (Az angolszász országokban a súlyerő a testre hat, és lényegében a 

nehézségi erővel egyezik meg.) Tehát a magyar tanulóknak meg kell(ene) érteniük, hogy a 

súlyerő és a tartóerő erő-ellenerő párt alkot, azonban a nehézségi erőnek (amely irányra és 

nagyságra is megegyezik a súlyerővel) az ellenereje lényegében a gravitációs kölcsönhatást 

biztosító Földre hat. 
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Milyen háttértudással kell a tanárnak ebben a témában rendelkeznie, illetve mit kell 

ebből elmondanunk a diákjainknak? A fizikatanulás elején mondjuk azt a tanulóknak, hogy a 

nehézségi erő lényegében megegyezik a gravitációs erővel. A nehézségi erőt a tömeg és a 

nehézségi gyorsulás szorzataként (mg) határozhatjuk meg. A test és a Föld között jön létre a 

gravitációs kölcsönhatás; a Föld vonzza lefelé a testet, a test pedig vonzza felfelé a Földet (de 

a nagy tömegű Földnek ez meg sem kottyan). Mondjuk tehát azt, hogy a nehézségi erő 

ellenereje a Földre hat, és a Föld középpontjában van az ellenerő támadáspontja. 

Beszélhetünk arról is, hogy a nehézségi gyorsulás értéke a Föld felszínén nem mindenhol 

ugyanakkora, hanem nagyon kis mértékben változik, ami egyrészt azért van, mert a Föld forog, 

másrészt pedig azért, mert a Föld kissé lapított (nem pontosan gömb alakú). Ennél többet 

azonban nem szükséges mondanunk ezen a bevezető szinten. 

Tudnunk kell azonban, hogy a nehézségi erő és a gravitációs erő nagysága általában 

nem pontosan ugyanakkora, sőt a legtöbb esetben az irányuk sem egyezik meg. Irány és 

nagyság szerint egyedül az Északi- és a Déli-sarkon ugyanakkora a nehézségi erő és a 

gravitációs erő. Ha a Föld felszínén (a sarkoktól távol) nyugszik egy test, akkor a Föld forgása 

miatt gyorsul, tehát a testre ható gravitációs erő és a tartóerő vektori összege nem nulla, 

hanem éppen a gyorsulást leíró (meglehetősen szerencsétlen elnevezésű) centripetális erővel 

egyezik meg. (Elvileg még zűrösebb a helyzet, mert ha az állócsillagokhoz rögzített koordináta-

rendszert használjuk, akkor a Nap körüli forgást is számításba kellene vennünk a Nap 

gravitációs erejével együtt.) 

Nagyon sokszor a tanteremhez rögzített rendszert álló inerciarendszernek tekintjük, 

ami sok esetben nagyon jó közelítéssel teljesül. Szigorúan véve azonban a Földhöz rögzített 

rendszer nem inerciarendszer, hanem gyorsuló koordináta-rendszer. Ha ebben használni 

akarjuk a Newton-törvényeket, akkor tehetetlenségi erőket is figyelembe kell vennünk, 

mégpedig a centrifugális erőt és a Coriolis-erőt. Ez például olyan következménnyel jár, hogy a 

szabadon eső test csak közelítőleg mozog függőleges egyenes mentén (a függőleges irány nem 

a Föld középpontja felé mutat, hanem a nehézségi erő hatásvonalában fut), a szabadon eső 

testek görbe vonalú pályán mozognak, kelet felé térülnek el. De ha naiv módon az eltérülést 

úgy számoljuk ki, hogy azt vesszük figyelembe, hogy a magasabban lévő testek kerületi 

sebessége nagyobb, akkor a függőlegestől vett valódi eltérésnek éppen a dupláját kapjuk. 

További gondokat jelent ebben a témában az, hogy a fiktív tehetetlenségi erőknek nincs 

ellenerejük, mert nem valódi fizikai kölcsönhatásból származnak. A diákjaink közül csak az 

igazán érdeklődők, szakkörlátogatók számára érdemes beszélnünk a tehetetlenségi erőkről, 

átlagos tanuló esetében jobb meg sem említeni a gyorsuló rendszereket, illetve a fiktív 

tehetetlenségi erőket. 

Visszatérve az erőfogalom használatára, a tanulók számára külön hangsúlyozni kell, 

hogy nem általában az erőket kell lerajzolni, hanem az esetek többségében egy adott testre a 

többi test által kifejtett erőt. A diákok az erő fogalmát rendszerint csak általános értelemben 

használják, nem konkrét szituációban, így összevissza rajzolják. Az erővel kapcsolatos 
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mechanikai feladatok különben nagyon alkalmasak a logikus gondolkodás és a tudományos 

szemléletmód fejlesztésére, ha a problémák vizsgálatához módszereket is adunk. Ilyen 

módszer lehet a következő: Olvasd el a feladat szövegét, értsd meg a szituációt, ismerd fel a 

feladat szövege által megadott fizikai mennyiségeket, rajzold fel a feladat szövegében szereplő 

testeket, a kérdéses testre vagy a testek által egymásra kifejtett erőket, majd utána döntsd el, 

hogy milyen fizikai koncepció köré szerveződik a feladat. Elegendő-e egyet használni, vagy 

több elv együttes alkalmazására van szükség? 

A mozgásproblémák esetében mindig indíthatjuk a tárgyalást hétköznapi tapasztalatok 

begyűjtésével: mozgások megfigyelésével, kísérletezéssel, tapasztalatszerzéssel akár 

súrlódásról, akár közegellenállásról, akár rugóerőről, akár nehézségi erőről van szó. 

Gondoljunk arra, hogy mennyivel egyszerűbb a helyzetünk, amikor a hétköznapokban is 

könnyen megtapasztalható jelenségeket vizsgálunk, ahhoz képest, mintha például az atomok 

belső szerkezetének felderítése lenne a célunk. Ez utóbbi esetben nem beszélhetünk 

hétköznapi tapasztalatokról vagy az érzékszervekkel közvetlenül megismerhető jelenségekről. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A gyakorlat bemutatása előtt a tornász magnéziumporral keni be a tenyerét. Amikor 

megkérdezik tőle, hogy ezt miért teszi, akkor így válaszol: „Ha beporozod a tenyeredet, akkor 

nem fogsz rátapadni a korlátra, de irányíthatatlanul lecsúszni sem. A magnézium-karbonát-

portól a tenyered iszonyúan »csúszós« lesz. Csakhogy nem úgy, mint az izzadság, ami tapad és 

csúszik egyszerre, lenyúzva a bőrt. Csak az izmaidon múlik.” Magyarázd meg a magnéziumpor 

hatását fizikai ismereteidre alapozva! 

Megoldás: 

A tenyérre kent magnézium-karbonát-por megakadályozza, hogy izzadság legyen a kezünk és 

a szer között. Végül is a „poros kezünk” a „poros szeren” könnyedén csúszik, ami a gyakorlat 

bemutatásához elengedhetetlen. A por hatására állandósult, optimális csúszási súrlódás jön 

létre a tornász keze és a tornaszer között, a csúszási súrlódási együttható sem nem túl nagy, 

sem nem túl kicsi, viszont a tapadási súrlódási erő igen nagy értékű lehet. 

2. Egy 2 kg tömegű test és a vízszintes talaj között a tapadási súrlódási együttható értéke 0,25; 

a csúszási súrlódási együttható 0,15. 

a) Legalább mekkora nagyságú, vízszintes irányú erővel lehet megmozdítani? 

b) Mekkora nagyságú vízszintes irányú erővel lehet egyenletesen mozgatni egy egyenes 

mentén? 

c) A testre 5 N nagyságú, vízszintes irányú erőt fejtünk ki. Mekkora lesz a test gyorsulása? 

Mekkora lesz a test sebessége 2 másodperces mozgatás után? Mennyi utat tesz meg 

ezalatt? 
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Megoldás: 

a) A megmozdításhoz szükséges legkisebb erő: N500  mgFFF nytap .max.min  

b) Az egyenletes mozgatáshoz szükséges erő: N3 mgFFF nyS  . 

c) Ha megindul a test:  2m/s1



m

FF
a S , m/s2 tav , m2

2

2  t
a

s . 

3. Vízszintes jégpályán 1 m/s sebességgel elütött korong 20 méter megtétele után áll meg. 

Mekkora a test gyorsulása? Mekkora a korong és a jég közötti csúszási súrlódási együttható? 

Megoldás: 

Adatok: v0 = 1 m/s, s = 20 m. 

22
2

0

2

0 m/s0,025m/s
40

1

22


s

v
a

a

v
s . 

A korongot a csúszási súrlódási erő lassítja: 

00250,
g

a
g

m

mg

m

F

m

F
a

nys 


. 

4. Egymás mellől elejtünk egy kisebb és egy nagyobb üveggolyót. Melyiknek lesz nagyobb az 

állandósult esési sebessége? Miért? 

Megoldás: 

Az állandósult sebességnél a golyóra ható – a sebesség négyzetével arányos – közegellenállási 

erő nagysága egyenlő a nehézségi erővel. 

.. nehköz FF   

mgvAk lev  2  

g
R

vRk testlev
3

4 3
22 

   

Ebből következik: Rv ~2 . 

A nagyobb golyónak nagyobb az állandósult esési sebessége. 

5. A mai Formula–1-es autók 2 másodperc alatt képesek 100 km/h sebességre gyorsulni. 

Milyen technikai megoldással lehet ezt az intenzív sebességváltozást megvalósítani? 

Mekkorára lehet növelni a gumiabroncs és az aszfalt közötti tapadási súrlódási együtthatót? 

Próbálj tájékozódni az internet segítségével! 
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Megoldás: 

Ennek a Formula-1-es autónak a gyorsulása kb. 14 m/s2. Ezt a gyorsulást a kerekek és az aszfalt 

közötti tapadási erő biztosítja. A tapadási erő a   tapadási súrlódási együtthatónak és az Fny 

nyomóerőnek a szorzata. Az autóra szerelt „szárnyak” miatt az Fny nyomóerő az mg nehézségi 

erőnél jóval nagyobb lehet. A különleges gumik és az aszfalt közötti tapadási súrlódási 

együttható jelentősen nagyobb lehet 1-nél. 

6. Alakítsunk ki minél lassabban, illetve minél gyorsabban eső struktúrát egy adott méretű 

papírlapból! Törekedjünk arra, hogy a papírlap függőleges egyenes mentén mozogjon! 

Megoldás: 

Jó kísérletezést! 

7. A ragadozó madarak gyakran úgy lesik a zsákmányt, hogy mozdulatlan szárnyakkal körbe-

körbe siklanak. A talajtól mért magasságuk gyakorlatilag nem változik. Hogyan lehetséges ez? 

Megoldás: 

A madarak felfelé mozgó légáramlatokban (termikekben) vannak. A felfelé haladó légtömeg a 

szárnyfelületre felfelé ható erőt fejt ki, ami képes ellensúlyozni a lefelé mutató nehézségi erőt. 

10. Vigyázz kanyar! 

Az eddig tárgyalt egyenes vonalú mozgások során a gyorsulás párhuzamos volt a test 

sebességével, ezért teljes mértékben a sebesség nagyságának a változását okozta. A 

körmozgás esetén a diákok számára a legnagyobb nehézséget annak átlátása jelenti, hogy a 

testnek van gyorsulása, még annak ellenére is, hogy a sebesség nagysága állandó.  

Ilyenkor (egyenletes körmozgáskor) ugyanis a gyorsulás hatására a sebesség nagysága 

nem, csak a sebesség iránya változik. Könnyű belátni, hogy a körmozgást végző test gyorsul, 

ha megfigyeljük, hogy a hétköznapok során előforduló körmozgások esetében mindig találunk 

egy olyan erőt, amely a testet a kör középpontja felé húzza. Itt is megemlítjük, hogy a 

centripetális erő elnevezés gyakran válik a diákok számára egy olyan varázsszóvá, amit 

bármikor előhúzhatnak anélkül, hogy valójában értenék az adott fizikai folyamat lényegét, 

látnák, mi fejti ki a centripetális erőt, és hogyan eredményezi az adott erőhatás a körmozgás 

kialakulását. Varázsszavak helyett mindig törekedjünk a megfelelő megértésre, a helyes 

fogalmi kép kialakítására! Körmozgással kapcsolatos probléma esetén fel kell ismerni, hogy 

milyen kölcsönhatás hogyan biztosítja a körpályán maradáshoz szükséges erőt. Nem elegendő 

csak annyit mondani, hogy centripetális erő, hanem azt: igen, ez a kerék és a talaj közötti 

súrlódás; vagy pedig: igen, ez a pálya és a test közötti nyomóerő. A körmozgásnak, a sebesség 

iránya megváltozásának sokkal általánosabb jelentősége van, bár az egyenletes körmozgás 

tiszta formájában is gyakran előfordul a környezetünkben. Körmozgást végez a guruló kerék 
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minden pontja a tengelye körül, körmozgást végeznek az óra mutatói, és sorolhatnánk tovább. 

A mozgások egy másik nagy csoportja pedig jól közelíthető körmozgás: például jól közelíthető 

körmozgás általában a kanyarodó gépkocsi mozgása is.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A kalapácsvetés során a kalapács feje kb. 1,5 méter sugarú körpályán gyorsul fel. A sportoló 

másodpercenként 3 fordulatot tesz meg az elhajítás előtt. Mekkora sebességgel kezdi meg 

röppályáját a kalapács? 

Megoldás: 

m/s28,3
s

1
3πm1,522  fRv 

. 

2. Déli 12 óra után mikor éri utol először a hagyományos „mutatós” óra nagymutatója a 

kismutatót? És másodszor? 

Megoldás: 

Az első utolérésig a nagymutató egy teljes szöggel többet tesz meg, mint a kismutató: 

 212   

 212  tt  




2
22

21

 t
T

t
T

 

Ebből a t időt kifejezve: 

s27min5h1h1,09
h1h12

h12h1

12

21 








TT

TT
t . 

Déli 12 óra után először 13 óra 5 perc 27 másodperckor éri utol először a hagyományos 

„mutatós” óra nagymutatója a kismutatót. Másodszor 14 óra 10 perc 54 másodperckor. 

3. Egy kerékpár 20 km/h sebességgel egyenletesen halad az egyenes úton. Kerekének átmérője 

63 cm. Mekkora a kerék 

a) alsó pontjának,  

b) tengelyének,  

c) felső pontjának 

a sebessége a talajhoz viszonyítva? 

Megoldás: 

Adatok: v0 = 20 km/h, d = 63 cm. 
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A kerék tisztán gördülését feltételezve: 

a) nulla. 

b) v = v0 = 20 km/h. 

c) v = 2v0 = 40 km/h. 

4. A Hungaroringen a legkisebb ívsugár 20 méter, míg a legnagyobb 400 méter. Mekkora 

legnagyobb sebességgel szabad a kanyarokba érkeznie a versenyautónak, ha az abroncs és a 

pálya közötti tapadási súrlódás olyan nagy, hogy a gépkocsi gyorsulása akár 3 g is lehet? 

(Vegyük figyelembe, hogy a Formula–1-es autók maximális sebessége 370 km/h.) 

Megoldás: 

Használjuk az egyenletes körmozgást végző test centripetális gyorsulására vonatkozó 

összefüggést: 

RgRav
R

v
a cpcp  3

2

. 

A kisebb ívsugár esetén: km/h88,2m/s24,5m20
s

m
103

21 v . 

A nagyobb ívsugár esetén: km/h394m/s109,5m400
s

m
103

22 v . 

A 370 km/h-ás maximális sebességhez 352 m sugarú kanyar tartozik. Ennél kisebb sugarú 

kanyar csak a maximálisnál kisebb sebességgel vehető be.  

5. Vannak olyan országutak, amelyek dimbes-dombos vidéken vezetnek át. Az egyik ilyen 

dombtetőt sikerült úgy megközelíteni egy 100 km/h sebességgel haladó autóval, hogy a 

tetőpont közelében egy rövid ideig a súlytalanság állapotát éreztük. Mekkora sugarú 

körpályával helyettesíthető az országút a tetőpont környezetében? 

Megoldás: 

A dombtetőn ható rövid idejű súlytalanság alatt a nehézségi erő okozza a test centripetális 

gyorsulását: 

cpmaF   

R

v
mmg

2

  

m778
2

,
g

v
R . 
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11. Eső testek 

Amikor igazán science-típusú órát szeretnék tartani, és tankönyvünk leckéinek és 

tananyagainak összeállításában gyakran ez a szempont érvényesül, akkor az óra 

középpontjában egy természeti jelenség, egy technikai alkalmazás vagy valamilyen praktikus 

ismeret áll. A praktikus ismeret vagy természeti jelenség vizsgálata vezet el minket 

általánosabb érvényű felismerésekhez, fizikai elvek megfogalmazásához, majd ezen elvek 

alkalmazásának a vizsgálatához, annak megfigyeléséhez, hogy hogyan érvényesülnek a 

természeti és technikai jelenségekben. Ebből a szempontból a lecke a vizsgálatok 

fókuszpontjába a címnek megfelelően az eső testek mozgását helyezi. Lehetőségünk van 

bejárni a klasszikus tudományos-tudománytörténeti gondolatmenetet, amikor Newton 

felismerte, hogy a fáról leesett alma mozgása lényegében ugyanolyan mozgás, mint a Hold 

Föld körüli keringése. Ugyanaz az erő okozza: a Föld által az adott testre kifejtett gravitációs 

erő. Míg a leeső alma esetében a mozgás kezdősebessége nulla, így a nehézségi erő hatására 

egyenes vonalú, állandó gyorsulású mozgás jön létre, addig az égi objektumok esetében 

általában van kezdeti sebesség, és a megfelelő összehangoltság esetén ez akár körmozgás 

kialakulásához is vezethet. Hasznos, ha a gyerekek megismerik az általános tömegvonzás 

törvényét, de még inkább fontos, hogy valóban sajátjukká váljék az a tudás, hogy a gravitációs 

erőt nemcsak a hatalmas Föld fejti ki a körülötte lévő tárgyakra, hanem kisebb tömegű tárgyak 

is kifejtik ugyanezt az erőt egymásra. A hétköznapokban ugyan soha nem tapasztaljuk, hogy 

két toll a gravitációs erő hatására közeledik egymáshoz, vagy két súlygolyó elindul, és az 

asztalon gurulva találkozik, mert a közöttük lévő gravitációs vonzás sokkal kisebb, mint a 

súrlódás legyőzéséhez szükséges erő. (Meglehetősen csalóka, mondhatni kísérleti fizikai vicc 

az a demonstráció, amikor a tanári asztal szélére teszünk egy acélgolyót, majd megfigyeljük, 

hogy a kezdetben nyugvó golyó begurul az asztal közepére, ha odateszünk egy ötkilós súlyt.) 

Mindazonáltal kimondhatjuk, hogy az általános tömegvonzás törvénye minden tömeggel 

rendelkező test esetében teljesül, és különösen a világegyetem nagyléptékű szerkezetének 

kialakulásában játszik fontos szerepet, meghatározó jelentőségű a bolygók mozgásának 

leírásakor.  

Mondanunk sem kell, a körmozgás kísérleti vizsgálatához számtalan lehetőség áll 

rendelkezésre. Megfigyelhetjük a villából kiszerelt biciklikerék pontjainak mozgását, 

megmérhetjük a periódusidőt, a sugár ismeretében kiszámolhatjuk a kerületi sebességet. 

Hasonlóan járhatunk el más hétköznapi tárgyakkal megvalósított körmozgás esetén is, a 

diákok csoportokban ülve kísérletezhetnek az egyszerűen előidézett körmozgás segítségével, 

és tapasztalataikat megoszthatják egymással. 

Ennek a leckének talán a legérdekesebb része a súlytalansággal foglalkozik. A 

Nemzetközi Űrállomáson számtalan izgalmas, meghökkentő kísérletet végeztek, és rögzítettek 

videón, melyek leglényegesebb eleme a súlytalanság volt. Érdemes ezekből csemegézni az 
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órákon. A NASA súlytalanságot előidéző repülőgépének bemutatása, valamint a tudományos 

célú ejtőtornyok ismertetése szintén fontos alkotóelemek ebben a leckében. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Amennyiben a Föld anyaga egynemű lenne, hogyan változna a g nehézségi gyorsulás értéke 

a Föld közepe felé haladva? Mennyi lenne ez az érték a Föld közepén? 

Megoldás: 

Megmutatható, hogy a Föld belsejében a g nehézségi gyorsulás értékét adott pontban csak az 

„alatta lévő” gömbben lévő anyag alakítja. A Föld középpontjától mért távolságot jelöljük x-

szel. A nehézségi gyorsulás helyfüggése: 

𝑔(𝑥) = 𝑓 ∙
𝜌 ∙

4𝜋𝑥3

3

𝑥2
=

4𝜋𝑓𝜌

3
∙ 𝑥 . 

A Föld közepén nulla a g nehézségi gyorsulás értéke. 

2. A legenda szerint Galilei a pisai ferde toronyból ejtett ki azonos méretű fa-, illetve vasgolyót. 

Ha elvégeznénk ezt a kísérletet, mit tapasztalnánk? Miért? 

Megoldás: 

Az azonos méretű golyókra azonos sebesség esetén egyenlő közegellenállási erő hat. Viszont 

a vasra ható nehézségi erő nagyobb, tehát a mozgás során minden időpillanatban nagyobb a 

vasgolyó gyorsulása. Ebből látszik, hogy a vasgolyó hamarabb éri el a talajt. 

3. Milyen irányba mutat az elhajított test gyorsulása, ha a test kezdősebessége 

a) függőlegesen felfelé,  

b) függőlegesen lefelé,  

c) vízszintes irányba mutat? 

Megoldás: 

Az elhajított test gyorsulása mindhárom esetben a g nehézségi gyorsulás, ami függőlegesen 

lefelé mutat. (Az ilyen típusú feladatokban elhanyagoljuk a légellenállást. Ha nem tekintünk el 

a légellenállástól, akkor erre a tényre utalunk a feladatban.) 

4. Mekkora a nehézségi gyorsulás a Föld felszíne felett földsugárnyi magasságban? 

Megoldás: 

 
2
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m/s52

4

1
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M
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5. A Hold tömege a Föld tömegének 0,0123-szerese, a sugara a Föld sugarának 0,273-szerese. 

A Föld felszínén, az Egyenlítő mentén a gravitációs gyorsulás 9,78 m/s2. Mekkora a gravitációs 

gyorsulás a Hold felszínén? 

Megoldás: 

 
22

F22
m/s1,614m/s9,7816500,1651650

2730

01230





 ,,
,

,
g

R

M
f

R

M
fg

F

F

F

F
H

. 

6. A NASA ohiói ejtőcsövében 5,17 másodpercig szabadon esnek a mérőkapszulák, majd 65 g-

vel lassulnak a fékező közegben. 

a) Mekkora a mérőkapszula legnagyobb sebessége?  

b) Mennyi a lassulási idő?  

Megoldás: 

a) A mérőkapszula legnagyobb sebessége: 

             m/s7250,max  tgv . 

b) A lassulási idő: 

              s0,0795
656565





t

g

tg

g

v
tlassulási

max . 

12. Készítsünk rakétát 

Az óra kezdetén valóban készítsünk rakétát! Ennek több módja is ismert: biztonságos és 

ártalmatlan a léggömb segítségével készülő léggömbrakéta, egy kicsit óvatosabban kell bánni 

a kilyukasztott PET palackból alkohol segítségével készített rakéta esetében. Még nagyobbat 

üthet a szódáspatronból készített rakéta, bár a szódáspatronok lassan kikerülnek a 

kereskedelmi forgalomból. A léggömbrakéta bőven elegendő eszköz ahhoz, hogy a gyerekek 

elkészíthessék, megfigyelhessék a mozgását, feltehessék a kérdéseiket és elindulhassanak a 

megoldás keresésének az útján: milyen erő hatására indul el a rakéta? A lendületmegmaradás 

törvényének tapasztalati vizsgálatára nagyon jó lehetőséget nyújtanak az ütközések. 

Szeretnénk kiemelni, hogy a videóanalízis eszköze egyre szélesebb körben elérhető, és egyre 

jobban használható mechanikai vizsgálatokra. A videóanalízis során videokamerával rögzítjük 

a mozgást, utána az alkalmas program segítségével visszajátszva nyomon követhető egy 

kiválasztott pont helye a képen. Ilyen módon felrajzolhatjuk a kiválasztott pont vagy pontok 

hely-idő függvényét, sebesség-idő függvényét, gyorsulás-idő függvényét. Mindezt egyre jobb 

minőségben, ahogyan fejlődnek a kamerák, és a képkockák a felvételen egyre gyorsabban és 

nagyobb felbontásban követik egymást. 

A lendületmegmaradás törvényét is sok hétköznapi esetet vizsgálva töltsük meg 

tartalommal: pusztán az a kijelentés, hogy a zárt rendszer teljes lendülete állandó, azért nem 
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értelmes a tanulók számára, mert számukra a rendszer mint általános fogalom nem 

megszokott, a zárt rendszer fogalma még kevésbé, a lendület állandó kijelentés pedig nem 

mond semmit arról, hogy térben-időben milyen módon állandó a lendület nevű fizikai 

mennyiség. Ezt az általános törvényt aprópénzre kell váltani, kisebb jelenségek megfigyelése 

során kell kibontani a jelentését. Ütközések esetén például mondhatjuk azt, hogy az 

ütközésben részt vevő két test lendületének összege ütközés előtt ugyanakkora, mint ütközés 

után; az ütközés közben csak annyi történt, hogy az egyik test lendületet adott át a másik 

testnek. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A Föld tömege kb. 81,3-szer nagyobb, mint a Hold tömege. Igaz-e, hogy a Föld lendülete 

nagyobb, mint a Hold lendülete? Indokolj! (Használjuk a Föld–Hold-rendszer 

tömegközéppontjához rögzített vonatkoztatási rendszert.) 

Megoldás: 

Egy test lendülete az mvI   összefüggéssel adható meg. A szorzatban a tömeg értéke 

egyértelmű. A sebesség nagysága attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. 

Amennyiben a Föld–Hold-rendszer tömegközéppontjához rögzítjük a vonatkoztatási 

rendszert, akkor a rendszer összes lendülete nulla. Ez két test esetén csak úgy lehetséges, ha 

a két test lendületének nagysága egyenlő. 

Megjegyzés: A tömegek aránya meghatározza a bolygók sebességének arányát is. 

2. Egyenes úton egy irányba halad két azonos tömegű autó. Az egyik sebessége 80 km/h, a 

másiké 100 km/h. Mondhatjuk-e, hogy a két test lendületének nagysága mindig különböző? 

Indokolj! 

Megoldás: 

Nem! A sebesség és így a lendület nagysága attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Ha a két autó 

tömegközéppontjához rögzítjük a vonatkoztatási rendszert, akkor a két jármű azonos 

nagyságú (de ellentétes irányú) lendülettel mozog. Ez a vonatkoztatási rendszer 90 km/h 

sebességgel mozog a talajhoz képest az autók mozgási irányában. Más vonatkoztatási 

rendszerekben a két test lendületének nagysága mindig különböző. 

3. Jégpályán két egymással szemben álló gyermek ellöki magát a másiktól. Az egyik gyermek 

tömege 40 kg, a másiké 50 kg. Add meg a szétlökés utáni kezdősebességeik arányát! 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a szétlökésre a lendületmegmaradás törvényét: 

22110 vmvm   

4

5

1

2

2

1 
m

m

v

v
. 
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4. Egyenes pályán egyenletesen gördül egy nyitott vasúti kocsi, amin egy gyerek utazik. A 

kocsiban sok nehéz, tenyérnyi nagyságú golyó van. Hogyan dobálja ki a gyerek a kocsiból a 

golyókat egymás után, ha azt szeretné elérni, hogy a vasúti kocsi sebessége 

a) csökkenjen,  

b) ne változzon,  

c) növekedjen? 

Megoldás: 

a) Menetirányban. 

b) Menetirányra merőlegesen. 

c) Menetiránnyal ellentétesen. 

5. Egyenes, vízszintes pályán 2 m/s sebességgel gördülő vasúti kocsi rugalmatlanul nekiütközik 

egy négy kocsiból álló szerelvénynek. Mekkora az így már 5 kocsiból álló szerelvény sebessége 

az ütközést követő pillanatban? 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a lendületmegmaradás törvényét: 

vmvm  50
 

m/s40
5

1
0 , vv . 

6. Egy játékrakéta vízszintes kötélpályán függ, mozgását csak a sebesség négyzetével arányos 

közegellenállási erő fékezi. Hajtóművét bekapcsolva a rakéta másodpercenként 6 gramm 

hajtóanyagot lövell ki önmagához képest 8 m/s sebességgel. A közegellenállási erő nagysága 

1 m/s sebességnél 0,008 N. Mekkora sebességet érhet el a rakéta? 

Megoldás: 

A legnagyobb sebességnél a rakétára ható közegellenállási erő és a kilövellt hajtóanyag által 

kifejtett tolóerő egyenlő nagyságú: 

t

cm
vC




 2  

m/s2,45

m

sN
0,008

m/s8

s1

kg0,006

2

2










C

c

t

m
v . 
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13. Műholdak 

A műholdak, ha észrevétlenül is, mégis fontos és egyre fontosabb szerepet töltenek be 

életünkben. Szerencsés körülmények között közvetlenül is megfigyelhetőek. Az esti égboltra 

pillantva, tekintetünket a csillagok között hordozva észrevehetünk egy mozgó pontot, ami 

határozottan és gyorsan mozog a csillagok háttere előtt, gyakran pulzáló fénnyel. Az esetek 

egy részében egy műholdról van szó, amelyik a magasból szemünkbe tükrözi a nap fényét. Ma 

a műholdak segítségével zajlik a telefonüzenetek és televíziós adások továbbítása. Egyre 

nagyobb a szerepe a műholdaknak a tudományos kutatásokban: Műholdként keringenek a 

Föld körüli pályán azok az űrtávcsövek, amelyek segítségével mind pontosabb és pontosabb 

képet kaphatunk a hatalmas térbeli és időbeli távlatokban elnyúló világegyetemről. Műholdak 

vizsgálják a Föld felszínét, teszik lehetővé, hogy egyre nagyobb felbontású felvételeket kapjunk 

a Föld különböző tájairól. Ez a sokoldalú felhasználhatóság már önmagában is indokolja, hogy 

a műholdakkal kapcsolatos fizikai ismeretek szerepet kapjanak a tananyagban. 

A téma feldolgozása során javasoljuk a pet szimulációk közül például az „Én 

naprendszerem” című szimuláció használatát, ami felrajzolja az általános tömegvonzás 

hatására kialakuló bolygópályákat. Lehetőségünk van arra, hogy különböző kiindulási 

állapotokból kezdve megkapjuk a mozgásegyenlet numerikus, közelítő megoldását.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Az 1957-ben pályára állított első műhold (Szputnyik–1 a képen) közel 3 hónapig sugárzott 

jeleket a Földre. Mozgásának periódusideje 96,2 perc volt. Miért nehéz arra a kérdésre 

válaszolni, hogy naponta hányszor haladt el a Föld egy adott pontja felett? Honnan indították 

a Szputnyik–1-et? Mi történt vele 3 hónap múlva? Milyen pályán mozgott? 

Megoldás: 

A műhold által 24 óra alatt megtett fordulatok száma 14,9688. Figyelembe véve, hogy a Föld 

forgási periódusideje 24 óra, az állítható, hogy a Föld legtöbb pontja fölött 13-szor, a többi 

felett 14-szer haladt át a Szputnyik-1. 

A Szputnyik-1 1957. október 4-én startolt az akkori szovjet tagköztársaságból, Kazahsztánból, 

a Bajkonuri űrrepülőtérről. 

1958. január 4-én a légkör fékező hatására olyannyira veszített energiájából (bár közben 

meglepő módon sebessége is, így mozgási energiája is növekedett), hogy visszasüllyedt 

az atmoszférába és elégett. 

A Szputnyik pályája ellipszis volt: földközelpont: 215 km, földtávolpont: 935 km, excentritása: 

0,05201. 
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2. Egy műhold pályája nem feltétlenül kör alakú. Földközelben vagy földtávolban lesz nagyobb 

a műhold sebessége? Miért? 

Megoldás: 

A műhold ellipszis alakú pályájához földközelben és földtávolban is ugyanaz az R sugarú kör 

illeszthető. Vizsgáljuk a mozgást leíró dinamikai egyenletet: 

R

v
m

r

Mm
f

2

2
  

Az egyenletet egyszerűsítve, majd rendezve: 

állandó fMRrv  

Így a műhold földközelben gyorsabban mozog, mint földtávolban. 

3. Mekkora a tengerszint felett kb. 35 800 km magasan lévő geostacionárius pályán mozgó 

műhold gyorsulása? Ez hány százaléka a Föld felszínén tapasztalhatónak? 

Megoldás: 

A műhold gyorsulását a gravitációs erő okozza: 

 
2

2
m/s2250,

.





hR

M
f

m

F
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gr  

02290,
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a
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A keresett gyorsulás kb. 2,3%-a a Föld felszínén tapasztalhatónak. 

4. A Nemzetközi Űrállomás kb. 400 km magasan kering a Föld körül. Mennyi a periódusideje? 

Változik-e a periódusideje? 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a Nemzetközi Űrállomásra a dinamika alapegyenletét: 

 
 hR
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m
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2
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min,292s55332
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. 

5. A Jupiter átmérője kb. 29,5-szer akkora, mint a Merkúré, a tömege kb. 5700-szor nagyobb. 

Melyik bolygón nagyobb az első kozmikus sebesség? Hányszor nagyobb? 

Megoldás: 

Az első kozmikus sebesség a Jupiteren: 
R

fM
v J 1 . 
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Az első kozmikus sebesség a Merkúron: 
R

fM

R

Mf
v M 




 913

529

5700
1 ,

,
. 

A Merkúron nagyobb az első kozmikus sebesség, 13,9-szer nagyobb, mint a Jupiteren. 

6. Milyen a vízszintesen elhajított test pályájának alakja, 

a) ha a sebesség akkora, hogy a leérkezés és az indulás között a Föld felszíne még 

vízszintesnek tekinthető? 

b) ha a sebesség akkora, hogy a leérkezés és az indulás között a Föld felszíne a gömb alak 

miatt már nem tekinthető vízszintesnek? 

(A légellenállástól mindkét esetben tekintsünk el.) 

Megoldás: 

a) A vízszintesen elhajított test pályája félparabola-ív. 

A vízszintes hajításra vonatkozó összefüggések: 

            tvtx  0)(  

           2

2
t

g
ty )( . 

Az első egyenletből fejezzük ki t-t, majd helyettesítsük a második egyenletbe: 

          

2

02 











v

xg
y  

          2

2

02
x

v

g
y   a vízszintes hajítás pályaegyenlete. 

b) Ha a sebesség olyan nagy, hogy a test igen messze esik le a felszínre, akkor a pálya már 

egy ellipszis-ívnek tekinthető. Ilyenkor a Föld középpontja az ellipszis távolabbi 

fókusza. Ha elérjük a vízszintes kezdősebességgel az első kozmikus sebességet, akkor a 

pálya körré válik, melynek középpontja a Föld középpontja. További 

sebességnövekedéskor ismét ellipszis lesz a pálya, és ilyenkor a Föld középpontja az 

ellipszis közelebbi fókusza lesz. A második kozmikus sebesség elérésekor a pálya (talán 

mondhatjuk, hogy mulatságos módon) egzaktul parabola lesz, nem úgy, mint az igen 

kis kezdősebességeknél megállapított közelítő esetben. Ha még a második kozmikus 

sebességnél is nagyobb a kezdősebesség, akkor a test hiperbola pályán halad. A 

parabola fókusza és a hiperbola egyik fókusza is a Föld középpontja lesz. 

Megjegyzés: A Föld felszínének közelében ilyen nagy sebességek esetében irreális 

eltekintenünk a légellenállástól, de ha a mozgás a légkör nélküli Holdon valósul meg, akkor jól 

teljesülnek az előzőekben leírt pályák. 

 



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

51 
 

IV. Mozgások a Naprendszerben 

A Mozgások a Naprendszerben leckéi elé egy kis bevezető kínálkozik: Miért szánunk 3 leckét 

a Naprendszer vizsgálatára? Az egyik ok, hogy az éjszakai égbolt képe olyan tapasztalat, amely 

mindannyiunk számára meghatározó. Nem mondhatjuk azt, hogy az égi objektumok 

közvetlenül erőteljes hatást gyakorolnak a mindennapjainkra, legalábbis olyan értelemben, 

ahogyan egy autó teszi azt, ha figyelmetlenül elélépünk. Ugyanakkor az égi jelenségek 

ismerete, az égi jelenségek leírása, az égi jelenségek magyarázata mindig is központi szerepet 

töltött be az emberi kultúrában és az emberek gondolkodásában. Számos tudományos 

felfedezést inspiráltak a Naprendszerben található üstökösök, bolygók megfigyelései. A 

pályaelemek részletes lerajzolása fizikai törvények felismerését tette lehetővé, a 

Naprendszerben lezajló bizonyos események akár az általános relativitáselmélet bizonyítékául 

is szolgálhatnak. Bár az ember világa a Földre korlátozott, fejlett intellektusa és tudatossága 

révén képes az egész világegyetem problémáival foglalkozni, és ehhez a törekvéshez 

valamilyen értelemben a Naprendszer jelenti a kulcsot: olyan tükör, amelyben tisztábban 

láthatjuk saját bolygónkat és pontosabban tájékozódhatunk saját földi világunkban, megoldást 

kereshetünk annak néhány problémájára. 

14. A Naprendszer modelljei 

A lecke feldolgozása során megismertethetjük a diákokat a tudományos ismeretszerzés 

folyamatával. A Naprendszer egymást váltó, egyre precízebb modelljei mind használtak 

közelítéseket, egyszerűsítéseket, mégis egyre jobban képesek voltak leírni a Naprendszerrel 

kapcsolatos és a Földről is megfigyelhető jelenségeket (látszó bolygópályák, fogyatkozások). 

Ez a lecke is alkalmas a közvetlen megfigyelés segítségével történő feldolgozásra, hiszen ha 

éjszaka felnézünk az égre, láthatjuk a csillagok között a bolygók mozgását, illetve tapasztaljuk 

a Nap és a Hold mozgásait. A lecke bőséges főszövege alkalmas az önálló feldolgozásra, a 

fontosabb adatok kijegyzetelésére, a szöveg tartalmának pontos megértésére és saját 

szavakkal történő elmondására. Az órán, illetve otthon adhatunk az interneten való 

adatgyűjtésre vonatkozó instrukciókat. A gyűjtött adatokról a diákok beszámolhatnak 

egymásnak, esetleg képzeletbeli vitát rendezhetnek arról, hogy melyik modell a pontosabb. 

Alkalmas a lecke a humán érdeklődésű tanulók szerepeltetésére; ők írhatnak rövid 

fogalmazást, amelyben képzeletben találkozik egymással Ptolemaiosz és Kopernikusz, akik a 

világegyetem vagy a Naprendszer felépítéséről vitatkoznak. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A csillagképek a múltban nem úgy néztek ki, ahogy ma látjuk azokat. Milyen okokra 

vezethető vissza a jelenség? 

Megoldás: 

A csillagok mozognak egymáshoz képest. A Föld helyzete változik a csillagokhoz képest.  
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2. Hogyan magyarázta Ptolemaiosz Föld középpontú világképe a bolygók látszólagos 

hurokmozgását? Hogyan oldja fel azt a problémát Kopernikusz modellje? Miért kellett 

Kopernikusznak „elbonyolítani” a modelljét? 

Megoldás: 

A hurokmozgást Ptolemaiosz úgy magyarázta, hogy a bolygók nem közvetlenül a Föld körül 

mozognak, hanem egy olyan körön (deferens), melynek középpontja földkörüli pályán 

(epiciklus) kering. 

 

Kopernikusz szerint a Világmindenség középpontja a Nap középpontja, de az égitestek nem 

egyszerűen a Nap körül keringenek. Megtartotta, sőt továbbfejlesztette a fenti epiciklus-

deferens rendszert, de az epiciklusok középpontját a Nap centrumába helyezte (egyedül a 

Holdról állapította meg, hogy a Hold a Föld körül kering). Kopernikusz rendszere nem aratott 

áttörő sikert, mert tovább bonyolította a leírást; a Naprendszer bolygóinak mozgását a korábbi 

40 helyett 48 körrel írta le. 

3. A csillagkép a csillagok egy csoportjának látványa az égbolton. Ez a látvány azért különös, 

mert az idő különböző mélységeiből közvetít egyszerre információt. Mit jelenthet ez a mondat? 

Hogyan függ össze az állítás a fény véges sebességével? 

Megoldás: 

Mivel a fény sebessége véges, ezért a csillagkép egyes csillagairól különböző időpontokban 

indult el az a fény, amit egy adott pillanatban megfigyelünk. Azt is mondhatjuk, hogy a 

csillagképek egyes csillagait korábbi és egymástól eltérő állapotaiban látjuk egyszerre. 

4. Keresd meg az alábbi csillagképeket az égbolton: Cassiopeia, Nagy Göncöl, Orion, Lant, 

Ikrek. (A tájékozódásban segíthet például a Google Sky vagy a Stellarium program.) A 

felsoroltak közül melyik inkább téli, és melyik inkább nyári csillagkép az északi félgömbön? 

Melyik figyelhető meg minden évszakban és miért? 

Megoldás: 

A Lant csillagkép inkább nyáron, az Orion és az Ikrek inkább télen figyelhető meg. A Cassiopeia 

és a Nagy Göncöl minden évszakban megfigyelhető, mert ezek a sarkcsillaghoz közel eső, 
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idegen szóval cirkumpoláris csillagok. Mivel a sarkcsillag mozdulatlannak látszik az égbolton, 

és a csillagok látszólagos mozgásukat körülötte végzik, a cirkumpoláris csillagok nem merülnek 

a horizont alá, ezért minden évszakban láthatóak. 

5. Nézz utána, hogy születésed napján melyik csillagképben tartózkodott a Mars, a Jupiter, a 

Vénusz, a Nap! 

Megoldás: 

Egyénre szabott feladat. 

6. Mi a magyarázata a Nap mozgásának az égbolton? Hogyan mozog az égbolton a Nap télen 

és nyáron? 

Megoldás: 

A Nap égbolton való látszólagos mozgásának oka a Föld tengely körüli forgása. Télen a Nap 

laposabb ívet ír le az északi félgömb égboltján, mint nyáron. Ennek oka a Föld 

tengelyferdesége. Télen a Nap sugárzása laposabb szögben éri a Földet az északi félgömbön, 

mint nyáron. 

7. Miért éppen az állatövi csillagképeket használták az asztrológusok? Miért nem született 

senki például a Cassiopeia csillagképben? 

Megoldás: 

Az állatöv csillagai a Nap irányába eső csillagok. Az asztrológiai jegyek a Nap helyzetét adták 

meg a csillagképek között a születő gyerek születésének időpontjában. Az olyan cirkumpoláris 

csillagok, mint a Cassiopeia, sohasem esnek helyzetüknél fogva a Nap irányába. 

8. Tycho Brahe orvosa Jeszenszky János (Johannes Jessenius) volt, akit több nemzet tekint saját 

polgárának, akár magyarnak is tarthatjuk. Nézz utána kalandos életének, írjál belőle rövid 

összefoglalót! Hol van Jeszenszky János sírja? 

Megoldás: 

Jessenius kalandos életének feldolgozása igaz önálló gyűjtőmunka. Sírja Prágában, a Tyn 

templomban van. Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeszenszky_J%C3%A1nos 

9. Gyűjts képeket az interneten azokról a műszerekről, melyeket Tycho Brahe használt 

Uranienborgban! Miért nem használtak távcsöveket? Hogyan figyelték meg a bolygókat, 

milyen adataikat rögzítették a bolygótáblázatokban? 

Megoldás: 

Ekkor még jellemzően azért nem használtak távcsövet, mert nem ismerték felhasználásának 

lehetőségét. A bolygók irányának, csillagképekben elfoglalt helyzetének pontos 

meghatározása volt a megfigyelő csillagászok célja. 

http://www.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/toc.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeszenszky_J%C3%A1nos
http://www.kb.dk/en/nb/tema/webudstillinger/brahe_mechanica/toc.html
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15. Kepler törvényei 

Kepler törvényei a gravitációs térben való mozgás speciális esetére vonatkoznak. Érdemes és 

tanulságos rácsodálkozni, hogy milyen sokféle mozgás alakulhat ki a gravitációs kölcsönhatás 

következtében különféle kezdeti feltételek esetén. Egymás kölcsönös gravitációs terében 

mozognak a kettős csillagok. Hiperbolikus (esetleg parabolikus) pályán mozognak azok az 

égitestek, amelyeknek a sebessége túl nagy ahhoz, hogy a Nap körül zárt pályára álljanak. A 

bolygókénál sokkal elnyújtottabb ellipszis pályákon mozognak a rendszeresen visszatérő és 

időről időre meteorhullást okozó üstökösök. Ezeket a mozgásokat és pályákat interaktív 

szimulációk segítségével is létrehozhatjuk. Ugyancsak nagyon sok ismeretterjesztő film 

foglalkozik a Naprendszer bolygóival, holdjaival, üstököseivel, ezek mozgásának szemléletes 

ábrázolásával. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Mutasd be a Halley-üstökös mozgását leíró ábra alapján Kepler első és második törvényét! 

Megoldás: 

Az ábrán jól látható, hogy az üstökös olyan ellipszis pályán mozog, melynek egyik fókuszában 

van a Nap. Továbbá az is látható, hogy a Naptól távol az ugyanolyan hosszú pályaszakaszt 

sokkal hosszabb idő alatt teszi meg az üstökös, mint a Naphoz közelebb. 

2. Ahogy tankönyvünk 3. leckéjében olvashattuk, a Föld felszíne felett 20 200 km-es 

magasságban keringő műholdak keringési ideje 12 óra. Kepler harmadik törvénye segítségével 

számold ki, mennyi idő alatt kerüli meg a Földet a Hubble űrtávcső, ami 560 km magasan 

kering a Föld felett! Ne feledd, Kepler harmadik törvénye a keringési időre és a pálya sugarára 

vonatkozik! 

Megoldás: 

Kepler harmadik törvénye alapján: 6,111

2

23

2

3

1  TTT
R

R
 óra (1 óra 36 perc). 

3. Kepler harmadik törvénye alapján bizonyítsd be, hogy a Naptól távolabbi bolygók 

pályamenti sebessége kisebb, mint a Naphoz közelebbi bolygóké! 

Megoldás: 

Kepler harmadik törvénye alapján: 2
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Tehát a nagyobb pályasugárhoz kisebb sebesség tartozik. 
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4. Fejezd ki az ellipszis kis- és nagytengelyének arányát az ellipszis excentricitása (e) 

segítségével! Használd az ellipszis definícióját, a tankönyv jelöléseit és a Pitagorasz-tételt. 

Megoldás: 

Az ábra és az ellipszis definíciója alapján: 2222222 1)1()( e
a

b
beaeaba   

5. Hogyan változik azonos nagytengely mellett az ellipszis fókuszpontjainak távolsága 

(excentricitása), ha az ellipszis lapultabb? 

Megoldás: 

Ha az ellipszis lapultabb, azaz a 
a

b
 hányados kisebb, az ellipszis excentricitása (e) és az ellipszis 

két fókuszának távolsága (2c=2ae) nagyobb. 

6. Mit állíthatunk a kör mint ellipszis nagytengelyéről, kistengelyéről és excentricitásáról? 

Megoldás: 

A kör nagytengelye és kistengelye azonos nagyságú, így excentricitása nulla, két fókuszpontja 

egybeesik, azaz távolságuk nulla. 

7. Egy testet a Föld felszínéről úgy lövünk fel függőlegesen, hogy a felszíntől 1 000 000 km-re 

emelkedik, majd visszaesik. Becsüld meg, mennyi ideig tartott az útja! Használd Kepler 

harmadik törvényét! A test pályáját tekintsd végtelenül lapult ellipszisnek, és használd a 

20 200 km magasan keringő GPS műholdak keringési adatait! A levegő ellenállásától és a Föld 

egyéb mozgásaitól tekintsünk el. 

Megoldás: 

Egy „végtelenül lapult” ellipszis (e = 1) fókuszai kitolódnak a nagytengely végpontjaiba. Az 

ellipszis egyik fókusza a Föld középpontja, a másik a pálya tetőpontja. Így fél nagytengelye: a= 

(1 006 371)/2 km. Ennek ismeretében Kepler harmadik törvényét alkalmazva a „végtelenül 

lapult” ellipszis pályán a keringési idő: 

 98912
)637120200(

5,503185 2

3

3

1

2

23

2

3

1 


 TTT
R

R
óra. 

Ha a kő végig egyenletesen mozogna, akkor pályájának a föld belsejébe eső szakasza kb. 12 

órát venne igénybe. De mivel a kő a Földhöz közelítve egyre gyorsabban mozog, ezért az erre 

a szakaszra eső idő ennek töredéke, megmutatható, hogy mindössze 50 perc. A keresett idő 

tehát körülbelül 988 óra. 
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16. A Föld, a Hold és a Nap mérése 

A Föld, a Hold és a Nap a számunkra legfontosabb égitestek. Ez indokolja, hogy a méretükkel, 

a távolságukkal, mozgásukkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket külön leckébe szedve 

találják meg a diákok. Hacsak lehet, a tanulás saját tevékenységekkel, saját megfigyelésekkel 

kezdődjön! A Föld gömb alakját saját szemmel megfigyelni nem olyan könnyű dolog, talán a 

tengerparton lehetséges. Ahogyan a régi hajósok mondták, először a vitorla felső része 

pillantható meg, mert a hajót még eltakarja a Föld görbülete. Jól érzékelhető bolygónk 

görbülete repülőgéppel való utazás során is. A diákok, akik repülőgépre ülnek, fényképeket 

készíthetnek a látványról, így könnyen megmutatkozik a Föld gömb alakja. Természetesen, ha 

nagyobb távolságból, például világűrből készítünk felvételeket, azokon egyértelműen látszik a 

Föld gömb alakja, de amikor a Föld árnyékot vet a Holdra, annak íve is sejteti ezt, ahogy már 

az ókorban is sokan gondolták. A leckében közölt adatok nagyságrendjének ismeretét várjuk 

el a diákoktól, illetve azt, hogy reálisabban lássák az ókoriak képességeit. Akkor már egyszerű 

eszközökkel is képesek voltak a Föld méretét megbecsülni, az égi jelenségeket értelmezni. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Nézz utána, mikor voltak és mikor lesznek Földről megfigyelhető Vénusz-átvonulások! 

Megoldás: 

A következő két alkalom 2117. december 11. és 2125. december 8. 

2. Mi a magyarázata annak, hogy a Föld keringési ideje egy távoli állócsillaghoz képest más, 

mint a Naphoz képest? Értelmezd a különbség mértékét! Mennyi idő alatt tesz meg a Föld 

365,24 fordulatot a tengelye körül a távoli állócsillagokhoz képest? 

Megoldás: 

Az egy nap definíció szerint a Nap két egymást követő delelése között eltelt időszak. Ezalatt a 

Föld egynél egy kicsit több fordulatot tesz meg tengelye körül a távoli állócsillagokhoz képest, 

hiszen elmozdul napkörüli keringése miatt a Naphoz képest. A különbség egy év alatt éppen 

egy fordulat, azaz 365,24 nap alatt a Föld 366,24 tengely körüli fordulatot tesz meg a távoli 

állócsillagokhoz képest. Tehát a Föld tengely körüli forgási ideje a távoli állócsillagokhoz 

képest: 24
24,366

24,365
FT  h, azaz 23,9345 óra. Tehát a Föld 365,24 fordulatot a távoli 

állócsillagokhoz képest 8741,826 óra alatt tesz meg. Egy év 8765,76 óra, tehát ez az idő 

kevesebb, mint egy év. 

3. A Merkúr Nap körüli keringési ideje 88 földi nap. A tengely körüli forgásának periódusideje 

a távoli állócsillagokhoz képest kb. 59 földi nap. Körülbelül hány merkúri nap lesz egy merkúri 

év? 

Megoldás: 

Közelítőleg három Merkúr-nap két Merkúr-évig tart. 
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4. A Föld egy év alatt nagyon sokszor megfordul a tengelye körül. A Merkúr sokkal ritkábban. 

Mi a következménye a hőmérsékletviszonyok, az időjárás szempontjából, ha egy bolygó éve 

kevés bolygónapból áll, azaz egy keringés ideje alatt kevés tengelykörüli forgás zajlik le? 

Megoldás: 

A napos (Nap felé eső) és árnyékos (Nappal ellentétes) oldal sokkal ritkábban cserél helyet, 

azaz szélsőségesebb hőmérsékletviszonyok alakulhatnak ki, ha ezt valamilyen más hatás nem 

ellensúlyozza. 

5. Ha a Föld és a Vénusz pontosan ugyanabban a síkban keringene a Nap körül, milyen gyakran 

kerülne a Vénusz a Nap és a Föld közé? (A Vénusz keringési idejét az interneten 

megtalálhatod.) 

Megoldás: 

A Vénusz keringési ideje rövidebb, 225 nap. Induljunk ki abból a helyzetből, amikor a Vénusz 

éppen a Föld-Nap szakaszra esik. Ezt követően legközelebb akkor áll elő ez a helyzet, amikor a 

Vénusz pontosan egy keringéssel többet tett meg, mint a Föld. A keringési idő reciproka az 

1 nap alatt megtett töredék keringések számát adja. Így az egybeesések periódusa: 

1

225
∙ 𝑡 =

1

365,24
∙ 𝑡 + 1          →              𝑡 =

1

(
1

225
−

1

365,24
)

≈ 586 nap. 

6. Földtörténeti korokkal ezelőtt a földi nap hossza rövidebb volt, mint ma. A Föld keringését 

az apály-dagály jelenséghez köthető belső súrlódás lassítja. Hány napig tartott egy év 400 

millió évvel ezelőtt, amikor egy nap hossza 21,8 óra volt, feltételezve, hogy az év hossza nem 

változott? Hány óra volt ekkor a Föld tengely körüli forgásának periódusa a távoli 

állócsillagokhoz képest?  

Megoldás: 

1,40224,365
8,21

24
évT  nap volt egy év. Mivel egy év alatt a távoli állócsillagokhoz képest 

+1 tengelykörüli forgást végez a Föld, így a tengelykörüli forgási idő ebben az esetben:

746,21
1,403

1,402
8,21 FöldT  óra. 

V. A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat 

Ebben a három leckéből álló fejezetben tanítjuk a mechanikai munkát, a teljesítmény 

fogalmát, a mechanikai energiákat és az energiaátalakítási lehetőségeket. Ezek a leckék 

lényegében a hagyományos fizikatanításban is ugyanígy szerepelnek. Azért van ezeknek a 

fogalmaknak helye az új szemléletű könyvsorozatunkban, mert ezek olyan fizikai mennyiségek, 
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melyek igen fontosak a mindennapi életben is. A mechanikán belül lehet legjobban megértetni 

a különböző energiaátalakítási folyamatokat, amire sokszor olyankor is szükségünk van, 

amikor energetikai helyzetekben kell döntenünk, esetleg szavaznunk. 

17. Munka 

A téma hétköznapi jelentősége abban áll, hogy a háztartásokban különböző formában 

felhasznált energiáért fizetnünk kell. Ezért fontos legalább nagyjából tudnunk, hogy mennyi 

volt a fogyasztás. Azaz mennyi energiát használtunk fel a televízió működtetésére, a 

hűtőszekrény használatakor, a ventilátor alkalmazása során vagy éppen porszívózás közben. 

Egy gép vásárlásakor az egyik legfontosabb adat, amit keresünk, hogy mennyi a teljesítménye, 

azaz egy másodperc alatt mennyi energiát használ fel. Tudjuk, hogy a teljesítményt 

megszorozva az eltelt idővel nagyjából kiszámolhatjuk a várható fogyasztást, és így 

felkészülhetünk arra, hogy körülbelül mennyit kell fizetnünk az adott eszköz használatáért. 

Néha ez viszonylag egyszerű számolás, néha azonban szakértő tanácsára van szükségünk. 

Egyáltalán nem olyan könnyű kiszámolni, hogy ha gázkonvektoros fűtésről áttérünk központi 

fűtésre, amely meleg víz keringetése alapján működik, mennyit fogunk spórolni a 

fűtésszámlán, mennyi idő múlva hozza be a beruházás az új fűtési rendszer kiépítésére 

felhasznált összeget. Az ehhez hasonló tudatos fogyasztói magatartás alapja a teljesítmény 

nevű fizikai mennyiség, amely szorosan kapcsolódik a munkához. A cél, amit kitűzhetünk a 

lecke tanítása során, elsősorban az, hogy a diákok különítsék el a munkavégzés nevű fizikai 

mennyiséget a munka mint hétköznapi szó használatától. Hétköznapi értelemben 

beszélhetünk nehéz munkáról, könnyű munkáról. Fizikai értelemben azonban a munka egy 

fizikai mennyiség, aminek a jelentése, kiszámolási módja pontos értelmet kap. 

A soron következő cél az lehet, hogy megmutassuk, a munka egy viszonylag bonyolult 

mennyiség, amely függ a testre ható erő nagyságától, a test elmozdulásának az irányától, 

vagyis a két irány által bezárt szögtől, lehet negatív vagy nulla abban az esetben is, amikor sem 

az erő, sem az elmozdulás nagysága nem az. Amikor az erő és az elmozdulás egy egyenesbe 

esik, akkor könnyű dolgunk van, a munkát egyszerűen az erő és az elmozdulás szorzataként 

számolhatjuk ki. Tudnunk kell azonban, hogy az erő is előjeles mennyiség, az elmozdulás is egy 

előjeles mennyiség, így a munka is lehet pozitív, negatív vagy nulla. Arra kell figyelnünk, amit 

korábban már elmondtuk: csak egy kijelölt pozitív irányhoz képest van jelentése az előjelnek.  

Gyakran egyszerűsítik a munka kiszámolását a 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 képletre, amit úgy olvasnak, 

hogy a munka egyenlő az erő és a megtett út szorzatával. Ez természetesen nem helyes így. 

Vagy legalábbis az így kiszámolt mennyiség nem pontosan fedi a fizikai munka mennyiségét. A 

leckében nagyon sok további információt találhatnak azok a diákok, akik későbbi életükben 

többet foglalkoznak majd a fizikával, szeretik, ebben az irányban tanulnak tovább. Ilyen 

további ismeret, hogy hogyan kell kiszámolni akkor a munkavégzést, amikor az erő és az 

elmozdulás nem esnek egy egyenesbe, hogyan kell kiszámolni akkor, amikor az erő nem 
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állandó az elmozdulás során, hanem változik, és speciális esetekben: hogyan kell kiszámolni a 

rugó által végzett munkát, hogyan kell számolni akkor, ha egy testre több erő hat, és az eredő 

erő munkáját szeretnénk kiszámolni. Mindenki számára fontos mennyiség a teljesítmény, 

ahogyan azt a lecke bevezetőjében is említettük. Itt azonban már nincs bonyodalom: A 

teljesítményt megszorozva az eltelt idővel, megkapjuk a folyamat során bekövetkezett 

munkavégzés nagyságát. Az előjelekre itt már nem kell figyelnünk. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. 2,5 N vízszintes erővel húzunk az asztallapon egy 0,5 kg tömegű hasábot 1 m/s állandó 

sebességgel. Mekkora a hasáb és az asztallap közötti csúszási súrlódási együttható? Mekkora 

munkát végzünk 4 s alatt? Mekkora a húzóerő teljesítménye? 

Megoldás: 

Az egyenletes mozgás dinamikai feltétele: 0F . Az általunk kifejtett F vízszintes erő 

nagysága egyenlő a csúszási súrlódási erő nagyságával. 

50,
mg

F
mgFFF nyS  . 

Az általunk végzett munka: J10 tvFsFW . 

A húzóerő teljesítménye: W52,


 vF
t

sF

t

W
P . 

2. Mi igényel több munkát: álló helyzetből 2 kg tömegű testet 4 m/s sebességre, vagy 8 kg 

tömegű testet 2 m/s sebességre gyorsítani? 

Megoldás: 

Az eredő erő munkája a mozgási energia megváltozását eredményezi: 

J16
2

1 2

111  vmW  

J16
2

1 2

222  vmW . 

A két folyamat ugyanannyi munkát igényel. 

3. Egy rugó 10 cm-es megnyújtása során 400 J munkát végzünk. Mennyi munkát kell végeznünk 

a további 10 cm-es megnyújtás során? 

Megoldás: 

A nyújtás során a rugó rugalmas energiája nő. A rugalmas energiát leíró összefüggés: 

2

2

1
lDErug . . Kétszeres deformációhoz négyszeres rugalmas energia tartozik, ami 
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négyszeres munkavégzéssel érhető el. A második 10 cm-es megnyújtás háromszor akkora 

munkát, azaz 1200 J munkát igényel, mint az első 10 cm-es megnyújtás. 

4. 5 m hosszú, 1 kg tömegű láncot lógatunk ki az emeleti ablakból. Lassan egyenletesen 

felhúzzuk, a felhúzott részt folyamatosan az ablakpárkányra tesszük. Ábrázoljuk az általunk 

kifejtett erőt a kötél alsó végének elmozdulása függvényében! Mennyi munkát végzünk? 

Megoldás: 

Kezdetben a lánc egész súlyát tartjuk: 10 N. Majd ez a lánc lógó hosszának csökkenésével 

arányosan nullára csökken. 

Az F – s grafikon: 

 

Az F – s grafikon alatti terület számértéke a végzett munkát adja. 

J25
2





sF

W
. 

5. Az Empire State Building egy lépcsőfokának magassága 16 cm. A Hallottál róla? keret 

adatainak segítségével számold ki a legjobb futók teljesítményét! 

Megoldás: 

A futó munkavégzése alapvetően a helyzeti energiájának növekedését eredményezi: 

𝑃 =
∆𝐸h

∆𝑡
=

𝑚𝑔ℎ

∆𝑡
=

𝑚𝑔 ∙ 1576 ∙ 𝑑

∆𝑡
≈

80 kg ∙ 10 
m

s2 ∙ 1576 ∙ 0,16 m

600 s
= 336 W . 

18. Energia 

A munkáról szóló rész elején említettek még inkább igazak az energiára. Az energia nagyon 

fontos fizikai mennyiség, mert felhasználjuk, átalakítjuk, sokféle módon jelentős szerepet 

játszik az életünkben. Itt kell megemlítenünk, hogy valójában nehéz pár szóval elmondani, mi 

az energia; az energia definíciója igazából a levegőben lóg. Gyakran munkavégző képességet 

értenek rajta, de ez nem szigorú definíció, hiszen a képesség szónak nincs jelentése a fizikában, 

nem tudjuk kiszámolni. Hasonló a probléma például a tömeggel, amikor azt mondják, hogy az 

a tehetetlenséget mérő fizikai mennyiség. A fizikában ugyanis nincs ilyen fogalom, hogy 
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tehetetlenség. Hasonló a helyzet nagyon sok alapvető fizikai mennyiséggel. Miközben széles 

körben használjuk a mozgások jellemzésére a tömeget, valójában nehéz megérteni, és mi sem 

tudjuk pontosan, mi is a tömeg. Hasonló a helyzet az elektromos töltéssel és még sok más 

fizikai mennyiséggel. Persze, korlátozott értelemben lehet definiálni, például a sebességet 

éppen a tömeggel kell megszorozni, hogy megmaradó mennyiséget – lendületet – kapjunk. De 

ez a definíció sem magyarázza meg, miért kell a gravitációs gyorsulást éppen ezzel a tömeggel 

megszoroznunk, hogy kiszámolhassuk a gravitációs erőt. Miért van a mechanikában 

értelmezett tömegnek szerepe a gravitációs kölcsönhatásban? Az energiával kapcsolatosan 

fontos cél viszont, hogy a diákok lássák, milyen különböző formákban jelenik meg. Egyszer 

mint mozgási energia, másszor mint helyzeti energia, vagy hőenergia, vagy az elektromos, 

illetve mágneses mezőben tárolt energia. Ezek az energiafajták egymásba alakulnak, és közben 

érvényes marad az energia megmaradásának törvénye. A mozgások szempontjából a mozgási 

energia a legnagyobb jelentőségű, és a munkavégzés nevű fizikai mennyiséget pontosan úgy 

definiálták a fizikusok, hogy megadja a folyamat során a mozgási energia megváltozását. Ezt 

az összefüggést munkatételnek szokás hívni. Segítségével egyes mozgásproblémák sokkal 

gyorsabban megoldhatóak, mint a kinematika egyenleteivel, így például különösen a 

gravitációs mezőben zuhanó testek esetében. A gravitációs mezőben, a földhöz képest 

különböző magasságokban lévő testek által tárolt energia a helyzeti energia, amelynek a 

definícióját szintén megtaláljuk a leckében. Ez a lecke is bőséges lehetőséget kínál a fizika iránt 

mélyebben érdeklődő tanulók számára, akár számolásos problémák megoldására is. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A 100 m magasan, 72 km/h sebességgel haladó repülőgépből kiejtenek egy 200 kg tömegű 

segélycsomagot. A kinyíló ejtőernyőnek köszönhetően a csomag 3 m/s sebességgel érkezik a 

talajra.  

a) Mennyi munkát végez a csomagon a nehézségi erő?  

b) Mennyi a csomag mozgási energiájának megváltozása? 

c) Mekkora munkát végzett a csomagon a közegellenállási erő? 

Megoldás: 

a)  kJ200mghWneh . 

b)  kJ139
2

1

2

1 2

1

2

212 ,)(.)(..  mvmvEEE mozgmozgmozg  

c) Alkalmazzuk a munkatételt! 

             .mozgEW   

             ... mozgnehköz EWW   

             kJ1239,...  nehmozgköz WEW . 
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2. A játékpisztoly rugóját kétféle mértékben lehet összenyomni. Az első fokozatú 

összenyomáshoz 0,8 J munka szükséges. A második fokozathoz kétszer nagyobb deformáció 

tartozik, mint az elsőhöz. Összesen mekkora munka árán lehet a játékpisztoly rugóját a 

második fokozatig feszíteni? Mekkora munkával tudjuk a játék rugóját az első fokozattól a 

második fokozatig feszíteni? 

Megoldás: 

A rugalmas energiát leíró összefüggés: 2

2

1
lDErug . . Kétszeres deformációhoz négyszeres 

rugalmas energia tartozik, ami négyszeres munkavégzéssel érhető el. Összesen 4.0,8 J = 3,2 J 

munka árán lehet a játékpisztoly rugóját a második fokozatig feszíteni. 

És 3.0,8 J = 2,4 J munkával tudjuk a játék rugóját az első fokozattól a második fokozatig 

feszíteni. 

3. Egy 100 N/m rugóállandójú rugó felső végét rögzítjük, az alsó szabad végére egy 100 dkg 

tömegű testet helyezünk. Mekkora a rugóban tárolt rugalmas energia, amikor a test 

egyensúlyban van? 

Megoldás: 

Az egyensúly dinamikai feltétele: m10,
D

mg
lmglD . 

A rugóban tárolt rugalmas energia, amikor a test egyensúlyban van: 

J50
2

1 2 ,.  lDErug

. 

4. Egyenes úton haladó jármű sebessége a kétszeresére nő. Hányszorosára változik a mozgási 

energiája? 

Megoldás: 

A mozgási energiát leíró összefüggés: 2

2

1
vmEmozg . . Kétszeres sebességhez négyszeres 

mozgási energia tartozik. 

5. A törvény alapján lőfegyvernek minősülnek az olyan eszközök, melyekből 7,5 J-nál nagyobb 

energiával távozik a lövedék. Egy puskához 8 g tömegű lőszert használnak. Legalább mekkora 

sebességgel hagyja el a lövedék a lőfegyver puskacsövét? 

Megoldás: 

A mozgási energiát leíró összefüggés: 2

2

1
vmEmozg . . A sebességet kifejezve: 

m/s343
2

,
.





m

E
v

mozg . 

Legalább 43,3 m/s sebességgel hagyja el a lövedék a lőfegyver puskacsövét. 
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19. Alakítsuk át az energiát 

Említettük korábban, hogy az energiamegmaradás törvénye a fizika egyik legfontosabb elve, 

szoros kapcsolatban van a tudományos gondolkodással. A tudományos gondolkodásban 

nagyon fontos az, hogy úgy gondoljuk, a természeti jelenségeket törvények irányítják. Éppen 

azért beszélünk törvényekről, mert ezek olyan szabályok, összefüggések, amelyek 

érvényessége minden érintett folyamat esetén fennáll. Az energiamegmaradás esetében is azt 

gondoljuk, hogy noha csak a Földön vizsgált néhány folyamat esetében győződtünk meg az 

érvényességéről, feltehetjük, hogy érvényes az egész világegyetemben. Ez tehát a 

tudományos megközelítés egyik lényege. Észrevesszük, hogy a jelenségek bizonyos 

szabályokat követve játszódnak le, és feltételezzük, hogy ezek a szabályok a világegyetemnek 

abban a részében is igazak, ahova mi nem jutunk el. Tehát egy ilyen törvényt valóban fizikai 

törvénynek nevezhetünk. Bizonyítani tulajdonképpen nem lehet, legfeljebb azt mondhatjuk, 

hogy az energiamegmaradás teljesülését feltételezve számtalan helyes ismeretre jutottunk, 

számtalan dolgot felfedeztük, és számtalan dolgot megértettünk, megjósoltunk. Olyan 

értelemben általános bizonyítása azonban nincs a törvénynek, mint ahogy a matematika 

rendszerén belül szokás bizonyítani egy állítást. 

A munkavégzés már önmagában egy nehéz fogalom, a konzervatív erő általános 

fogalma pedig még inkább. Azt azonban könnyebben belátják a diákok, hogy a gravitációs 

mezőben végzett munka valóban csak a kezdet és véghelyzet szintkülönbségétől függ, és az 

mgh képlet alkalmazható, így elfogadják a gravitációs helyzeti energia koncepcióját, elvét is, 

amelyet azután alkalmazni tudnak az energiamegmaradással kapcsolatos problémák, akár 

számolási feladatok során. A gravitációs helyzeti energia koncepciója több helyen is 

előbukkan. A későbbiekben nagyon fontos a szerepe például a vízerőművek működésének 

megértésekor. A magasról lezúduló víz a turbinák megforgatásakor tulajdonképpen a 

gravitációs helyzeti energia csökkenése révén felszabaduló energiát adja át a turbináknak, 

amit azután a turbinákhoz kapcsolódó generátorok elektromos árammá alakítanak át. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A 20 m/s kezdősebességgel felfelé hajított kislabda milyen magasra jut? Milyen magasan 

lesz a sebessége 10 m/s? 

Megoldás: 

Alkalmazzuk az energiamegmaradás törvényét! 

a) )(.)( 21 helyzmozg EE 
 

             m20
22

1 2
2 

g

v
hmghmv . 

b) )(.)(.)( 331 mozghelyzmozg EEE 
 

             m15
222

1

2

1
22

22 
g

v

g

v
hmvmghmv

/
/// . 
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2. A 10 N/m rugóállandójú, nyújtatlan rugó felső végét rögzítjük. Az alsó végére erősített 100 g 

tömegű testet egyszer csak elengedjük. 

a) Mekkora a rugó legnagyobb megnyúlása? 

b) Mekkora a rugó megnyúlása, ha elég sokat várunk? 

Megoldás: 

a) A test helyzeti energiája teljesen rugalmas energiává alakul: 

            
m20

2

2

1 2 ,
D

mg
llDlmg

. 

b) Az egyensúly feltétele: 

             
m10,// 

D

mg
llDmg

. 

3. Lehetséges-e, hogy egy testnek állandó gyorsulása van, a mozgási energiája mégsem 

változik? 

Megoldás: 

Igen. Amennyiben a test sebessége merőleges a gyorsulásra, egyenletes körmozgás jön létre. 

Ilyenkor a test gyorsulása állandó, a sebessége is állandó, és így a mozgási energiája sem 

változik. 

4. Egy gumilabda a kemény talajjal való ütközés során elveszíti mozgási energiájának 20%-át. 

Hány pattanás után lesz a felpattanás kisebb, mint az eredeti magasság fele? A labdát 

kezdősebesség nélkül ejtjük le, és a közegellenállást elhanyagolhatjuk. 

Megoldás: 

A gumilabda minden egyes ütközésnél elveszíti az energiájának 20%-át. A labda kezdeti 

magassága legyen h0. Az első ütközés utáni emelkedés magassága: 

0101 8080 hhmghmgh  ,, . 

Ez alapján a második ütközés utáni emelkedés magassága: 

00

2

12 6408080 hhhh  ,,, . 

A harmadik ütközés utáni emelkedés magassága: 

00

3

23 51208080 hhhh  ,,, . 

A negyedik ütközés utáni emelkedés magassága: 

00

4

34 409608080 hhhh  ,,, . 

Négy pattanás után lesz a felpattanás kisebb, mint az eredeti magasság fele. 
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VI. Egyszerű gépek a mindennapokban 

A gépek jelentős szerepet játszanak az életünkben. Elsősorban gondolhatunk a háztartásban 

bennünket körülvevő elektromos gépekre, amelyek néha hőt termelnek, ilyen a hajszárító 

vagy az elektromos vízmelegítő. Máskor mechanikai munkát végeznek, ilyen például a 

turmixgép, a dagasztógép. Gondolhatunk a barkácsolás során használt gépeinkre, mint 

amilyen a fúrógép vagy az elektromos fűrész, vagy a kertben használatos fűnyírógépre. 

Egyszerűbb esetekben gépnek nevezhetjük a szeghúzót, a csavarhúzót, a csavart vagy az 

egyszerű éket is. Nem az a lényeges, hogy megadjuk a gép definícióját vagy az egyszerű gép 

fogalmát, esetleg matematikai pontossággal definiáljuk, mit is értünk ék alatt. Ami fontos, 

hogy az órákon közösen gondolkodva, együtt ébredjünk rá a bennünket körülvevő gépek 

sokaságára. 

A gépeknek egyre nagyobb szerepet kell játszaniuk az iskolai tananyagban, hiszen 

egyre nagyobb szerepet játszanak életünkben is. Első tömeges megjelenésükkor átalakították 

a társadalmakat, és itt a történelemanyaggal és az irodalomanyaggal is szoros kapcsolatba 

kerül a fizika az ipari forradalom korszakának tárgyalásakor. Manapság egyre több gépet 

használunk, egyre okosabb gépeket, amelyeket szenzorokkal szereltek fel. Ilyen módon 

képesek érzékelni a környezetüket, képesek működésüket megváltoztatni a változó környezeti 

feltételeknek megfelelően. Elektronikus agyunkban bonyolult programok futnak, amelyek 

segítségével a legkorszerűbb gépek tanulni is képesek. A sakkozó automata például sokkal 

gyorsabban sajátítja el a sakkozás szabályait és taktikáját néhány ezer sakkjátszma lejátszása 

segítségével, minthogyha megpróbálnánk ezeket a szabályokat, tapasztalatokat 

beprogramozni. A tanuló gépek korszakát éljük, nevezhetjük őket robotoknak is. A jelenleg 

zajló folyamatot ipar 4.0-nak nevezik, mert ez a Földön megtörténő negyedik ipari forradalom! 

Ennek ellenére a robotika csak néhány ország nemzeti alaptantervében szerepel, és általában 

ott is csak integrált természettudományos témaként. 

A fizikának a forgatónyomatékokkal és erőkkel foglalkozó része a fentiek miatt 

különösen fontos, hiszen ez adja a kulcsot a mechanikus gépek működésének megértéséhez. 

Egy science-típusú tananyagban arra kell törekednünk, hogy az oktatás során a diákok hasznos 

ismereteket kapjanak a környezetünkben lévő gépek működési elvéről. Ránézve egy ilyen 

gépre, a diákoknak jusson eszükbe, hogy a fizikaórán mondtak valami hasznosat, mondtak 

valami érthetőt és érdekeset az adott géppel kapcsolatosan. Jusson a tanulók eszébe, hogy a 

tudomány elveinek alkalmazása teszi lehetővé ezeknek a gépeknek a hatékony működését. 

Ebbe az irányba nagyon sokat tesz a műszaki oktatás fellendüléséért például a National 

Instruments cég, amikor kifejleszti az automatikus mérő rendszereket, a MyDaQ áramköröket 

és a Labview programot, valamint megpróbálja a közoktatásban elterjeszteni ezeknek a 

használatát. Hasonlóan érdekes a gépekkel kapcsolatosan a Lego-robotok világa. Lego készlet 

segítségével bárki építhet mechanikus gépeket, amelyekben elektromos motorokat és 

szenzorokat is elhelyezhet, illetve egyszerű nyelven még programozhatja is az így elkészült 

robotot. A diákok egy része számára különös motivációt jelent, hogy saját robotot építhet. 
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Olyan gépet, ami reagál a környezetére, és a tanuló saját maga be is programozhatja. Az ebből 

a tevékenységből származó pozitív élmények nagyon sokat segítenek a jövő mérnökeinek 

képzésében. 

Kell-e tovább indokolnunk ennek a témakörnek a fontosságát?  

20. Motorok nyomatéka 

Az óra felépítése során törekedjünk arra, hogy a forgatónyomatékkal való ismerkedés 

lehetőleg az erő forgató hatásával kapcsolatos megfigyeléseken, csoportos vagy egyéni 

kísérleti tapasztalatokon nyugodjon! A diákok kezében ott vannak a különböző kiterjedésű 

testek, képesek akár a kezükkel is erőt kifejteni rájuk. Megvizsgálhatják, hogyha az erő a 

tömegközépponti tengelytől távol hat, akkor hogyan mozdul el a test, és hogyha a 

tömegközépponton átmenő tengely irányában hat, akkor nincs forgató hatása. 

Megállapíthatjuk, hogy milyen elmozdulás következik be. 

Egy egyszerű toll esetében is meg lehet figyelni: tegyük ki a tollat az asztallapra, és a 

toll tengelyére merőleges irányú erővel nyomjuk meg az egyik szélén! Megfigyelhetjük, hogy 

egyrészt haladó mozgást végez előre, ugyanakkor a tömegközéppont körül el is fordul. 

Amennyiben a tömegközéppont magasságában nyomjuk a tollat, nem következik be 

elfordulás. Mind a két erő előidézte tehát a tömegközéppont gyorsuló mozgását, a 

tömegközépponton áthaladó irányban kifejtett erőnek azonban nem volt forgató hatása, míg 

a tollat szélén nyomva tapasztalhattuk annak elfordulását. Ilyen és ehhez hasonló egyszerű 

kísérletek elvégzése és a tanár által inspirált, illetve a tanárral való közös munka során történő 

értelmezése után fogalmazhatjuk meg: a forgatónyomaték nevű fizikai mennyiség írja le azt, 

hogy egy adott nagyságú erő milyen forgató hatást gyakorol arra a testre, amelyre hat. 

Jó hétköznapi példa erre a kerékpár és a kerékpár fogaskerekének a működése. 

Mindenki beláthatja, hogy a fogaskerekek mérete befolyásolja azt, hogy a pedálra kifejtett erő 

milyen forgató hatást gyakorol a kerékre, így nem mindegy, hogy milyen áttétellel tekerjük a 

biciklit. A kerékpár mellett a gépkocsimotorokat modellező, az ideális motorokra érvényes 

összefüggés is közvetlen kapcsolatban van a forgatónyomaték hétköznapi alkalmazásával. 

Mindnyájan autózunk, mindnyájan érzékeljük azt, hogy milyen teljesítményre képes a 

gépjármű, mennyire tűnik erősnek, mennyire gyorsul. Ezért érdekes a könyvben tárgyalt 

összefüggés a motorok fordulatszáma és forgatónyomatéka között.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Az 1 kg tömegű vödörrel 12 liter vizet tudunk a kútból felhúzni. Mekkora a vízkiemelésünk 

hatásfoka? (A vödröt tartó kötél tömege csekély.) 

Megoldás: 

A hatásfok a hasznos és az összes munka hányadosával egyenlő: 

13

12





mM

M
 . 
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2. Lehet-e 1-nél (100%-nál) nagyobb hatásfokú motort, gépet készíteni? Miért? 

Megoldás: 

Nem. Az nem lehetséges, hogy a befektetett energiánál több hasznosulna.  

3. Végezzünk becslést arra vonatkozóan, hogy egy kerékpáros mekkora gyorsulással képes 

vízszintes úton elindulni! A kerékpáros tömege 60 kg, a kerékpáré 15 kg. A hajtóerő legyen a 

hajtó súlyának a fele. A meghajtott kerék sugara kétszerese a hajtókar hosszának. Számít-e 

az, hogy a biciklilánc éppen mely fogaskerekeken van? 

Megoldás: 

A hajtókarnál a lábunk által kifejtett forgatónyomaték a lánc vezetésével megjelenik a kerék 

talajjal érintkező pontjánál. A kölcsönhatási törvény miatt a talaj ugyanekkora tapadási 

súrlódási erőt fejt ki a kerékpárra. 

4
2

2

G
FrFr

G
    

2m/s52
44

,
g

ama
mg

. 

Az eredmény nem függ a lánc áttételétől. 

4. Egy 60 lóerős, 900 kg tömegű autó csúcssebessége vízszintes egyenes pályán 160 km/h. 

Mekkora közegellenállási erő hat ekkor az autóra? Mekkora lesz a gépjármű lassulása abban 

a pillanatban, amikor lábunkat levesszük a gázpedálról és benyomjuk a kuplungot? 

Megoldás: 

Az autó teljesítménye 𝑃 = 60 LE = 60 ∙ 746 W = 44 760 W . 

Amikor az autó állandó sebességgel megy, a talaj által az autóra ható tapadási súrlódási erő és 

a közegellenállási erő nagysága egyenlő, valamint használjuk fel, hogy egyenletes mozgás 

esetén P = F . v. 

𝐹tap = 𝐹köz =
𝑃

𝑣
≈ 1000 N . 

A gépjármű lassulása: 

𝑎 =
𝐹köz

𝑚
≈ 1,1 

m

s2
 . 

5. Mi szab határt annak, hogy egy autó gyorsulása tetszőlegesen nagy legyen? Mi szab határt 

annak, hogy egy autó sebessége tetszőlegesen nagy legyen? 

Megoldás: 

Az autóra két vízszintes irányú erő hat; a talaj által kifejtett tapadási súrlódási erő és a 

közegellenállási erő. A két erő ellentétes irányú. A nagyobb erő irányába gyorsul a jármű. 
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A talaj által kifejtett tapadási súrlódási erő: FnyFS  0 . 

A 
0  az érintkező anyagpár (úttest – abroncs) anyagi minőségétől függ. Az Fny  

nyomóerő függ a jármű tömegétől, valamint a felszínének a kialakításától (légterelők, 

„szárnyak”, …). 

A levegő által kifejtett közegellenállási erő: 2

2

1
vkAFköz  , ahol k a formatényező,  

A a jármű homlokfelülete,  a levegő sűrűsége, v a kocsi sebessége. 

Az indulás pillanatában nem hat még a közegellenállási erő. Ilyenkor igen nagy 

gyorsulással tud mozogni az autó. Viszont az is lehet, hogy később a „szárnyakra” ható erő 

miatt az Fny úgy megnőhet, hogy a közegellenállási erő jelenléte ellenére a test gyorsulása 

esetleg nagyobb, mint induláskor. 

A közegellenállási erő nagysága a sebesség négyzetével arányosan nő. Állandó 

sebesség (és vízszintes út) esetén a tapadási súrlódási erő nagysága megegyezik a 

közegellenállási erőével. Ha kicsi a súrlódás (például jeges az út), akkor az elérhető maximális 

sebességet a tapadási súrlódási erő maximuma korlátozza. Lesz olyan sebességérték, mely 

esetén a két erő egyenlő nagyságú, eddig nőhet a jármű sebessége (ami azért jeges úton nem 

ajánlott). 

Ha száraz az út, akkor nem a tapadási súrlódási erő maximuma, hanem a motor 

maximális hasznos teljesítménye korlátozza a kocsi legnagyobb elérhető sebességét. Ilyenkor 

azt kell figyelembe vennünk, hogy a motorok teljesítménye véges. Állandó csúcssebesség (és 

vízszintes út) esetén a motor maximális teljesítménye így írható fel: 

max 𝑃 = 𝐹köz ∙ 𝑣 = (
1

2
𝑘𝐴𝜌𝑣2) ∙ 𝑣 =

1

2
𝑘𝐴𝜌𝑣3 .  

A fenti összefüggésből kaphatjuk meg az autó maximális sebességét. Láthatjuk, hogy a 

kisméretű, áramvonalas, erős motorral rendelkező sportautók miért érhetnek el 

meghökkentően nagy végsebességet. 

21. Az egyensúly feltétele 

Az egyensúly szót sokféle értelemben használjuk a mindennapi életben és a fizikában is. 

Gondoljunk csak a lelki egyensúlyra, ami a kiegyensúlyozott emberek jellemzője vagy a családi 

költségvetés egyensúlyára (például hogy az egy hónap alatt a családi kasszába befolyt 

összegek nagyjából megegyeznek a kiadásokkal). A fizikában is több helyen megjelenik az 

egyensúly fogalma, például a Nap működését a gravitációs erő és a Nap belsejében zajló 

folyamatokból származó erők egyensúlya teszi lehetővé, vagy dinamikus egyensúlyról 

beszélünk, amikor a telített gőzök saját folyadékukkal érintkeznek. A hétköznapokban 

elsősorban az a fontos, hogy mi magunk egyensúlyba maradjunk. Ha a mozgások során 

elveszítjük az egyensúlyunkat, az általában balesethez vezet: elesünk, megütjük magunkat, 

törés, ficam vagy zúzódás a következmény. Látható tehát, hogy különös fontossága van annak, 
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képesek vagyunk-e egyensúlyban maradni. Ugyanez a helyzet kerékpározáskor. Az 

egyensúlyozás a kerékpárral való közlekedés esetében is fontos szerephez jut. 

Lényeges kérdés az egyensúly az épületek megkonstruálásakor. Ha a szerkezet 

kiegyensúlyozatlan, vagy kiegyensúlyozatlanná válik egy-egy támasztó pillér sérülése esetén, 

akkor összeomolhat az épület. Mindezek jól mutatják, hogy milyen fontos az egyensúly 

általában és mechanikai értelemben is, és mindez indokolja, hogy a tankönyvünkben 

részletesen ismertessük az egyensúllyal kapcsolatos fizikai elképzeléseket, koncepciókat. 

Az órán mutassuk meg a diákoknak, egyszerű szavakkal adjunk magyarázatot rá, hogy 

miért van egyensúlyban az alma, amelyik az asztallapon nyugszik. Miért van egyensúlyban a 

mérleg, ha egyenlő súlyú testeket akasztunk a karjaira, miért nincsenek egyensúlyban a 

különböző súlyú mérleghintázó gyerekek, ha mindketten a hinta végére ülnek, és hogyan 

alakíthatják ki az egyensúly állapotát.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Azonos hosszúságú fonalak felső végeit azonos magasságban tartjuk, a másik végeiket egy 

30 dkg tömegű almához erősítjük. Az alma a fonalakon lóg. A két fonál felső végét lassan 

távolítjuk egymástól. A fonalak akkor szakadnak el, amikor pontosan merőlegesek egymásra. 

Mekkora a fonalak szakítószilárdsága, azaz legfeljebb mekkora erőt „bírnak ki” a fonalak 

szakadás nélkül? 

Megoldás: 

A fonalak elszakadása előtti pillanatig a fonalerők függőleges komponenseinek összege 

megegyezik az almára ható nehézségi erő nagyságával. 

  mgF
yf 2  

mgFf 
2

2
2  

N122
2

,
mg

Ff . 

2. A 30 kg tömegű András és az 50 kg tömegű Emma egy 3 méter hosszú, középen tengelyezett 

mérleghintán játszik. András a hinta egyik végén ül. Hova üljön Emma, hogy kellemesen 

tudjanak játszani? 

Megoldás: 

A hinta tengellyel ellátott merev test. Egyensúlyának feltétele: 

0M  . 

xm
l

m  21
2
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m90
22

1 ,
l

m

m
x

. 

Emma a mérleghinta másik felére üljön a tengelytől 0,9 m-re. 

3. A híd egyharmadánál megáll egy 15 tonnás kamion. Mekkora többletterhelést okoz ez a híd 

végeinél lévő pilléreknek? 

Megoldás: 

A híd a merev test. Egyensúlyának feltételei: 

0F ; 0M . 

Most csak a hídra ható többletterhelést figyeljük: 

21 KKMg   

A forgási egyenlet felírásához a vonatkoztatási pontot a K1 erő hatásvonalára vegyük fel. 

3
2

L
MgLK  . 

Az utóbbi egyenletből: 

kN50
3

1
2  MgK . 

Az előbbi egyenletből: 

kN100
3

2
21  MgKMgK . 

4. Egy 40 kg tömegű gyermek ül a hinta 6 kg tömegű ülésében. Mekkora erővel tudjuk a hintát 

előre vagy hátra kimozdítani úgy, hogy 45 fokos szöget zárjon be a függőlegessel? A hintára 

vízszintes irányú erőt fejtünk ki, a hinta kötele nagyon könnyű. 

Megoldás: 

A gyermeket és az ülést tekintsük egy testnek. Erre a testre 3 erő hat: 

Nehézségi erő: (M + m) . g. 

A kötélben ébredő erő: K. 

Az általunk kifejtett vízszintes erő: F. 

A három erő egy egyenlőszárú derékszögű háromszöget alkot, melynek a két – egyenlő 

nagyságú – befogója a nehézségi erő és az általunk kifejtett F erő. 

Tehát   N460 gmMF . 
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5. Az edzőteremben a 6 kg tömegű, 1,5 m hosszú edzőrúd egyik végére 8 kg, a másik végére 

16 kg tömegű súlytárcsát helyezünk. Körülbelül hol érdemes egy kézzel megfogni a rudat, hogy 

azt billenés nélkül meg tudjuk emelni? 

Megoldás: 

A merev test a rúd. Egyensúlyának feltételei: 

0F ; 0M . 

A forgási egyenlet felírásához a vonatkoztatási pontot oda válasszuk, ahol billenés nélkül 

megemelhetjük. 

  







 x
l

Mgxlgmxgm
2

12  

Az egyenletet rendezve: 

𝑥 =
𝑚1 +

𝑀

2

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑀
∙ 𝑙 =

11

30
𝑙 = 55 cm . 

A 16 kg-os tárcsától 55 cm-re érdemes egy kézzel megfogni a rudat, hogy azt billenés nélkül 

megemelhessük. 

22. Többet ésszel, mint erővel 

Az óra kezdődhet azzal, hogy a diákok egyszerű gépeket és eszközöket hoznak a terembe, 

megfigyelik azok működését. Megfogalmazzák, hogy milyen értelemben segít az adott eszköz 

a feladat elvégzéséhez, észreveszik, hogy a tervezők milyen megoldásokat alkalmaztak azért, 

hogy az eszköz valóban megállja a helyét a használat során. A gyakorlati tapasztalatok 

begyűjtése után következhet a tapasztaltak értelmezése. Az értelmezés lényege annak a 

felismerése, hogy az egyensúly segítségével könnyű építeni olyan eszközöket, amelyekkel egy 

adott feladatot kisebb erővel végezhetünk el. Erőt tehát tudunk spórolni. Akár 

megfigyelhetjük ezt a fogók működése során, vagy megfigyelhetjük a csigák alkalmazása 

esetén, amikor egy nehéz terhet a saját súlyánál jóval kisebb erővel is fel tudunk húzni. A 

feladat megoldásához szükséges erő csökkenthető, a munkavégzéssel azonban nem tudunk 

spórolni; ha építünk egy eszközt, ami a terhet a saját súlyánál jóval kisebb erővel mozdítja 

meg, bizonyosak lehetünk benne, hogy ezt az erőt sokkal hosszabb úton kell kifejtenünk. 

Ebben a felismerésben kerülnek helyre a munka, energia témakör fogalmai. 

Az óra egyik célja az, hogy a diákok rácsodálkozzanak, milyen sok okosan megtervezett 

eszközt használunk a hétköznapjainkban. Ezek mind a fizika törvényeit használják fel, a fizika 

törvényeit ismerő mérnökök alkotásai, és azért működnek jól, nekünk pedig azért nem kell 

belegondolnunk a működésükbe, mert valójában ezt mások már megtették helyettünk. A 

másik fontos tanulsága a leckének az, hogy amíg erőt tudunk spórolni, addig munkát nem. A 

munkavégzés ugyanis az energiával kapcsolatos, és a munka megspórolása egyet jelentene az 
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energiamegmaradás törvényének a sérülésével. Mindazonáltal egy valóban hétköznapi 

probléma esetén egyáltalán nem olyan egyszerű a helyzet, mint az a pontszerű testek 

vizsgálatakor vagy az ideális lejtőn csúszó testek esetében tapasztalható. Ebben az esetben – 

vagyis a valódi szituációkban  kritikus gondolkodásra, a saját érveik megfogalmazására és 

vitára taníthatjuk a diákokat, és egyáltalán nem gondoljuk, hogy haszontalan lenne valódi 

helyzetekben próbára tenni fizikatudásukat, megvizsgálni, hogy mennyire emlékeznek a fizika 

koncepcióira, és mennyire tudják azokat használni a hétköznapokban. 

Tudjuk, hogy a hétköznapi helyzet soha nem fekete vagy fehér, és néha nem is lehet 

eldönteni pontosan, hogy kinek is van igaza – még a tudományban sem. Vannak, akik azt 

gondolják, hogy minden egyes fizikai feladatot egy helyes megoldással kell lezárni. Ez 

lehetséges, hogy így van a teljesen pontosan megfogalmazott fizikai problémák esetében, 

amelyeket a tankönyvben találunk. Életszerű helyzetekben azonban igenis elképzelhető 

többféle gondolkodásmód, akár többféle megoldás, amely néha többféle közelítést jelent, 

melyek a választott modell alkalmazása miatt térnek el egymástól. Ha például feltesszük a 

kérdést, hogy milyen utat válasszunk a hegytetőre, egy lassan emelkedő szerpentint, vagy 

másszuk meg a meredek sziklafalat, akkor ebben a kérdésben  még helyesen használva a 

fizika koncepcióit is  különböző megoldásokra juthatunk. Első közelítésben azt mondhatjuk, 

hogy a munkavégzés nyilván ugyanakkora, akár a rövid úton, akár a hosszú úton haladunk 

felfelé, hiszen a gravitációs mezőben a munkavégzés csak a kezdet és a végső pont helyzetének 

a távolságától, illetve magasságának a különbségétől függ. Ebben a megoldásban 

elhanyagoltuk a súrlódási erőket. Valójában azonban elhanyagolható-e a súrlódási erő? 

Természetesen nem. Mindenki tudja, hogy sokkal kevesebb erőfeszítéssel érjük el a csúcsot a 

szerpentinen. Amikor egyszerre csak kevesebbet emelkedünk, tehát jóval kisebb 

teljesítményre van szükségünk, jóval kisebb erőt is kell kifejtenünk, hiszen ízületeinket 

kevésbé mozgatjuk meg. Ugyanakkor a szerpentinen sokkal tovább tart az út, sokkal többet 

küzdünk a menet közben fellépő akadályokkal, akár a súrlódással. Az, hogy valaki a szerpentint 

választja vagy a meredek sziklafalakat, jelentős mértékben saját teljesítőképességétől függ. 

Attól, hogy milyen fajta nehézségekkel szeretne szembesülni, vagyis hogy a rövid ideig történő 

nagyobb erőkifejtést részesíti előnyben, vagy a hosszabb idő alatt történő kisebb erőkifejtést. 

Az ilyen típusú mérlegelést igénylő problémák megbeszélése kritikus gondolkodásra, kreatív 

megközelítésekre tanítja a diákokat, amivel nagyon sokat segíthetünk ahhoz, hogy későbbi 

életükben sikeresebbek legyenek. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Julcsi egy igen könnyű talicskával szeretne eltolni 40 kg tömegű homokot. Egy 10 kg tömegű 

testet képes a két kezével kényelmesen megemelni. A talicska rakfelülete kb. téglatest alakú, 

melynek hosszabb oldala ugyanolyan hosszú, mint a talicska nyele. El tudja-e tolni Julcsi a 

talicskát a 40 kg homokkal? 
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Megoldás: 

A talicska egy egyszerű gép, méghozzá egyoldalú emelő. A forgási egyensúlyt vizsgálva: 

411221 :::  GFkkkGkF . 

Ha sikerül a homokot a talicska első kétharmadában elhelyezni, akkor Julcsi el tudja tolni a 

talicskát a homokkal. 

2. A 121. oldalon lévő fotón egy diótörőt látsz. Vonalzóval mért adatok alapján adj becslést 

arra vonatkozóan, hogy a diótörő mint egyszerű gép hányszorosára növeli az általad kifejtett 

erőt! 

Megoldás: 

A dió közepe a forgástengelytől kb. k2 = 1,6 cm-re van, a diótörő markolatának közepe kb. 

k1 = 4 cm-re. A diótörőre mint egyoldalú emelőre alkalmazzuk a forgási egyensúly feltételét 

leíró összefüggést:  2121 kkFGkGkF :: 2,5. 

3. A csónakban lévő evezők hossza 180 cm, a lapátrész hossza 45 cm, a csónak villája 60 cm-

re van az evező végétől. Végezz becslést arra vonatkozóan, hogy az evező mint egyszerű gép 

hogyan változtatja meg az általad kifejtett erőt! 

Megoldás: 

A lapátrész közepe a forgástengelytől kb. k2 = 1 m-re van. Az evező markolatának közepe kb. 

k1 = 0,55 m-re. Az evezőre mint kétoldalú emelőre alkalmazzuk a forgási egyensúly feltételét 

leíró összefüggést:  2121 kkFGkGkF :: 0,55. Az eredmény azt jelenti, hogy a 

lapát a vízre kisebb erőt fejt ki (csak 55%-nyit), mint a sportoló az evező végére. Ennek 

magyarázata az, hogy így nagyobb sebességgel és hosszabb úton tud az evező tolla a vízre 

hatni. 

4. Egy 0,5 kg tömegű mozgó csigán 5 kg tömegű test függ. Mekkora erővel tudjuk lassan, 

egyenletesen 2 m magasra emelni? Mennyi munkát végzünk eközben? 

Megoldás: 

A mozgócsigára két oldalt felfelé hat egy-egy kötélerő, lefelé hat a nehézségi erő. Az egyensúly 

feltétele: 

0F  

 gmMK 2  

  N527
2

1
, gmMK  

Mi a kötél végét húzzuk 27,5 N erővel. 
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Amíg az állócsiga 2 métert emelkedik, mi 4 méternyi kötelet húzunk fel. Eközben végzett 

munkánk: J110 sFW . 

Megjegyzés: Úgy is gondolkodhatunk, hogy a munkavégzésünk a testek helyzeti energiáját 

növeli: 

  J110 ghmMEW h . 

5. Tervezz meg egy olyan csigasort, amivel egy 200 kg tömegű alkatrészt fel tudnál emelni úgy, 

hogy 500 N nagyságú erőnél nem kell többet kifejtened! 

Megoldás: 

Minden mozgócsiga „felezi” a kifejtendő erőt. Ezért elegendő 2 könnyű mozgócsiga 

használata. 

A lecke „Kísérletezz” egységének c) részéhez tartozó rajz jobb oldalán éppen ilyen 

csigasort látunk.  

6. A kedvelt mecseki kerékpárút emelkedő része Pécs határában, a tengerszint felett 257 m 

magasan kezdődik, és 5600 méter út megtétele után, a 464 méter magasságban lévő Remete-

réten ér véget. A kerékpáros és a kerékpár együttes tömege 80 kg. Az út meredekségét 

tekintsük állandónak. A kerékpáros az utat 25 perc alatt teszi meg. Legalább mekkora erő hat 

az útburkolat és a kerekek között? 

Megoldás: 

A lejtőn egyenletesen mozgó testre ható erők eredője nulla. A lejtő irányában két erő hat a 

testre. Az útburkolat és a kerekek között ható tapadási súrlódási erő egyenlő a nehézségi erő 

lejtő irányú összetevőjével: 

N30
m5600

m207
N800 

s

h
mgmgF sin

. 

7. Mekkora a kerékpáros hasznos átlagteljesítménye? 

Megoldás: 

A kerékpáros hasznos munkájának azt tekinthetjük, hogy 207 métert emelkedett a biciklijével 

együtt. Így a hasznos átlagteljesítménye: 

𝑃á𝑡𝑙𝑎𝑔 =
𝑊ℎ𝑎𝑠𝑧𝑛𝑜𝑠

𝑡
=

𝑚𝑔ℎ

𝑡
= 110 W . 

Megjegyzés: Hogy mit tekintünk hasznos munkának vagy hasznos teljesítménynek, attól függ, 

hogy mi a tevékenység konkrét célja. Ezt nem fizikai elvek, hanem emberi célkitűzések 

határozzák meg. Ha például egy pizzafutár ebédet szállít a Remete-réten várakozó éhes 

turistáknak, akkor a hasznos munka csak az elemózsia helyzeti energiájának növelését jelenti. 
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VII. Rezgések, hullámok 

Általában rezgésnek nevezzük a fizikában az egydimenziós periodikus jelenségeket. A 

környezetünkben hamar felfedezhetünk periodikus jelenségeket, ezek azonban általában 

ritkán olyan szabályosak, mint a harmonikus rezgés. Egy valóságos, összetett rendszer sokféle 

rezgést valósít meg egyszerre. Ha megvizsgáljuk egy fa lombját, láthatjuk, hogy a szél hatására 

nagyon sok periodikus mozgás történik: megmozdulnak és csillapodó rezgést végeznek az 

ágak, ugyancsak csillapodó rezgést végeznek a levelek. Ha egy rugóra kapcsolt testet 

vizsgálunk, felfedezhetjük, hogy a le-fel rezgésen kívül a test általában forgásba is jön, torziós 

rezgéseket is végez. Egy egyenes mentén történő harmonikus rezgés a rezgések ritkán 

megvalósuló ideális esete, egyfajta közelítés, ugyanúgy, ahogy a csavarrugó által kifejtett erőt 

leíró erőtörvény, vagyis a Hooke-törvény is. Mégis indokolt a harmonikus rezgésekkel való 

megismerkedés, hiszen harmonikus rezgések összegzése révén bármilyen periodikus mozgást, 

bármilyen periodikus rezgést előállíthatunk. 

23. Hogyan mérjünk időt? 

A leckében nem igazán az idő méréséről van szó, vagy inkább csak átvitt értelemben. Az idő 

mérése periodikus jelenségek segítségével történhet, és amikor a fizikában rezgésekről 

beszélünk, akkor általában periodikus jelenségeket vizsgálunk, valamilyen fizikai mennyiség 

időben periodikus változásával kapcsolatosan. A leckében tárgyalt jelenségek közül az egyik a 

rugóra akasztott test vizsgálata. Itt érdemes megjegyezni, hogy a rugók többsége nem vagy 

csak részben követi a harmonikus erő erőtörvényét, és általában szembesülünk azzal is, hogy 

a rugó deformációja nem teljesen rugalmas, azaz maradandó alakváltozás jön létre nagyobb 

terhelés esetén. Különösen igaz ez, ha a rugót megpróbáljuk például gumiszalaggal pótolni. Az 

ingamozgás vizsgálata ebben az értelemben kedvezőbb, ugyanis könnyen készíthetünk olyan 

ingát, ami kis kitérés esetén nagy pontossággal követi az ingamozgáskor használatos fizikai 

törvényszerűségeket. A témakör különös lehetőséget nyújt a diákok számára a kísérletezésre, 

hiszen a különböző rugók hozzáférhetőek a környezetünkben, és ingát is bárki készíthet. Az 

inga hosszának változtatásával érdemes megmérni a periódusidőt, kiszámolni a frekvenciát. 

Megpróbálhatjuk kitalálni azt, hogyan függ a periódusidő a rugóra akasztott test tömegétől 

vagy az inga hosszától; mindez jó alkalom arra, hogy kipróbáljuk a tudományos ismeretszerzés 

módszertanát, létrehozzuk a kísérleti eszközt, mérjünk, majd utána a mérési eredményeket 

értelmezve szabályszerűségeket állapítsunk meg. Szeretnénk visszatérni itt a korábban 

említettekre, hogy a tudományos gondolkodás lényege az, hogy feltételezzük: ezek a 

szabályszerűségek más esetekben, konkrétan most hasonló rugók, testek és ingák esetében is 

érvényesek. 
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Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Egy könnyű rugó 5 cm-t nyúlik meg, ha 10 dkg tömegű testet akasztunk rá. A testet a rugó 

hossziránya mentén kitérítjük, majd magára hagyjuk. Mekkora periódusidejű rezgés alakul ki? 

Megoldás: 

Az 5 cm-es megnyúláshoz tartozó egyensúly dinamikai feltétele: 

g

l

D

m
lDmg


 . 

A rugón rezgő test periódusideje: 

s44022 ,



g

l

D

m
T 

. 

2. Egy 5 dkg tömegű test egy vizsgált rugón rezegve 10 másodperc alatt 14 teljes rezgést végez. 

Mekkora annak a testnek a tömege, amely ugyanezen a rugón szintén 10 másodperc alatt 

7 teljes rezgést végez? 

Megoldás: 

Írjuk fel mindkét rezgésre a periódusidőt adó összefüggést: 

D

m

t

N
T 11

1 2 


  , 
D

m

t

N
T 22

2 2 


  . 

Osszuk el a két egyenletet egymással: 

1

2

1

2

1

2

m

m

N

N

T

T
  

dkg1,25kg050
4

1
1

2

1

2
2 








 ,m
N

N
m . 

3. Másodpercingának azt a matematikai ingát nevezzük, amelynek fél lengésideje 

1 másodperc. Mekkora a hossza? 

Megoldás: 

Alkalmazzuk a matematikai ingára vonatkozó összefüggést: 

m1m0,994
2

2

2









 g
T

l
g

l
T


 . 

A másodpercinga hossza kb. 1 méter. 
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4. A Nemzetközi Űrállomáson, a súlytalanság állapotában a testek súlya hagyományosan nem 

mérhető. Húzó-nyomó rugóra rögzítünk egy 5 dkg-os testet, majd rezgésbe hozzuk. 10 teljes 

rezgés idejét 14 másodpercnek mérjük. Majd ugyanezzel a rugóval rezgésbe hozunk egy másik 

testet. Most 10 teljes rezgés idejét 18 másodpercnek mérjük. Mekkora a másik test tömege? 

Megoldás: 

Írjuk fel mindkét rezgésre a periódusidőt adó összefüggést: 

𝑇1 =
∆𝑡1

𝑁
= 2𝜋 ∙ √

𝑚1

𝐷
 ,           𝑇2 =

∆𝑡2

𝑁
= 2𝜋 ∙ √

𝑚2

𝐷
  . 

Osszuk el a két egyenletet egymással: 

𝑇2

𝑇1
=

∆𝑡2

∆𝑡1
= √

𝑚2

𝑚1
          →        𝑚2 = (

∆𝑡2

∆𝑡1
)

2

∙ 𝑚1 ≈ 8,3 dkg. 

5. Jean-Bernard-Leon Foucault 1851-ben kísérletileg igazolta, hogy a Föld forog a tengelye 

körül. A párizsi Pantheon kupolájához erősített 67 méter hosszú drótszálon lengő vasgolyó 

lengési síkja elfordul a Földhöz képest. A valóságban a lengési sík nem változik, hanem a Föld 

fordul el az inga alatt. Óránként hány teljes lengést végez a vasgolyó? 

Megoldás: 

A Foucault-inga lengésideje: 

s42162 ,
g

l
T  . 

Óránkénti teljes lengéseinek a száma: 

24219
4216

6003
,

,


s

s
N . 

A Foucault-inga óránként 219 teljes lengést végez. 

6. Gondolatban elviszünk a Földről a Nemzetközi Űrállomásra, illetve a Holdra egy fonálingát 

és egy rugót, amelynek az egyik végéhez egy test van erősítve. Mindkét eszközzel egy-egy 

periodikus mozgást vizsgálhatunk. Hogyan változik a lengés, illetve a rezgés Földön mért 

periódusideje az Űrállomáson, illetve a Holdon? 

Megoldás: 

A rugón rezgő test periódusideje: 
D

m
T  2 . 

A matematikai inga lengésideje: 
g

l
T  2 . 

Az összefüggéseket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a rezgés periódusideje a Nemzetközi 

Űrállomáson és a Holdon is ugyanannyi, mint a Földön. 
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A Nemzetközi Űrállomáson súlytalanság van, ott az inga nem működik. A Holdon a 

nehézségi gyorsulás kb. hatoda a földinek. Ott az inga „működik”, csak a lengése lassabb lesz, 

a periódusideje kb. √6 ≈ 2,45-szorosa a földinek. 

24. Rezonanciakatasztrófák 

Az interaktív kísérletezés ebben a témában lehetséges és javasolt számítógépes szimulációk 

segítségével is. Ilyeneket például a coloradói egyetem korábban már említett oldalán is 

találunk, a szimuláció magyar fordítása is rendelkezésre áll, akár az ingamozgás, akár a 

rezgőmozgás tanulmányozható. Ezekről a szimulációkról általában az mondható el, hogy a 

mozgásegyenlet valamilyen közelítésben történő numerikus megoldásán alapulnak, valódi 

tudományos háttérrel rendelkeznek. Bár szemléletes formában jelenítik meg az 

eredményeket, mégis tudományosnak tekinthető a felépítésük és a működési elvük. Az 

ingamozgás és a rugóra függesztett test mozgása egy-egy példa a rezgések megvalósulására, 

ugyanakkor tisztában kell lennünk vele, hogy a természetben található nagyon sok rezgés 

általában nem teljesen szabályos, noha bizonyos értelemben periodikus. A 

„Rezonanciakatasztrófák” leckében rácsodálkozunk erre a változatosságra. Megfigyeljük a 

természetben lezajló csillapított rezgéseket, megérthetjük, hogy mi okozza ezeknek a 

csillapodását. Megfigyeljük a kényszerrezgéseket, a csatolt rezgéseket és a 

kényszerrezgéseknek azt a fajtáját, amikor a periodikus kényszerítő erő frekvenciája közel 

megegyezik a rendszer sajátfrekvenciájával. Ebben az esetben alakul ki a rezonancia jelensége, 

ami gépek esetén akár a gép megsemmisüléséhez is vezethet, épületek esetén hasonlóan 

veszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Ebben az értelemben beszélünk rezonanciakatasztrófáról. 

A rezgésekkel kapcsolatosan és általában, ahogyan azt a kézikönyvünk bevezetőjében is 

említettük, a YouTube-on nagyon sok fizikai jelenséggel kapcsolatos videót találunk. Az 

ingamozgással kapcsolatos egyik legnépszerűbb videó az úgynevezett pendulum wave vagy 

ingahullám, amikor az inga hosszának változtatásával érik el a látványos jelenséget. A 

kezdetben egyszerre indított ingák az eltérő hosszak miatt kicsit elcsúszva mozognak, 

különféle hullámformákat alakítanak ki, majd amikor megfelelő periódus telt el, újra 

összeállnak egyetlen sorrá. Varázslatos, bárki készíthet ilyet, azonban a megfelelő 

fonálhosszak beállítása igen gondos, aprólékos munkát igényel. Magyarul például itt 

olvashatunk a pendulum hullámról:  

http://berzsenyi.hu/Lendvai/Pendulum_hullam_fizikai_hattere_es_matematikai_leirasa.pdf  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A 100 N/m rugóállandójú rugón függő 10 dkg tömegű test 10 cm amplitúdójú csillapítatlan 

rezgést végez. (A helyzeti energia nulla szintjét válasszuk a rugó nyújtatlan helyzetébe!) 

a) Mekkora a rugóenergia és a helyzeti energia, amikor a test az egyensúlyi helyzetében 

van? 

file:///C:/Users/csehk/Desktop/tanari_kezikonyv/12_munka/elso_fordulo/:/berzsenyi.hu/Lendvai/Pendulum_hullam_fizikai_hattere_es_matematikai_leirasa.pdf
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b) Mekkora a rugóenergia és a helyzeti energia, amikor a test a rezgés legalsó pontjában 

van? 

c) Mekkora a test maximális mozgási energiája? 

Megoldás: 

A test egyensúlyi helyzetében a rugó megnyúlása: cm1
D

mg
llDmg . 

a) A rugóenergia:   mJ5
2

1
1 2

1  DyEr . 

A helyzeti energia:   mJ101 1 mgyEh . 

b) A rezgés legalsó pontjában a rugó megnyúlása 11 cm. 

A rugóenergia:   mJ605
2

1
2 2

2  DyEr . 

A helyzeti energia:   mJ1102 2 mgyEh . 

c) A testnek az egyensúlyi (1) helyzeten való áthaladásakor legnagyobb a mozgási 

energiája. Az (1) és (2) helyzetekre alkalmazzuk a mechanikai energiamegmaradás 

törvényét: 

            222111 mrhmrh EEEEEE   

  0mJ605mJ1101mJ5mJ10  mE  
  J0,5mJ5001  mmozg EE .max. . 

Megjegyzés: Megmutatható, hogy a rezgés legfelső helyzetében a test gyorsulása 10 g lefelé, 

illetve a legalsó pontban 10 g felfelé. Ezek olyan nagy gyorsulások, hogy ha megvalósítjuk a 

feladatban leírt összeállítást, akkor a nagy amplitúdó miatt a test össze-vissza fog ugrálni. A 

mozgást két függőleges rugóval lehet létrehozni, melyek közé kell elhelyeznünk a testet. A két 

rugó együttes rugóállandója legyen 100 N/m. 

2. A 200 N/m rugóállandójú rugón függő 20 dkg tömegű test kezdetben 5 cm amplitúdójú 

csillapodó rezgést végez. Rezgése során mennyi energiát szór szét a környezetébe a lassan 

csillapodó test? (A helyzeti energia nulla szintjét válasszuk a rezgőmozgás legalsó pontjába!) 

Megoldás: 

A test egyensúlyi helyzetében a rugó megnyúlása: cm10 
D

mg
llDmg . 

A rezgés elején a rendszer teljes energiája: 

    J360
2

1
1

2

0 , AlDE . 

A rendszer energiája a rezgés csillapodása után: 

𝐸(2) =
1

2
𝐷∆𝑙0

2 + 𝑚𝑔𝐴 = 0,01 J + 0,1 J = 0,11 J . 
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A környezetbe szétszórt energia: 𝐸körny. = 𝐸(1) − 𝐸(2) = 0,25 J. 

Megjegyzés: Megmutatható, hogy a környezetbe szétszórt energia 𝐸körny. =
1

2
𝐷𝐴2 = 0,25 J 

alakban is kiszámítható. Ilyenkor nemcsak a helyzeti energia nulla szintjét választjuk a rezgés 

egyensúlyi helyzetébe, hanem a rugóenergia kifejezését is úgy transzformáljuk, hogy a 

rugalmas helyzeti energia nulla szintje is ugyanott legyen. Általánosságban azt állapíthatjuk 

meg, hogy bárhova választjuk a potenciális energiák nulla szintjét, illetve bármilyen 

koordináta-rendszerben írjuk le a mozgást, az energiaváltozás nagyságának (ami a 

felszabaduló hővel egyezik meg) ugyanakkorának kell lennie. 

3. A rugó alsó végére egy 5 dkg-os súlyt akasztunk. A rugó másik végét lassan megemeljük, 

majd függőleges egyenes mentén periodikusan mozgatjuk. A mozgatás frekvenciáját nagyon 

lassan növeljük. Amikor a frekvencia 2 Hz lesz, a test leesik a rugóról. Mekkora a rugó 

rugóállandója? 

Megoldás: 

A test annak a frekvenciának a közelében esik le a rugóról, amelynél a rendszer 

sajátfrekvenciája megegyezik a mozgatás frekvenciájával. 

 
m

N
972

2

1 2
, mfD

m

D
f 

 . 

4. Egy rugón függő játékfigurát függőleges rezgésbe hozunk egy bizonyos legnagyobb 

kitéréssel. Egy másik alkalommal kétszer akkora legnagyobb kitéréssel mozog a játékfigura. 

a) A második mozgás létrehozatala hányszor több energiát igényelt, mint az első? 

b) A második alkalommal hányszor nagyobb a játékfigura legnagyobb sebessége az első 

alkalomhoz képest a mozgás során? 

Megoldás: 

a) A rezgés teljes energiája: 2

2

1
DAErezg . . Amennyiben az amplitúdó a kétszeresére nő, 

a rezgési energiája a négyszeresére. A második mozgás létrehozatala négyszer több 

energiát igényel, mint az első. 

b) A rezgés teljes energiáját így is kifejezhetjük: 2

2

1
max. mvErezg  . Amennyiben a rezgés 

teljes energiája a négyszeresére nő, úgy a sebesség legnagyobb értéke a kétszeresére 

nő. 

Megjegyzés: Felmerülhet bennünk, hogy a fenti megoldás hibás, mert amikor a játékfigurát a 

kezdeti helyzetéből lefelé mozgatjuk A-val, akkor kezdetben nem nyújtatlan a rugó, továbbá a 
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lefelé történő mozgatáskor a figura gravitációs helyzeti energiája csökken. Megmutatjuk, hogy 

ezeknek az energiatagoknak a figyelembevételével is ugyanarra az eredményre jutunk: 

Egyensúlyi helyzetben a rugó l megnyúlása: ∆𝑙 =
𝑚𝑔

𝐷
 . A fenti energiatagokat is figyelembe 

véve a munkavégzésünk: 

𝑊 =
1

2
𝐷(𝐴 + ∆𝑙)2 −

1

2
𝐷∆𝑙2 − 𝑚𝑔𝐴 =

1

2
𝐷(𝐴2 + 2𝐴∆𝑙 + ∆𝑙2) −

1

2
𝐷∆𝑙2 − 𝐷∆𝑙𝐴 =

1

2
𝐷𝐴2. 

Láthatjuk, hogy a kétféle potenciális energia (vagyis a gravitációs helyzeti energia és a 

rugóenergia) éppen kikompenzálják egymást, tehát az eredeti megoldásunk helyes. 

5. A rugón rezgő test amplitúdója a környezeti hatások miatt bizonyos idő alatt a felére 

csökken. Ez idő alatt kezdeti energiájának hány százalékát veszíti el a rezgőképes rendszer? 

Megoldás: 

A rezgés teljes energiája: 2

2

1
DAErezg . . Amennyiben az amplitúdó a felére, a rezgési energia 

a negyedére csökken. Ez idő alatt kezdeti energiájának 75%-át veszíti el a rezgőképes rendszer. 

6. Járj utána az interneten, hogy mit nevezünk kelta kőnek! Te is készíthetsz ilyet kanálból. A 

kelta kő mozgása hogyan kapcsolódik a csatolt rezgésekhez?  

Megoldás: 

Valóban járj utána az interneten, hogy mit nevezünk kelta kőnek! Sok érdekes oldalt és videót 

találhatsz, például ezt: http://szertar.blog.hu/2008/06/04/mukodj_kelta_ko 

Kivételesen szerencsés esetben a megfelelő irányban megforgatott kanál-kelta kő kétszer is 

forgásirányt válthat. 

25. La Ola 

A rezgéseket követik a hullámok. A rezgő testek általában hullámokat keltenek a 

környezetükben, és maga a hullámjelenség a fizikában és a hétköznapjainkban is nagyon 

fontos szerepet játszik. Mindez indokolja a hullámok jelenlétét a tananyagban. Megtaláljuk a 

hullámokkal foglalkozó fejezetet a hagyományos tankönyvekben is. Meg kell azonban 

említenünk egy tapasztalatunkat. A hullám egyik definíciója általában a következő mondat, 

amit a diákok adott esetben megtanulnak: „A mechanikai hullám a közegnek az az állapota, 

amikor a rezgési energia térben terjedt tova.” Egy ilyen definíció azonban általában nem tárja 

fel a hullámmozgás valódi lényegét, ezért ha meg is tanulják, el is ismétlik, a diákok nem tudják 

elképzelni, hogy ez a bizonyos tovaterjedés mit is jelent, és hogyan történik. Gyakran ez a 

helyzet a definíciókkal és a törvényekkel. Még ha a diákok meg is tanulják a szépen 

megfogalmazott, kerek mondatokat, sok esetben nem értik azokat. A definíciók, törvények 

ismerete így nem jelenti a témával való valódi kapcsolatot, és az adott koncepció valójában 

hiányzik a tanulók fejéből. Csak egy mondatsorozatot tudnak, amibe becsomagolják hiányos 

http://szertar.blog.hu/2008/06/04/mukodj_kelta_ko
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ismereteiket, és ez rögtön látszik is, hogyha valamilyen hétköznapi problémával találkoznak. 

Természetesen nem tudják aktivizálni a fejükben nem létező tudományos alapokon felépített 

kognitív sémákat, a bemagolt mondatok ismételgetése pedig nem elég. Néha megfigyelhetjük 

a válaszokban, hogy megpróbálják előhozni a jellemző, hallott szófordulatokat, amiket a 

könyvben olvastak, de nem áll össze értelmes gondolatmenet a próbálkozás során. 

A hullámok témakörét ezért a kísérletezés segítségével javasoljuk megközelíteni. A 

lökéshullámot az osztályban is létrehozhatjuk, a következőképpen: A diákok sorba állnak. A 

sorban elöl álló felemeli a kezét. Ezt követően mindenki akkor emeli a kezét, miután a 

szomszédjától ezt látja. Ilyen módon mindenki ugyanazt a mozgást ismétli meg időbeli 

eltolódással, és a külső megfigyelő máris észreveszi, amint a hullámhegy tovaterjed. És 

valóban, hogyha utánagondolunk, ezt érthetjük úgy is, hogy a rezgési energia terjedt tovább, 

ám amit első körben látunk, az a hullámhegy, és nem az energia terjedése. Amikor a science-

típusú anyagban a hullámokkal foglalkozunk, akkor az elsődleges célunk nem a hullámok 

definícióinak a megtanulása, vagy a hullámokkal kapcsolatos fizikai képletek felírása, vagy a 

hullám alapegyenletének a felírása, vagy az ezek alapján végzett számolások. Arra törekszünk, 

hogy a hullámmozgás lényegét, térbeli-időbeli periodicitását, kialakulásának alapjait értsék 

meg a diákok. Legyen meg a fejükben a hullámmozgás képe, azaz a hullámmozgás kognitív 

sémája, mert e nélkül a későbbiekben nem lesznek képesek megtanulni a hullámokkal 

kapcsolatos új ismereteket. Másodsorban arra törekszünk, hogy a tanulók ismeretei a 

valósághoz kapcsolódjanak, így nem elegendő a longitudinális és transzverzális hullámok 

definíciója. Úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan csoportban, ahol a fizika irányában való 

továbbtanulás nem jellemző, nem is annyira fontos ezeket a törvényeket megtanulni. Annál 

fontosabb viszont a vízhullámok természetének jobb megértése, hiszen a tóparton, 

folyóparton vízhullámokkal találkozunk, vízhullámok alakítják a Föld felszínét, vízhullámok 

között élnek az állatok, és vízhullámok okozzák a cunamit is, amiről a következő fejezetekben 

lesz szó. Miért is kell majd erről beszélnünk? Azért, mert ez a hullámfajta szerepel a hírekben, 

sajnos egyre gyakrabban. Mivel jelentős pusztításokat okoz, ha lehetőségünk van rá, 

szerepeltetnünk kell az órán, meg kell ismertetnünk a diákokkal a jelenség fizikai lényegét. 

Ekkor válik számukra egyértelművé, hogy a tudomány valóban fontos szerepet játszik az 

emberi társadalom életében. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Egy kilátótorony 45 méter magasan lévő teraszáról kiejtünk egy kavicsot. Mennyi idő múlva 

halljuk meg a kavics földet érésekor keletkező koppanást? A nehézségi gyorsulás 9,81 m/s2, a 

hang terjedési sebessége levegőben 340 m/s. 

Megoldás: 

s3,1613s0,1324s3,0289
2

21 
c

h

g

h
ttt

  3,16 s. 
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2. Hosszú rugalmas gumizsinór egyik végén 0,5 s periódusidejű haladó hullámot keltünk. A 

hullám terjedési sebessége 6 m/s. 

a) Mekkora a hullám frekvenciája, hullámhossza? 

b) Milyen hosszú a hullám 3 teljes hullámból álló szakasza? 

Megoldás: 

a) Hz2
1


T
f , m3 Tc . 

b) A hullám három teljes hullámból álló szakasza 9 méter. 

3. Egy haladó hullám amplitúdója 0,2 m, hullámhossza 0,5 m. Kitérés-hely koordináta-

rendszerben készítsd el vázlatosan a hullám „pillanatfelvételét”! 

Megoldás: 

 

4. A fény és a hang is hullámjelenség. A fény terjedési sebessége 3 · 108 m/s, a hang terjedési 

sebessége 340 m/s. Mennyi idő alatt érkezik el hozzánk a tőlünk 3 km távol keletkező villám 

hangja? Vajon hogyan lehet műszer által mért adatok nélkül könnyen kiszámolni a villám 

keletkezési helyének tőlünk mért távolságát? 

Megoldás: 

s82481 ,
c

s
t  idő alatt érkezik el hozzánk a tőlünk 3 km távol keletkező villám hangja. 

Másodpercenként kb. 1/3 km-t tesz meg a villám hangja. A fénye nagyon hamar itt van. 

A fenti példában 10-5 s idő alatt. 

Könnyen kiszámolhatjuk a villám keletkezési helyének tőlünk mért távolságát a 

következő módon: a villám fényének észlelésétől lassan (másodpercenkénti ütemben) 

elkezdünk számolni addig, míg meg nem halljuk a hangját, majd az így kapott számot 

megszorozzuk 1/3 km-rel (egyszerűbben szólva: ha a másodpercek számát elosztjuk 

hárommal, akkor megkapjuk a villám tőlünk mért távolságát kilométerben). 
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5. Egy nagyobb méretű hangvilla egyik szárára rugalmas fémhegyet erősítünk, amit a 

hangvilla megpendítése után kormozott üveglapon húzunk végig. A kirajzolódó 

„hullámvonalon” centiméterenként öt teljes rezgés nyomát látni. Mekkora sebességgel 

mozgattuk a hangvillát, ha a hangvilla normál „a” hangot ad? 

Megoldás: 

m/s0,88

s

1
440

1
5

m0,01




v

. 

26. Földrengések 

A lecke közvetlen célja az, hogy a diákok bővítsék a földrengésekkel kapcsolatos ismereteiket. 

Legyen lehetőségük bőséges mennyiségű adat gyűjtésére, az adatok rendszerezésére, az 

adatok alapján elképzeléseik módosítására, finomítására. A téma interdiszciplináris, integratív 

jellegű, hiszen a földrengésekkel összefüggő ismeretek kapcsolatban vannak más 

tudományágakkal is, a földrajzzal, a biológiával. A földrengés lényege azonban valójában a 

hullámokhoz kapcsolódik, ezért a földrengéssel kapcsolatos ismeretek fizikaórán történő 

megjelenése indokolt. Ennek az órának a kapcsán ismét találkozunk azzal a jelenséggel, amikor 

a tananyag egy hétköznapi szempontból fontos, a gyakorlati életben előforduló témát helyez 

a középpontba, így a számonkérés és az ismeretátadás fókuszában lényegében ez a téma van. 

A mondanivaló rendezi el maga köré azokat a tudományos tartalmakat, amelyeket 

megemlítünk a magyarázat során. Természetesen a fő szövegben lévő sok adattal nem az a 

célunk, hogy ezeket a diákok megjegyezzék. Azt gondoljuk azonban, hogy a tanulás során 

fejlesztenünk kell azt a képességet, hogy az adatok jelentését megértve, azok memorizálása 

nélkül is javítsák, finomítsák a világról alkotott elképzeléseiket.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A „sekély vízhullámok” terjedési sebességét a 𝑐 = √𝑔ℎ összefüggés adja meg, ahol h a 

vízmélység, g a nehézségi gyorsulás értéke. A tenger alatti földrengés által keltett cunami 

hullámhossza több száz km, így használhatjuk rá a fenti összefüggést. Mekkora a cunami 

sebessége az 5000 m mély nyílt vízen, illetve partközelben, ahol 10 m a vízmélység? 

Megoldás: 

A cunami sebessége a nyílt vízen: m/s22111  hgc . 

A cunami sebessége a partközelben: 𝑐2 = √𝑔 ∙ ℎ2  9,9 m/s. 
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2. Hány joule energia szabadulhatott fel a világ eddigi legnagyobb ismert földrengésében 

(Chile, 1960), ha ez 32 millió atombomba energiájának felel meg? Egy atombombát tekintsünk 

20 kT (húsz kilotonna) energiájúnak, ami azt jelenti, hogy ez 20 000 tonna hagyományos TNT 

(trinitro-toluol) robbanóanyag robbanáskor felszabaduló energiájával egyezik meg. Egy 

gramm TNT robbanási energiája nagyjából 4200 J. 

Megoldás: 

A világ eddigi legnagyobb ismert földrengésében (Chile, 1960) felszabadult energia: 

J102,688J420010101021032 213346 E . 

3. Dunaharasztiban 1956-ban 5,6-es, Érsekvadkert közelében 2013-ban 4,2-es erősségű 

földrengés volt. Hányszor több energia szabadult fel a földrengés során 1956-ban, mint 2013-

ban?  

Megoldás: 

A Richter-skálán 0,2 értékű magnitúdónövekedés az előzőhöz képest kétszeres energiát jelent. 

A feladatban a magnitúdónövekedés 7-szer 0,2. Ezért a dunaharaszti földrengés energiája 

27 = 128-szorosa volt az érsekvadkerti földrengésnek. 

VIII. Energia 

A munkáról szóló lecke elején már említettük, hogy az energia milyen fontos szerepet játszik 

az életünkben. Valójában ez indokolja a munkavégzéssel való behatóbb foglalkozást is. Hiszen 

az energia megváltozásának egyik módja éppen a munkavégzés. Ha szeretnénk megváltoztatni 

egy rugó energiáját, vagy szeretnénk megváltoztatni egy mozgó test energiáját, akkor ez 

munkavégzés segítségével lehetséges. Az Energia fejezet középpontjában immár kimondva is 

az energia fogalma áll.  

Minden egyes lecke egy-egy fontos gyakorlati témához kapcsolódik. A tananyag 

kiválasztását és elrendezését általában az a szándék vezérli, hogy szeretnénk valami érthetőt 

és hasznosat mondani a diákoknak az adott témával kapcsolatosan, mert úgy gondoljuk, hogy 

az valóban fontos a hétköznapi életünkben. Jellemző módon ezek a tananyagrészek tehát nem 

a fizikai irányban továbbtanulók tudományos koncepciójának az építésével foglalkoznak, 

hanem praktikus, hasznos dolgokat szeretnének közvetíteni mindenki számára. Így válik a 

diákok többségének nyilvánvalóvá, hogy a tudományos elképzelések és koncepciók jól 

használhatók a hétköznapokban, ezért is érdemes tudományokkal foglalkozni. 

27. Mi az energia és mivé alakul? 

A lecke legfontosabb célja, hogy a diákok figyelmét a környezetük felé fordítsa, hogy a 

környezetükben lejátszódó folyamatok, illetve a környezetükben működő eszközök vizsgálata 

során ismerjék fel az energia különböző formáinak jelenlétét, az energia különböző formáinak 
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egymásba alakulását. A gépkocsik működése során az üzemanyag kémiai energiája termikus 

energiává vagy hőenergiává alakul át, majd a motorok segítségével a hőenergiából mozgási 

energiát hozunk létre. A benzinmotor működése során a robbanásszerűen bekövetkező égés 

által felszabadított energia előbb a dugattyút mozgatja meg, a dugattyú a kerekeket, a kerekek 

pedig a súrlódás segítségével az autót. A súrlódás is energiaátalakulással jár. Az energia egy 

része szétszóródik a környezetben, melegíti a kerekeket és az aszfaltot egyaránt.  

A feldolgozás során a diákok elolvassák, értelmezik az összefüggő szöveget. Érdemes 

az egyes bekezdéseket, szövegrészeket más-más csoportnak kiosztani, így jut idő a szövegek 

alapos elolvasására, a lényeg kiemelésére, megfogalmazására, a társakkal való megbeszélésre. 

Ha csak lehet, a diákok szerezzenek kézzelfogható tapasztalatokat, közvetlen élményeket a 

leckében tárgyalt energiaátalakulási folyamatokról! Biztonságos körülmények között figyeljék 

meg, hogyan alakul át az üzemanyag kémiai energiája hővé (a benzinnel való kísérletezés 

helyett szokásosabb és biztonságosabb alkoholt használni)! Az alkohol égése során is 

megfigyelhetjük a hőfejlődést. Vizsgálják meg a diákok a súrlódás során keletkező hőt, 

dörzsöljék össze a tenyerüket, dörzsöljenek össze két fadarabot, és érzékeljék, ahogy 

melegszik a összedörzsölt anyag! A felmelegedést jól lehet vizsgálni infravörös fénnyel 

működő hőkamerával  

(lásd például itt: http://www.berzsenyi.hu/hokamera/index.php?x=kapcsolat.php). 

A figyelmes olvasó észre veheti, hogy a lecke szövegében megtalálható a hőmérséklet 

és a hő mibenlétének értelmezése is. Első ránézésre egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a 

melegebb test miben különbözik a hidegebb testtől. Fontos, hogy a diákok felismerjék azt, 

hogy a meleg testben az atomok, molekulák gyorsabb rezgését tapasztaljuk, úgy is 

mondhatjuk, hogy a rendezetlen mozgás élénkebbé válik. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Sorold fel azokat a lépéseket, ahogy egy gépkocsiban az üzemanyag kémiai energiája 

átalakul az indexlámpa fényenergiájává! 

Megoldás: 

A motor hengerterében az üzemanyag elég, így nagy nyomású, magas hőmérsékletű gáz alakul 

ki, tehát az üzemanyag kémiai energiája alakul át termikus energiává. A keletkezett nagy 

nyomású gáz elmozdítja a hengertérben lévő dugattyút. A gáz nagy erővel hat az elmozduló 

dugattyúra, tehát mechanikai munkavégzés történik, amiről már tanultunk. Az elégő 

üzemanyag termikus energiája csökken, a gáz lehűl. Az energiacsökkenés lényegében a gáz 

által végzett mechanikai munkával egyezik meg. Az elmozduló dugattyú elforgatja a 

főtengelyt. Erre a főtengelyre vannak kapcsolódva ékszíjtárcsák, amiket ékszíjak kötnek össze. 

Az ékszíjtárcsák különböző fogyasztókat tudnak működtetni, mint pl. szervószivattyú vagy 

klímakompresszor, közülük az egyik pedig a generátort hajtja meg. Ebben a generátorban egy 

forgó vasmag van, körülötte pedig mozdulatlan réztekercs. Ahogy az ékszíj hajtja a vasmagot, 

http://www.berzsenyi.hu/hokamera/index.php?x=kapcsolat.php
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elektromágneses tér keletkezik. Minden elektromos fogyasztót a generátor fog ellátni 

árammal, pl. a zenét, elektromos ablakokat és az indexet is. Tehát az indexlámpa a 

generátoron keresztül kap áramot, de csak úgy tud áramot termelni, ha van egy belsőégésű 

motor, ami meghajtja a vasmagot. Tehát így lesz az üzemanyag kémiai energiájából először 

hőenergia, majd mechanikai (mozgási) energia, elektromos energia és fényenergia.  

2. Mondjál példákat arra, hogy egyes erőművekben mi a „tüzelőanyag”, annak felhasználása 

során hány százalékban sikerül elektromos energiát előállítani (mennyi az elektromos energia 

előállításának a hatásfoka), és az elektromos energia előállítása során mennyi a fajlagos szén-

dioxid-kibocsátás (CO2-tömeg/kWh)! 

Megoldás: 

Paksi Atomerőmű: Üzemanyaga urán-dioxid (UO2), hatásfoka 34%. 

Dunamenti Erőmű: Tüzelőanyaga kőolaj és földgáz, hatásfoka 36,3%.  

Mátrai Erőmű: Tüzelőanyaga lignit, hatásfoka 32%. 

Tiszapalkonyai Erőmű: Tüzelőanyaga barnakőszén, hatásfoka 26,8%.  

Pécsi Erőmű: földgáz, biomassza (fa), hatásfoka 70-75%  

Újpesti erőmű: Üzemanyaga földgáz, hatásfoka 85,24%.  

http://villany.uw.hu/ 

 

http://www.energiaklub.hu/dl/eromuterkep_elemzes.pdf 

http://villany.uw.hu/
http://www.energiaklub.hu/dl/eromuterkep_elemzes.pdf
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Hatásfok (Forrás: Villamosenergia statisztikai évkönyv, 2006) 

3. A nagy távolságokat megtevő utasszállító repülőgépek nagyjából tízezer méter magasban 

repülnek. Miért éri meg ilyen magasra felemelni a hatalmas tömegű gépeket? 

Megoldás: 

Ahogy a tankönyv is írta, az üzemanyagot a súrlódás mellett a közegellenállás legyőzésére is 

használjuk. A légkör sűrűsége a magassággal csökken, így minél magasabban repül a gép, annál 
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kisebb légellenállást kell leküzdenie. Tízezer méter magasban már olyan ritka a levegő, hogy 

kisebb üzemanyag-fogyasztással és ugyanakkor ugyanakkora szárnyfelülettel és ugyanolyan 

szárnyprofillal sokkal nagyobb sebességgel lehet repülni. 

4. Emelődaru 2,5 tonna tömegű testet emel egyenletesen 20 méter magasra. A daru 

villanymotorjának és a mechanikai szerkezetnek (kerekek, acélhuzalok stb.) a hatásfoka 85%. 

Hány kWh elektromos energia felhasználásával emeli fel a daru a testet? 

Megoldás: 

m = 2,5 t = 2500 kg 

h = 20 m 

g = 10 m/s2 

η = 85%  

Whasznos= m·g·h = 5∙105 J 

η= Whasznos/ Wösszes  

Az adatok alapján Wösszes kiszámítható:  

Wössze s= Whasznos/η= 5,88∙105 J = 5,88∙105/ 3600 000 = 0,16 kWh 

A daru 0,16 kWh elektromos energia felhasználásával emeli fel a testet 20 méter magasra. 

5. Egy személygépkocsi sebessége autópályán 35 m/s. Ilyen sebesség esetén 100 kilométeren 

a fogyasztása benzinből 7,0 liter. A benzin fűtőértéke 43 MJ/kg, átlagos sűrűsége: 0,75 kg/liter. 

a) Mennyi a benzin literre vonatkoztatott égéshője? 

b) Mennyi a 100 km-en „elfogyasztott energia”? 

c) Hány kilowattos teljesítménnyel égeti az autó az üzemanyagot? 

Megoldás: 

a) A benzin literre vonatkoztatott égéshője 43 MJ/kg ∙ 0,75 kg/l = 32,25 MJ/l.  

b) A 100 km-en elfogyasztott energia 32,25 MJ/l ∙ 7 l = 225,75 MJ. 

c) Másodpercenként 35 métert tesz meg, így átszámolva sebessége 126 km/h. Ezen a 126 

km-en 126 km ∙ 7liter / 100 km = 8,82 litert fogyaszt a benzinből. Ez 32,25 MJ/liter ∙ 

8,82 liter = 284,445 MJ energiafogyasztás, azaz 284,445 MJ/ 3,6 = 79,0125 kWh.  

Egy órára vonatkoztatva a teljesítménye 79,0125 kW. 

6. Egy átlagos személygépkocsi fogyasztása benzinből az autópályán 100 kilométeren a 

megengedett sebesség esetén 7 liter. A benzin fűtőértéke 43 MJ/kg. Nézz utána, menyibe kerül 

egy liter benzin! (A benzin átlagos sűrűsége 0,75 kg/liter.) 
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a) Mennyibe kerül fajlagosan az energia (Ft/MJ), ha ezt benzin formájában „fogyasztom 

el”? 

b) Mennyi „energia árán” teszünk meg egy kilométert ezzel a személygépkocsival az adott 

sebesség esetén? 

c) Mennyibe kerül az egy kilométer út megtételéhez szükséges üzemanyag ilyen sebesség 

és tempó mellett? 

Megoldás: 

a) Egy liter benzin ára 340 forint. Az előző feladatban kiszámoltuk a benzin literre 

vonatkoztatott fűtőértékét (32,25 MJ/liter). Ezekből kiszámítható a fajlagos energia, 

melynek értéke (340 Ft / 1 liter) ∙ (1 liter / 32,25 MJ) = 10,54 Ft/MJ. 

b) Ha 100 km-t 7 liter benzin fogyasztásával tett meg, akkor 1 km-t 0,07 literrel. Így az 

energia 32,25 MJ/liter ∙ 0,07 liter = 2,2575 MJ.  

c) 340 Ft/l  0,07 l = 23,8 forint. 

7. Hasonlítsuk össze különböző közlekedési formák „energiafogyasztását”! Egy szülő 

mindegyik esetben 10 km-es távolságra szállítja gyermekét. A szülő tömege 80 kg, a gyermek 

tömege 30 kg. Mindegyik esetben számítsd ki, mennyi a hasznos és az összes tömeg 

hányadosa, mennyi a „szállítás hatásfoka”, és mennyi a „szállítás költsége” 10 km-en! Nézz 

utána, menyibe kerül egy liter benzin! 

a) Mennyi „energiát fogyaszt” 10 kilométeren a szülő, ha kerékpárral (járműtömeg: 8 kg) 

utazik és viszi a fiát? 

b) Mennyi „energiát fogyaszt” egy könnyű kismotorral 10 kilométeren (járműtömeg: 

110 kg, fogyasztás 3,0 liter/100 km)? 

c) Mennyi „energiát fogyaszt” a mai „átlag” személygépkocsis szállítás során 

(járműtömeg: 1000 kg, fogyasztás: 7,0 liter/100 km)?  

Megoldás: 

a) Kerékpározáskor nagyjából 0,1 kW a teljesítményünk, a gyerek szállításakor ezt vegyük 

0,15 kW-nak, és a 10 km-es távon a szülő haladjon – mondjuk – 5 m/s sebességgel, 

vagyis a távot tegye meg 2000 s alatt. A teljesítmény és az idő szorzata adja meg az 

„elfogyasztott” energiát, ami 300 kJ  70 kcal. Ha a szülő naponta 2100 kcal (= 30  70 

kcal) energiatartalmú ételt fogyaszt el, amiért nagyjából 1500 Ft-ot fizet, akkor ennek 

harmincad részébe, vagyis 50 forintba került a szállítás. A hasznos és az összes tömeg 

hányadosa adja meg a hatásfokot, ami ebben az esetben 30/118  25%. (A választ nem 

szabad teljesen komolyan venni, mert számos tényezőt nem vettünk figyelembe.) 

b) A kismotor fogyasztása 10 km-en mindössze 0,3 liter, ami 340 forint/liter benzinár 

mellett kb. 100 forint. Ennek energiatartalma: (32,25 MJ/liter)  0,3 liter  10 MJ. A 

hatásfok: 30/220  14%. 
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c) A személygépkocsi fogyasztása 10 km-en 0,7 liter, ami 340 forint/liter benzinár mellett 

kb. 240 forint. Ennek energiatartalma: (32,25 MJ/liter)  0,7 liter  23 MJ. A hatásfok: 

30/1110  3%. 

28. Energia nélkül nem megy… 

A lecke célja az, hogy saját életünkben ismerjük fel az ezeket a tevékenységeket kísérő 

energiaváltozásokat. A tankönyvi javaslat szerint 5 kg-os súlyzó emelgetése során 

tapasztalhatjuk meg, hogy mennyi munkát kell végezni, miközben a súlyt újra és újra magasra 

emeljük. Természetesen a tankönyvi példa csak javaslat, bármilyen más testgyakorlat 

esetében végezhetünk közelítő számolásokat a mozgás során bekövetkező munkavégzés 

meghatározására. A lecke középpontjában tehát a bennünk lezajló energiaátalakulásokkal 

kapcsolatos saját élmény áll, ami akkor éri el a célját a feldolgozás alatt, ha ezt az élményt 

átélik a diákok. A leckében található képletek alkalmazásával gyakorolhatjuk a munka és a 

teljesítmény kiszámolását, továbbá a prefixumok használatát is. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Becsüld meg, naponta „mennyi energiát fogyasztasz” a napi tevékenységeid során (ételek 

formájában, egy főre eső fűtés, használati melegvíz, elektromos energia formájában otthon, 

iskolában, utazás során személygépkocsival, tömegközlekedési eszközzel stb.), és összegezd 

ezeket! 

Megoldás: 

A napi energiaszükségletünk (élelmiszer) 2000 kcal = 8300 kJ. A családunk (4 fő) körülbelül 200 

km-t utazik egy hónapban autóval, így körülbelül 16 liter benzint fogyasztunk. 1 liter benzin 

fűtőértéke 34 000 kJ, tehát egy hónapban ez 544 000 kJ. Ezt nap/fő értékre lebontva 4533 kJ. 

A család havi elektromosenergia-fogyasztása körülbelül 200 kWh, ami 720 000 kJ. Ez szintén 

nap/fő értékre átszámítva 6000 kJ. A gázfogyasztás körülbelül 7000 MJ, azaz 7 000 000 kJ 

havonta, tehát az egy főre eső érték napi 58 000 kJ. Így összesen egy nap körülbelül 76 800 kJ 

energia a családunkban az egy főre eső fogyasztás. 

2. Nézz utána, hogy mennyi Magyarország éves primer energiafogyasztása! Számítsd ki, 

mennyi Magyarországon az egy főre eső éves és a napi energiafogyasztás! Hasonlítsd össze az 

előző kérdésben „összesített” eredménnyel! Mekkora különbséget kaptál? 

Megoldás: 

Magyarország éves primer energiafogyasztása 2013-ban 960 PJ, azaz 9,6 ∙ 1017 J volt. (Azaz 

napi 2,6 ∙ 1015 J.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe001.html 

  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe001.html
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A primerenergia-termelés összetételét tekintve a következőképp alakult: 37,1% 

nukleáris, 14,5% szilárd tüzelőanyag, 20,3% földgáz, 9,8% kőolaj és 17,5% megújuló energia.  

Az egy főre eső primer energiafelhasználás 2013-ban 70,7 GJ, azaz 7 ∙ 1010 J volt. (Azaz 

napi 2 ∙ 108 J.) Az általam számolt, azaz elfogyasztott napi energiamennyiség 7,7 ∙ 107 J.  

Magyarország 1 főre jutó energiafelhasználása lényegesen alacsonyabb a közel 

hasonló éghajlatú, tőlünk fejlettebb EU országokénál. 

3. Versenyeztesd barátaidat, és mérd meg, mennyi idő alatt tudnak egy emeletnyit felszaladni 

a lépcsőn! Azt is mérd meg, hogy milyen magas az emelet (például egyetlen lépcsőfok 

magasságát szorozd össze a lépcsőfokok számával)! Határozd meg kW és LE egységekben a 

barátaid mechanikai teljesítményét az emeletfutás közben!  

Megoldás: 

A válaszhoz szükség van a mérési eredményekre. 

4. Egy liter benzin nagyjából ugyanannyiba kerül, mint 8 kWh elektromos energia. A benzin 

égéshője nagyobb vagy kisebb, mint a 8 kWh energia? 

Megoldás: 

A benzin fűtőértékéből és sűrűségéből kiszámítható a literre vonatkoztatott égéshője, ami 43 

MJ/ kg ∙ 0,75 kg/l = 32,25 MJ/l. 

8 kWh pedig átszámolva 28,8 MJ energia. Tehát egy liter benzin égéshője nagyobb, 

mint 8 kWh energia. 

5. A cserépkályhában fával tüzelünk. A száraz fa égéshője 16 MJ/kg, mázsája 2500 Ft. Egy 

„begyújtás során” 12 kg fát égetünk el. 

a) Mennyi az elégetett fa által szolgáltatott hő? 

b) Mennyibe kerül egy napi fűtés fával? 

c) Hány forintba kerül 1 MJ energia, ha azt „száraz fából nyerjük ki”? 

Megoldás: 

a) 12 kg elégetett fa által szolgáltatott hő 16 MJ/kg ∙ 12 kg = 28,8 MJ. 

b) Ha egy napi fűtésre 12 kg fával számolunk, akkor ez a fűtés naponta 12kg  ∙ 2500 ft/ 

100 kg = 300 ft. 

c) Ha 1 kg fa 16 MJ energiát szolgáltat, akkor 1 MJ energiát 0,0625 kg fából nyerünk. Mivel 

1 kg fa 25 forintba kerül, 0,0625 kg (tehát 1 MJ) 1,5625 forint. 

6. Ablak alá szerelt gázkonvektorral még nagyon sok helyen fűtenek. A szobába 24 óra alatt 

150 MJ hőt akarunk „bejuttatni”. Ez a rendszer az utca felé elég sok hőt „küld ki”. A földgáz 

elégetésekor felszabaduló hőnek csak a 65%-a jut a szobába, ezért ennek a fűtési módszernek 

a „hatásfoka” 65%. A földgáz égéshője 32 MJ/m3, ára kb. 100 Ft/m3. 
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a) Hány köbméter gázt kell elégetnünk ahhoz, hogy a szobában biztosítsuk a szükséges 

hőmennyiséget? 

b) Mennyit kell a gázfűtésért fizetni naponta? 

c) Hány forintba kerül 1 MJ energia, ha azt „földgázból nyerjük ki”? 

Megoldás: 

a) Mivel 32 MJ energiát 1 m3 földgázból nyerünk, így 150 MJ- t 4,7 m3-ből nyernénk, ha 

az elégetett gáz hőjének 100%-a a szobába jutna. Viszont mivel ennek a fűtési 

módszernek a hatásfoka 65%, így 4,7 m3/ 0,65 = 7,23 m3 földgázra van szükség ahhoz, 

hogy biztosítsuk a szükséges 150 MJ hőmérsékletet.  

b) Mivel 1 m3 gáz 100 forint, 7,23 m3 723 forint. 

c) Mivel 32 MJ ( 1 m3 ) 100 forintba kerül, 1 MJ energia 3,125 forint.  

29. Az élet és az energia, mi az a kalória? 

Az előző lecke saját tapasztalatok segítségével irányította rá a diákok figyelmét arra, hogy a 

szervezetünkben is energiaátalakulás zajlik; például az izmok működése során kémiai energia 

alakul át mozgási energiává. Az élelmiszerek ezek szerint kémiai úton raktározott energiát 

tartalmaznak. A táplálkozás során fontos gyakorlati jelentősége van a „nagy múltra 

visszatekintő” kalória nevű mennyiségnek. A kalória segítségével határozható meg az 

élelmiszerek energiatartalma; mindez azért fontos, mert segít a helyes táplálkozás 

kialakításában. 

Sok szempontból hasznos ismeret az, hogy mennyire könnyű vagy nehéz felmelegíteni 

egy testet. Az ezzel kapcsolatos fizikai mennyiség a fajlagos hőkapacitás, röviden fajhő, 

amellyel a lecke feldolgozása során megismerkednek a tanulók. Módszertani szempontból 

követendő gyakorlat, hogy a tankönyvi szöveg táblázatot is tartalmaz, amely a legfontosabb 

anyagok fajhőértékeit adja meg. Az ezekben a táblázatokban található adatok egyszerű 

becslések vagy feladatmegoldások során is jól használhatóak, illetve internet segítségével 

szinte korlátlanul bővíthetők. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Melyek azok a vegyületek ételeinkben, amelyek „elégetésével” nyerjük a testünk számára 

szükséges energiát? Mik az „égetés” anyagcseretermékei? 

Megoldás: 

Az energiaforrások közé soroljuk a fehérjéket, a szénhidrátokat és a zsírokat. A táplálkozáskor 

a bonyolult biokémiai folyamatok energetikai alapja a táplálék szén- és hidrogéntartalmának 

égése, hiszen a belélegzett oxigén helyett szén-dioxidot lélegzünk ki.  
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2. Számítsd ki a saját tested hőkapacitását kJ/kg mértékegységben! 

Megoldás: 

A válaszhoz szükség van testtömeged értékére. 

3. Egy liter étolajat akarunk felmelegíteni. Az étolaj fajhője: 1,54 kJ/kg °C. Sűrűsége 

0,92 kg/liter. Mennyi hő kell egy liter étolaj 20 °C-ról 250 °C-ra történő felmelegítéséhez? 

Megoldás: 

A 230 ˚C-os hőmérséklet-különbség eléréséhez szükséges hőmennyiséget a következő képlet 

segítségével számolhatjuk ki: 

Q = c ∙ m ∙ ∆t , ahol m = ρ ∙ V, azaz Q = c ∙ ρ ∙ V ∙ ∆t = 325 kJ.  

Tehát 325 kJ energia kell ahhoz, hogy az étolajat felmelegítsük.  

4. Egy 3 dl-es műanyag pohárban 2 dl forró (90 °C-os) tea van. 5 darab 2 cm élhosszúságú, 

éppen olvadásnak induló jégkockát dobunk bele. Kavargatjuk a jégkockákat mindaddig, amíg 

el nem olvadnak teljesen. 

a) Mi lesz a közös hőmérséklet? 

b) Mennyi „vizezett” teánk lesz a jég elolvadása után? (A tea hűtése jéggel nem igazán 

elfogadott a teaínyencek körében.) 

Megoldás: 

a) Vtea= 2 dl = 0,2 l = 0,2 dm3 = 0,0002 m3 

mtea = 0,2 kg 

ctea = 4,2 kJ/ kg ∙˚C 

ttea = 90˚C 

Vjég = 5 ∙ 6 cm3 = 30 cm3 = 0,00003 m3 

cjég = 2,1 kJ/kg ∙˚C 

mjég = ρjég ∙ Vjég = 0,02 kg 

tjég = 0 ˚C 

ρjég = 917 kg/ m3 

L0 = 340 kJ/kg 

A jég által felvett energiát a lehűlő tea energiacsökkenése fedezi: 

mjég · L0 + cvíz ∙ mjég ∙ (tközös – tjég) = cvíz ∙ mvíz ∙ (ttea – tközös) 

Ebből kifejezve tközös = 74,45 ˚C. 

  



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

95 
 

b) A 2 dl teához még 0,3 dl víz kerül a jég olvadásával. Így 2,3 dl vizezett teánk lesz. 

5. Készíts hét napon keresztül feljegyzést étkezésedről!  

a) A táblázatba jegyezd fel az élelmiszerek nevét, fajlagosenergia-tartalmát (MJ/kg), az 

elfogyasztott mennyiséget (kg, liter)! 

b) Összesítsd naponta az energiafogyasztásodat (MJ/nap)! 

c) Becsüld meg, hogy adott nap mennyi mechanikai munkát végeztél (MJ/nap)!  

Megoldás: 

A válaszhoz szükség van a mérési eredményekre. 

30. Mit és mennyit együnk? 

Az elhízás népbetegség. Ugyanakkor az elhízás megelőzése nyilvánvalóan nehéz probléma, 

amelyben egyetlen tudományterület ismeretei nem elegendőek, így ez a téma is erősen 

integrált jellegű, különösen szoros kapcsolatban van a biológiával. A téma feldolgozása során 

a diákok gyakorolhatják a képletekkel való számolást is, ezért adjuk meg a alapanyagcsere 

meghatározására alkalmas képletet. Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy ez az összefüggés 

fizikaórán megtanulandó, azonban segíthet a matematikai alapkompetenciák elsajátításában.  

A lecke felhasználható az elhízással kapcsolatos gondolkodás fejlesztése során. Nagyon 

lényeges az élelmiszerek energiatartalmát megadó táblázat is, ami szintén lehetőséget ad arra, 

hogy kiszámoljuk: az általunk egy nap során elfogyasztott tápláléknak mennyi az 

energiatartalma. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a lecke hasznos tevékenységeket tesz lehetővé a diákok 

számára. Számolják ki a képlet használatával a saját napi energiaszükségletüket, állítsanak 

össze mintaétrendet, ami tartalmazza ezt az energiamennyiséget! Vitatkozzanak a tanárral és 

egymással az egészséges táplálkozás alapelveiről, nézzenek utána a különböző diéták elveinek, 

és gondolják végig, hogy ezek a diéták valóban hasznosak lehetnek-e! Mindeközben 

gyakorolják a tudományos gondolkodás alapjait, az információkra alapozott vélemény 

megfogalmazását, mások eltérő véleményének az elfogadását! 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Nevezd meg azokat az élelmiszereket, amelyeket az emberi szervezet nagy hatékonysággal 

képes feldolgozni és beépíteni, továbbá azokat, amelyektől „nem hízunk”, de szükségesek! 

Megoldás: 

A testünk a szénhidrátot, fehérjét, zsírt tudja feldolgozni és beépíteni. A vitaminok, ásványi 

anyagok és élelmi rostok azok, amelyekre szükségünk van, de nem energianyerés 

szempontjából. 

 



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

96 
 

2. Készíts „programot” a napi étkezésedre vonatkozóan, hogy a reggel, délben, este 

elfogyasztott ételek ne csak a napi szükséges energiát tartalmazzák, de legyen meg az a 

mennyiség is, ami a gyomor, belek „foglalkoztatására” szükséges, valamint legyen bennük a 

napi szükséges vitamin és ásványi anyag is! Beszéld ezt meg az iskolában tanároddal és otthon 

a szüleiddel is! 

Megoldás: 

Reggeli: zabkása  

Ebéd: zöldségleves, sült csirkemell, barna rizs, uborkasaláta 

Uzsonna: alma 

Vacsora: körözöttes szendvics, sonkafelvágottal 

Ez összesen 1848 kcal, 240 g szénhidráttal, 100 g fehérjével és 40 g zsírral. 

3. Mondd el, hogy a következő sütési, főzési technikák során milyen fizikai folyamatok útján 

történik „energiabevitel” az elkészítendő élelmiszerekbe: szabad tűzön bográcsban, 

gáztűzhelyen lábasban, elektromos kerámialapos tűzhelyen lábasban, indukciós tűzhelyen 

vasedényben, megfelelő edényrendszerben gőzzel történő párolás során, sütőben grillezéssel, 

légkeveréssel, mikrohullámú sütőben! 

Megoldás: 

Szabad tűzön bográcsban: Az energiát a tűz hője adja. A főzés időtartama a bogrács 

magasságának és a tűz erejének függvényében szabályozható.  

Gáztűzhelyen lábasban: Energiahordozója a vezetékes gáz vagy a PB (palackos) gáz. A 

gáztűzhely gyors főzést tesz lehetővé, és könnyen kezelhető. Előnye, hogy a gáz begyújtásának 

pillanatától maximális a hőközlés. 

Elektromos kerámialapos tűzhelyen lábasban: A villanytűzhely az elektromos áramot 

hőenergiává alakítja. 

Indukciós tűzhelyen vasedényben: Az indukció lényege, hogy az elektromos áram indukálása, 

előidézése a mágneses térerősség változtatásával vagy a vezető mozgatásával a mágneses 

térben jön létre. Azaz ha fémet helyezünk a mágneses mezőbe, akkor hő keletkezik. 

Teljesítményfelvétel, vagyis főzés csak akkor és ott van, ahol az edény érintkezik a 

főzőfelülettel. 
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Megfelelő edényrendszerben gőzzel történő párolás során: A kuktafazék nagy segítséget 

jelent a háziasszonyoknak a konyhában. A kukta egy jó minőségű fémből (pl. nemesacél) 

készült, vastag falú, szorosan lezárható főzőedény. E tulajdonságai lévén képes arra, hogy 100 

százalékosan magában tartsa a forralás során keletkező vízgőzt, a kuktában lévő ételek pedig 

ebben a nagyon magas hőfokú (legalább 120 °C) gőzben párolódnak és főnek meg. A kuktában 

történő főzésnek számos előnye van: a magas hőmérsékletnek köszönhetően rövidebb idő 

alatt és kevesebb energia felhasználásával készülnek el az ételek, amelyek csak a gőzzel 

érintkeznek, ezért nem távozik el belőlük annyi vitamin és ásványi anyag, mint a hagyományos 

edényben való főzés során. 

Sütőben légkeveréssel: A légkeveréses sütés során a sütés a teljes sütőtérben egyenletes lesz. 

Itt a hőátadás konvektív módon valósul meg. A sütő hátsó részében egy fűtőtest található, 

mely közelében egy motorventillátor foglal helyet, ami áramlásban tartja a levegőt. A 

légkeveréses sütés további előnye, hogy a normál sütéshez képest alacsonyabb hőfokot 

igényel az ételkészítés, így energiát takaríthatunk meg. 

Sütőben grillezéssel: A grillezés közvetlen hőközléssel valósul meg. A grillezés az ételek gyors 

és nagy intenzitású hőkezelésének módja. A magas hő hatására az étel felületén vékony réteg 

keletkezik, a húsok pórusai bezáródnak, így megmaradnak az értékes tápanyagok és ízek. 

Mikrohullámú sütőben: A mikrohullámok, melyek közönséges elektromágnesen hullámok, 

mondhatni láthatatlanul melegítik fel ételeinket. A készülék bekapcsolása után a 

melegítőtérben 2,45 GHz frekvenciájú elektromágneses hullám hatására jön létre a 

melegedés. Az ételben lévő részecskék, molekulák mozgása megnő, szaporodik a súrlódások 

száma, ami hőtermelést eredményez. A mikrohullámok nem halmozódnak fel, hanem 

felhasználódnak a készülékben azáltal, hogy az étel molekuláit rezgésbe hozzák. Az 

elektromágneses rezgés keltésére magnetroncsövet használnak. 

(Brusztné Kunvári Enikő: Főzéshez, sütéshez használatos készülékek jellemző tulajdonságai, 

kiválasztásának fontossága)  

4. Becsüld meg, hogy egy átlagos konditermi edzés mennyi mechanikai munkával jár, és a 

kapott értéket számítsd át kcal egységre! 

Megoldás: 

Egy órás súlyzós edzésnél körülbelül 1500 kJ munkát végzünk, azaz körülbelül 357 kcal-át 

égetünk el. 

5. Egy éttermi vacsora gyakran a következőkből áll: Két rántott sertésszelet (darabonként 5 

dkg) burgonyakörettel (20 dkg), 10 dkg uborkasalátával. Közben elfogy 3 dl bor (10% 

alkoholtartalom). Ezt követi egy tortaszelet (piskótatészta, krém összesen 8 dkg), majd 0,5 dl 

feketekávé három kockacukorral (3 gramm). 
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a) Mennyi „energiát” fogyasztott a vacsorázó? 

b) Milyen magasra kellene felgyalogolnia a 80 kg tömegű vacsorázónak ahhoz, ha az 

„elfogyasztott energiát” teljes mértékben mechanikai munkavégzéssel akarná 

„ledolgozni”? (Az ember „mechanikai munkavégzési” hatásfokát tekintsük 40%-

osnak!) 

Megoldás: 

a) 10 dkg rántott hús: 884 kJ, 20 dkg burgonyaköret: 712 kJ, 10 dkg uborkasaláta: 46 kJ, 3 

dl bor: 945 kJ, 8 dkg tortaszelet: 1232 kJ, 0,5 dl feketekávé 3 g cukorral: 292 kJ. 

Összesen 4111 kJ energia, azaz 981 kcal. 

b) A hasznos munkát Whasznos = η ∙ Wösszes képlettel számolhatjuk ki, ami jelen esetben  

0,4 ∙ 4111 kJ  = 1644,4 kJ. Ez a hasznos munka egyben a potenciális energiával egyenlő, 

azaz m ∙ g ∙ h értékével. Ebből ismert a tömeg is, tehát a magasság kiszámolható h = W/ 

m ∙ g segítségével. Így megkapjuk, hogy a vacsorázónak 2 km magasra kellene 

felgyalogolnia.  

6. Egy csirkefelsőcomb rántva 280 kcal, hozzá a hasábburgonya köretnek 340 kcal 

„energiatartalmú” étel az étlap szerint. (A számításokhoz szükséges adatokat olvasd ki a 

tankönyv ide vonatkozó táblázatából!)  

a) Mennyi a tömege a csirkefelsőcombnak és a burgonyának? 

b) Mennyi a szénhidrát-, zsír-, valamint fehérjetartalma a kétféle ételnek? 

Megoldás: 

a) A csirkecomb tömege 130 gramm, a hasábburgonyáé 100 gramm. 

b) A rántott csirkecomb 22,38 g fehérjét, 16,17 g szénhidrátot és 15,28 g zsírt tartalmaz. 

A hasábburgonya 4 g fehérjét, 43 g szénhidrátot és 19 g zsírt tartalmaz. 

7. Nagyon népszerű a pattogatott kukorica és a földimogyoró. 

a) Mennyi „energiabevitelt” jelent egy zacskó (100 gramm) pattogatott kukorica vagy egy 

csomag (szintén 100 gramm) földimogyoró elfogyasztása? 

b) Mennyi szénhidrátot, zsírt, valamint fehérjét fogyasztottál el ezekkel? 

Megoldás: 

a) A mogyoróval 2496 kJ energiát, míg a pattogatott kukoricával 2272 kJ energiát 

juttatunk a szervezetünkbe.  

b) A mogyoró 100 grammja 25,5 g fehérjét, 18,7 g szénhidrátot és 46,4 g zsírt tartalmaz. 

A pattogatott kukorica 100 grammja 7,5 g fehérjét, 57,5 g szénhidrátot és 33 g zsírt tartalmaz. 

8. Reggelire régen egy földműves 20 dkg fehér kenyérrel megevett 10 dkg szalonnát 20 dkg 

uborkával. Ivott még fél deci 50%-os pálinkát. (A számításokhoz szükséges adatokat olvasd ki 

a tankönyv ide vonatkozó táblázatából!) 
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a) Mennyi „energiát” fogyasztott el ezzel a reggelivel ez a földműves? 

b) Hány dekagramm fehérjét, szénhidrátot és zsírt evett meg a fenti ételek 

elfogyasztásával? 

Megoldás: 

a) 20 dkg fehér kenyér: 2184 kJ, 10 dkg szalonna: 2925 kJ, 20 dkg uborka: 130 kJ, 0,5 dl 

pálinka: 544 kJ 

Összesen 5783 kJ, azaz 1380 kcal energiát fogyasztott el a földműves.  

b) Összesen 25,4 g fehérjét, 112,2 g szénhidrátot és 77,6 g zsírt fogyasztott el az ételekkel.  

31. Mi hajtja a járműveinket? 

A lecke a benzinmotorok működésének alapjait tárgyalja. Elsődleges célunk, hogy bővítsük a 

diákok ismereteit a mindennapokban nagyon gyakran használt benzinmotorokkal 

kapcsolatosan. Milyen fizikai elveken működik a benzinmotor, mennyi energiát tárol a benzin, 

mennyibe kerül a felhasznált energia? Ugyancsak lényeges kérdés a benzinmotorok 

károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos információ is, hiszen ez környezetvédelmi 

szempontból fontos. A diákok akár önállóan is elolvashatják a lecke egyes bekezdéseit, 

kiemelhetik a számukra nehezen érthető részeket, kijegyzetelhetik a fontosabb adatokat, 

vázlatot készíthetnek a megismert fogalmakról. A csoport motivációjának függvényében a 

tanár is kiegészítheti az anyagot, vagy elhagyhat a tankönyvi szövegből, esetleg hozzátehet 

más részeket. A téma önmagában zárt, csak kevéssé kapcsolódik a korábbi, megelőző 

anyagokhoz. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Keress utána, hogy milyen gázokból áll és milyen arányban az Oroszországból vásárolt 

„földgáz”, és mi az összetétele a Magyarországon a hálózatba juttatott „földgáznak”! 

Megoldás: 

A földgáz tipikus összetétele: 

Metán (CH4) 97% 

Etán (C2H6) 0,919% 

Propán (C3H8) 0,363% 

Bután (C4H10) 0,162% 

Szén-dioxid (CO2) 0,527% 

Oxigén (O2) 0-0,08% 

Nitrogén (N2) 0,936% 

Nemesgázok (Ar, He, Ne, Xe) nyomelemként 
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http://www.foldgaz.hu/A_foldgaz/Mi_a_foldgaz.aspx 

A különböző lelőhelyeken a földgáz összetétele jelentősen különbözhet egymástól. 

2. Ismertesd az Otto-motor és a dízelmotor felépítését, főbb részeit, működését! Mi a benzin 

és mi a gázolaj? Mi az „összetétele” az egyiknek, és mi a másiknak? Milyen fizikai paraméterek 

jellemzik őket? 

Megoldás: 

Az Otto-motor benzinnel működő négyütemű motor, ezért benzinmotornak is hívják. A 

motorbenzin összetett folyadék, amely főként a paraffin sorozatba tartozó szénhidrogének 

elegye. A benzinmotor működésének lépései (ütemei): 

Az első ütem: a szívás 

A lefelé haladó dugattyú maga után szívja (fizikailag a dugattyú fölött keletkező térbe a normál 

külső légköri nyomás által beáramlik) a porlasztóból a benzin-levegő keveréket. A porlasztó 

által elporlasztott üzemanyaghoz megfelelő mennyiségű levegőt keverve a kész elegy a 

szívócsövön keresztül áramlik a henger belsejébe. 

Amikor a dugattyú az alsó helyzetbe ér, a dugattyú fölötti hengertér teljesen feltöltődik 

a benzin-levegő keverékkel. A dugattyú a legfelső helyzetről (felső holtpont) a legalsó 

helyzetre (alsó holtpont) való mozgásakor a forgattyús tengely fél fordulattal elfordul. Ettől a 

pillanattól kezdődik a második ütem. 

A második ütem: a sűrítés 

A vezérműtengely által vezérelt szívószelep elzárja a szívócső furatát. A forgattyús tengely 

további forgása következtében a dugattyú lentről felfelé halad. 

Az előző ütemben beszívott benzin-levegő keverék nem tud kiáramlani a hengerből (a 

kipufogószelep szintén zárva van). A dugattyú tehát a fölötte lévő keveréket erősen 

összenyomja (összesűríti). Attól a pillanattól kezdve, hogy a dugattyú ismét a legfelső 

helyzetbe kerül, kezdődik a harmadik ütem. 

A harmadik ütem: expanzió 

Amikor a dugattyú a felső holtponttól visszaszámított 2 mm-t eléri (itt keletkezik a megfelelő 

levegő-benzin keverék), a gyújtógyertya elektródái között villamos szikra ugrik át. Ez a szikra 

meggyújtja az égéstérben összesűrített benzin-levegő keveréket, ami robbanásszerűen elég. 

A terjeszkedő gázok óriási nyomása a dugattyút fentről lefelé löki, ezt nevezzük 

terjeszkedésnek (expanziónak). A dugattyú a hajtórúdon keresztül fél fordulattal elfordítja a 

forgattyútengelyt, amely fél fordulat gyakorlatilag a motor hasznos munkája. (A további 

fordulatok csak a működés járulékos veszteségeként foghatók fel). A robbanás nyomán 

keletkező égésterméket el kell távolítani a hengerből. Ez már a negyedik ütem alatt zajlik le. 
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A negyedik ütem: a kipufogás 

A dugattyú a legalsó helyzetből – ahová az előző ütemben került – ismét felfelé halad. Ekkor 

viszont nyitva van a kipufogószelep, és a dugattyú kitolja maga előtt a kipufogócsőbe az 

égésterméket. 

Miután a dugattyú ismét a legfelső helyzetbe kerül, záródik a kipufogószelep, nyílik a 

szívószelep, és az egész folyamat kezdődik elölről. A folyamat termodinamikai modellje az 

Otto-körfolyamat. 

A dízelmotor szerkezetében hasonlít a nála ismertebb mechanizmusú benzinmotor 

felépítéséhez, hiszen alapvetően mindkettő henger(ek)ből, dugattyú(k)ból, főtengelyből, 

kiegyenlítő tömeg(ek)ből, vezérműből, szelepekből stb. épül fel, s mindkettő a négy ütem – 

szívás, sűrítés, terjeszkedés és kipufogás – szerint dolgozik, de működése és az azt kiszolgáló 

berendezések jelentősen eltérnek. 

A fő különbség, hogy a dízelnél a tüzelőanyag (leginkább gázolaj) gyújtószikra segítsége 

nélkül, a legalább hússzoros kompresszió (légsűrítés) miatti felmelegedés hatására 

öngyulladással ég el és végez munkát a hengerben. Az Otto-motorok benzin+levegő keveréket 

kapnak a karburátorból, viszont a dízelmotor hengere csak levegőt szív be, azt sűríti, az 

adagoló az égéstérben felhevült levegőbe fecskendezi az üzemanyagot. 

A dízelmotorok üzemanyaga a gázolaj (dízelolaj), ami a benzinnél magasabb 

szénatomszámú (C13–C20) szénhidrogén (paraffin) láncokból áll. 

3. Milyen üzemanyagot használnak a repülőgépek, és miért? 

Megoldás: 

A repülőgépek üzemanyaga a kerozin. Ez a gázolajhoz hasonló égési tulajdonságokkal 

rendelkező anyag színtelen vagy enyhén sárgás színű, jellegzetes szagú, teljesen 

szennyeződésmentes kőolajszármazék. Úgy néz ki, mint a tiszta pálinka. Dermedéspontja –

47°C, lobbanáspontja +42°C. Látható szennyeződéseket és vizet nem tartalmazhat. 

Budapesten, a Ferihegyi repülőtéren JET-A1 minőségű kerozint töltenek a 

repülőgépekbe, Európa nagy részén ezt a minőséget használják az utasszállítók tankolásához. 

(Amerikában a JET-A minőségű üzemanyagot használják, ennek valamivel magasabb a 

dermedés- és a lobbanáspontja.) 

4. Nézz utána, hogyan vizsgálják meg a gépkocsik műszaki vizsgáztatásakor, hogy jól működik-

e a kipufogórendszerbe épített katalizátor! 

Megoldás: 

A vizsgálat alapján határozzák meg, hogy a katalizátor magja mennyi nemesfémet (platinát, 

ródiumot, palládiumot) tartalmaz. Ez a vizsgálat garantálja a gépkocsihasználó számára, hogy 

a katalizátor nemesfémtartalma megfelel az Európai Környezetvédelmi Szabályzatban előírt 

mennyiségnek, s ezáltal képes a káros kipufogógázokat nem szennyező gázzá alakítani. 



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

102 
 

A vizsgálat során a katalizátor magját (amelyben a nemesfémek találhatók) savas 

oldatba helyezik, és a teszt elvégzéséhez szükséges ideig benne hagyják. A savas oldat hatására 

a nemesfémek kiválnak a magból, ezután a fémek súlyát külön-külön megmérik, és így 

határozzák meg a mag térfogatához viszonyított százalékarányukat. 

5. A gépjármű-üzemanyagok eltérő minőségű égetése során milyen káros égéstermékek 

keletkezhetnek? Mi a szerepe a platinának és a ródiumnak a katalizátorban? 

Megoldás: 

A benzin és a levegő keverékének tökéletes égésekor szén-dioxid (CO2) és víz keletkezik. Az 

üzemanyag tökéletes égéséhez szükséges optimális levegő-üzemanyag tömegarány 14,5. Az 

ettől való eltérés tökéletlen égést eredményez, amely levegőszennyező gázok – szén-monoxid 

(CO), szénhidrogének (CH), nitrogén-oxidok (NOx), poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), 

illékony szerves vegyületek (VOC-k), valamint aeroszolok (szálló por) – kibocsátását 

eredményezi. 

A katalizátor rozsdamentes acéltokból, hőszigetelő rétegből és egy nemesfémekkel 

(platina, ródium) bevont kerámiaszűrőből áll. A nemesfémek a fent sorolt, környezetre 

ártalmas gázokat kémiai reakció során jóval kevésbé szennyező gázokká alakítják át, a 

nitrogén-oxidokat nitrogénre és oxigénre bontják, a szén-monoxidot szén-dioxiddá alakítják, 

illetve a szénhidrogéneket szén-dioxiddá és vízzé formálják. 

6. Egy személygépkocsi sebessége 25 m/s, fogyasztása 100 kilométeren benzinből 5,4 liter. A 

benzin égéshője: 44 MJ/kg, átlagos sűrűsége: 0,75 kg/liter. 

a) Mennyi idő alatt teszi meg ez a jármű a 100 km-t? 

b) Mennyi benzin és mennyi energia „fogy” másodpercenként? 

c) Hány adagban juttatta be az adagoló az 5,4 liter benzint a motor négy hengerébe, ha 

a gépkocsi négyütemű motorja 2500-as percenkénti fordulattal járt? Hány milliliter volt 

egy adag? 

Megoldás: 

a) 25 m/s = 90 km/h , azaz 1 óra alatt 90 km-t tesz meg, akkor a 100 km-t 1,1 óra = 

4000 másodperc alatt teszi meg. 

b) 4000 másodperc alatt fogy 5,4 liter, tehát 1 másodperc alatt 0,00135 liter. Ez 

0,00101 kg, ami 0,044 MJ energia. Tehát 44 kJ energia fogy másodpercenként. 

c) A négyütemű motorokban a főtengely minden egyes félfordulata alatt jut be egy 

hengerbe üzemanyag. Ez tehát percenként 5000 adag üzemanyag. 25 m/s sebességgel 

a 100 km-t az autó 4000 s = 66,7 perc alatt teszi meg, tehát az adagok száma 333 333. 

Így egy adag térfogata: 5400 ml/333 333 = 0,0162 ml =16,2 mm3. 
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7. Egy személygépkocsi vízszintes úton 100 kilométert egyenletes, 25 m/s sebességgel tesz 

meg. Ekkor a fogyasztása benzinből 5,4 liter. A benzin égéshője: 44 MJ/kg, átlagos sűrűsége: 

0,75 kg/liter. A személygépkocsi alaktényezője 0,28, a „hatáskeresztmetszete” 1,8 m2, a levegő 

sűrűsége 1,3 kg/m3. 

a) Mennyi az 5,4 liter benzin összes hasznosítható energiája? 

b) Mekkora az adott sebesség esetén a légellenállás? 

c) Mekkora a „légellenállás teljesítménye”? 

d) Az 5,4 liter benzin hasznosítható energiájának hány százaléka fordítódott a 

légellenállással szembeni munkavégzésre? 

Megoldás: 

a) 5,4 liter benzin 4,05 kg-nak felek meg. Ez 178,2 MJ energiát biztosítana, de ha 

figyelembe vesszük, hogy körülbelül 40% a hatásfoka a motornak, így csak 71,28 MJ 

energiát kapunk. 

b) A légellenállást a következőképpen számolhatjuk ki: 

Légellenállás = sebesség négyzete ∙ alaktényező ∙ homlokfelület ∙ közeg sűrűségének 

fele 

Tehát az ellenállás a fenti esetben 204,75 N.  

c) A teljesítmény kiszámítható a munka és az idő hányadosával. A munka 204,75 N ∙ 25 m 

= 5118, 75 J, az idő pedig 1 másodperc. Azaz a légellenállás teljesítménye 25 m/s 

sebesség mellett 5118,75 W.  

d) A 71,28 MJ energiának az 5118,75 J a 0,007%-a, azaz ennyi fordítódott a légellenállással 

szembeni munkavégzésre. 

32. Különleges meghajtású járművek 

Az oktatáskutatás egyik nagyon fontos felismerése, hogy az iskola szerepe, jelentősége milyen 

irányban változott meg napjainkban. Az elmúlt évtizedekben megfigyelhetjük, hogy az 

innovációs folyamat felgyorsult, egyre-másra jelennek meg az új technikai eszközök, leginkább 

a globális kommunikációval kapcsolatosan. Ezek átalakítják az életünket, és új kihívások elé 

állítanak bennünket. A tudományos fejlődés mind gyorsabb, olyan problémákkal találkozunk, 

olyan ismereteket kell használnunk mindennapi életünkben, amelyek korábban ismeretlenek 

voltak. Ma már úgy látjuk, nincs remény arra, hogy az iskolában minden hasznos dolgot 

megtanítsunk a tanulóknak, amire elkövetkezendő életükben csak szükségük lehet. Ezért 

fontosak azok a képességek, amelyeket a diákok az iskolában kifejlesztettek, gyakorlás útján 

tökéletesíthettek, és amelyek segítségével életük későbbi szakaszaiban majd szembe tudnak 

nézni az új kihívásokkal, segítenek számukra az új eszközök működtetésében, az új 

munkakörökben. Ebből a szempontból is fontos, hogy a diákok legyenek képesek megérteni a 

tudományos szövegeket, a maguk nyelvére lefordítani, kiemelni azt, amit értenek, illetve 
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kiemelni azt, amit nem értenek, rendezni az információkat. Ennek az önálló tanulási 

képességnek egy fontos eleme, hogy el kell tudnom olvasni a szöveget, amit meg kell értenem, 

fel kell ismernem, ha valamelyik részt nem értem, vagy ha további információkra van 

szükségem a teljes megértéshez. 

A lecke szövege egyrészt érdekes információkat tartalmaz, olyan, a hétköznapokban 

fontos dolgokkal kapcsolatosan, mint például az újfajta tüzelőanyagok. Az autók újfajta 

meghajtásával kapcsolatos kísérletek nagyon lényegesek. A benzinmotorok hangosak, a 

környezetszennyezés jelentős, és a Föld olajkészletei kifogyóban vannak, ezért egyre 

jelentősebb erőfeszítés történik a csendesebb, környezetkímélőbb és takarékosabb motorok 

kifejlesztésére. Az autózás a tanulók többségének hétköznapi tapasztalat, ezért azt gondoljuk, 

hogy érdekelhetik őket az új, különleges meghajtások. Jelenleg úgy tűnik, hogy a 

legígéretesebb ezek közül az elektromos áram segítségével történő autózás, ami napjainkban 

rohamtempóban terjed. 

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Ismertesd, hogyan kapcsolódik össze a normál és a hibrid autókban ezeknek az egységeknek 

a működése: belsőégésű motor, generátor villanymotor, akkumulátor, amikor gyorsítanak, 

amikor haladnak és amikor fékeznek a járművek! 

Megoldás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius 

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

2. Milyen üzemmódban szolgáltatja az üzemanyagcella az elektromos energiát (AC, DC)? 

Milyen energiahordozókkal (vegyületekkel, kémiai elemekkel) lehet az üzemanyagcellát 

„táplálni”? Miért környezetbarát technológia ez? 

Megoldás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czemanyagcella 

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

3. Ismertesd az üzemanyagcella vagy tüzelőanyag-cella felépítését, működését! 

Megoldás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czemanyagcella 

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

4. Nézz utána, hol tart a kutatás jelenleg a direkt metanolos tüzelőanyag-cella kifejlesztésében, 

aminek feltalálása Oláh György nevéhez fűződik! 

Megoldás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A1h_Gy%C3%B6rgy_(k%C3%A9mikus) 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czemanyagcella
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czemanyagcella
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A1h_Gy%C3%B6rgy_(k%C3%A9mikus)
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Andrew_Olah
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5. Egy LPG (PB) palack tartalmának tömege 11,5 kg. A propán-bután égéshője: 50 MJ/kg, 

normál nyomáson a gázkeverék sűrűsége 2 kg/m2. 

a) Mennyi az energiatartalma egy palack LPG-nek? 

b) Keresd meg a propán és a bután vegyületek tapasztalati képletét, számítsd ki 

móltömegüket! 

c) Számold ki, hogy egy kilogramm PB-keverékben hány gramm lesz a szén és a hidrogén! 

d) Mennyi oxigén és mennyi levegő kell a teljes palack elégetéséhez a konyhában? 

Megoldás: 

a) Ha 1 kg gáz égéshője 50 MJ, akkor egy palack (11,5 kg) energiatartalma 575 MJ. 

b) Propán: C3H8, moláris tömege 44 g/mol 

Bután: C4H10, moláris tömege 58 g/mol 

c) Jó közelítéssel feltehetjük, hogy a PB gáz felerészben propán (C3H8), felerészben bután 

(C4H10) keverékéből áll. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 7 szénatomra jut 

18 hidrogénatom, vagyis a tömegarány: (7  12) : (18  1) = 84 : 18. Ennek alapján az 1 

kg = 1000 g keverékben 823,5 g szén és 176,5 g hidrogén van. 

d) Tételezzük fel, hogy az égési folyamat végén a teljes szénmennyiségből szén-dioxid, a 

teljes hidrogénmennyiségből vízgőz lesz. A C + O2 = CO2 reakció alapján 12 g szén 

elégéséhez 32 g oxigénre van szükség, míg a 2H2 + O2 = 2H2O reakció szerint 4 g 

hidrogén égéséhez is 32 g oxigén kell. Ezeknek az arányoknak a felhasználásával a teljes 

szükséges oxigénmennyiség: 

11,5  (32/12)  823,5 + 11,5  (32/4)  176,5 = 25,254 kg + 16,238 kg = 41,492 kg  

41,5 kg. 

Az oxigén viszonylag magas moláris tömege miatt tehát 11,5 kg PB gáz tökéletes 

égéséhez 41,5 kg oxigénre van szükség! Az égéshez szükséges levegő tömege ennek 

valamivel kevesebb mint ötszöröse, tehát nagyjából 200 kg. Ezért kell biztosítani a jó 

szellőzést a konyhában! 

6. Egy gépkocsikban használatos LPG (PB) palack tartalmának tömege 11 kg. A palackban a 

propán és a bután tömegaránya 65 : 45. A keverék átlagsűrűsége 0,53 kg/liter. Egy 

„benzinmotoros autó” PB-fogyasztása 6 l/100 km. 

a) Hány kilogramm „gázt” éget el az autó 100 km-en? 

b) Mennyi oxigénre van szükség a tökéletesnek feltételezett égés során ezen a 100 km-

en? 

c) Mennyi CO2 és H2O keletkezik ennyi PG „gáz” elégetése során? 
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Megoldás: 

a) (6 liter)  (0,53 kg/liter) = 3,18 kg  3,2 kg. 

b) A „gázban” 3,18  0,65 =2,067 kg  2 kg propán van, a többi (1,2 kg) bután. A propán 

moláris tömege 44 g/mol, a 2 kg-nál valamivel több propán nagyjából 47 mol, az ideális 

égés reakciójára érvényes reakcióegyenlet: (C3H8) + 5O2 = 3CO2 + 4H2O. Tehát csak a 

propán égéséhez 47  5 = 235 mol oxigén kell. Ugyanígy számolhatjuk ki a bután 

égéséhez szükséges oxigént. A bután moláris tömege 58 g/mol, mennyisége 19 mol, a 

reakcióegyenlet: 

(C4H10) + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O. Tehát a bután égéséhez 19  6,5 = 123,5 mol oxigén 

kell, vagyis összesen nagyjából 360 mol oxigénre van szükség, ami közel 11,5 kg. 

c) Az égés során 47  3 + 19  4 = 217 mol CO2 keletkezik, ami kb. 9,5 kg, illetve  

47  4 + 19  5 = 283 mol H2O keletkezik, ami kb. 5 kg. Talán meglepő, hogy 3,2 kg 

„gáz” elégetésekor a keletkező égéstermékek összes tömege 14,5 kg. 

33. Legfontosabb energiaforrásunk a Nap 

Ez a lecke átlépte a szaktudományok közötti határvonalat. A téma elsősorban az 

energiahordozókról szól. A tanítás folyamatában gyakran tűzzük ki célul, hogy a diákok 

legyenek képesek hozzászólni az emberiség életével kapcsolatos globális problémákhoz. Az 

egyik ilyen probléma az energiakérdés, nevezetesen az, hogy honnan fedezzük az egyre 

szaporodó emberiség egyre növekvő energiaigényét. Hasonló globális probléma a táplálék 

előállításának kérdése is. A lecke feldolgozása előtt gondoljuk át, hogy valójában mennyi 

információra lehet szüksége diákjainknak ahhoz, hogy akárcsak megközelítőleg is helyes képet 

alkossanak az emberiség energiaproblémáinak hátteréről! Mi kell ahhoz, hogy 

felelősségteljesen véleményt formálhassanak a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban, 

kritikai észrevételeket tegyenek, és saját véleményt alakíthassanak ki? Úgy gondoljuk, hogy a 

leckében összeszedett információk, egymás mellé állított szövegek segítséget nyújtanak 

ehhez. Valójában azonban mi sem tudjuk, hogy mennyi információra van szükség egy ilyen 

döntés meghozatalához. Az biztos, hogy nem egy-két mondat, egy-két bekezdés, hanem 

oldalak áttekintése után alakulhat ki saját véleményünk ezzel az összetett kérdéssel 

kapcsolatban. Azt javasoljuk tehát, hogy a diákok a tanár vezetésével olvassák el a lecke 

szövegét, gondolják át a példákat, végezzenek egyszerű számolásokat például az 

energiahordozók fűtőértékével kapcsolatosan, értsék meg, hogy a földön található 

energiahordozók energiája szinte kivétel nélkül a Napból származik! 
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Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. A Pannon Biomassza Kft. (Pécs) évente a faapríték tüzelésű fluidágyas kazánjának éves, 

8000 órás üzemidejű működtetéséhez kb. 420 000 tonna tűzifát vásárol meg és használ fel. A 

felaprított fa fűtőértéke 11,0 GJ/tonna. A mi éghajlatunkon, hektáronként 6 tonna fa 

kitermelése jelenti a fenntartható erdőgazdálkodást. A sarangolt (legallyazott) hosszú (2,5 

méteres) rönkfa nedvességtartalma éves átlagban kb. 40%. A fa kérge a teljes tömeg kb. 5%-

a (ezt lehántják, nem jut a kazánba). 

a) Hány hektár területről lehet ilyen mennyiségű fát kitermelni? 

b) Mennyi az elégetett összes fa „energiatartalma”? 

c) Mennyi vizet szállítanak be az erőműbe évente a fával együtt? 

d) Mennyi fakéreg „keletkezik” az előkészítés során? 

Megoldás: 

a) Ha 6 tonna fát 1 hektárról termelnek ki, akkor 420 000 tonnát 70 000 hektárról.  

b) A fa tömegének 5%-a kéreg, amit nem égetnek el, így 420 000 tonna helyett csak 

399 000 tonna az összes fa tömege. Ennek energiatartalma 399 000 tonna ∙ 11 

GJ/tonna = 4 389 000 GJ. 

c) A fa nedvességtartalma éves átlagban 40%-a az összes tömegnek.  

Tehát 420 000 tonna ∙ 0,4 = 168 000 tonna vizet szállítanak be évente a fával együtt. 

d) Mivel a fa összes tömegének 5%-a a kéreg, így 420 000 tonna ∙ 0,05 = 21 000 tonna 

fakéreg keletkezik évente. 

2. A Pannongreen Kft. (Pécs) faapríték tüzelésű fluidágyas kazánjában 335 nap alatt (éves 

üzemidő 8000 óra) 420 000 tonna tűzifát használnak fel, fűtőértéke 11,0 GJ/tonna. A 

kazánhatásfok: 91%. A beépített villamos teljesítmény (termelt elektromos energia 

teljesítménye) 50 MW. 

a) Mennyi az elégetett fa átlagos hőteljesítménye? 

b) Mennyi a gőzfejlesztésre jutó éves hőenergia? 

c) Mennyi lehet maximálisan a megtermelt villamos energia évente? 

d) Hány százalékos az elektromosenergia-termelés hatásfoka? 

e) Mennyi hőt kell a téli fűtés és a használati meleg víz előállításához „eladnia” az 

erőműnek a hőszolgáltató számára (Combined Heat end Power technology – CHP = 

egyidejű hő- és elektromosenergia-előállítás üzemmódban), hogy az éves energetikai 

hatásfok 55%-os legyen? 
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Megoldás:  

a) Az elégetett fa energiatartalma: E = 420 000 t ∙ 11,0 GJ/tonna = 4,62 PJ/év = 4,62 ∙ 1015 

J.  

A 8000 óra t = 28,8 ∙ 106 másodperc.  

Az elégetett fa átlag hőteljesítménye:  

P = E/t = 4,62 ∙ 1015 J/28,8 ∙ 106 s = 160 ∙ 1012 W = 160 MW . 

b) A gőzfejlesztésre jutó éves hőenergia a hatásfokot megadó összefüggés alapján:  

ηhő = Eg/E Eg=E ∙ η, azaz 4,39 PJ.  

c) A villamos energia maximális éves értéke:  

Eel = P ∙ t = 50 MW ∙ 8000 óra = 5 107 W ∙ 2,88 107 s = 1,44 1015 J = 1,44 PJ.  

d) Az elektromosenergia-termelés hatásfoka: ηel = Eel/E = 1,44 PJ/4,62 PJ = 31,2%.  

e) Az összenergia 31,2% elektromos energia előállítására fordítódik. Még 55–31,2 = 

23,8%-át hő formájában „kell eladni” a hőszolgáltató számára ahhoz, hogy az éves 

energetikai hatásfok elérje az 55%-ot. Tehát ηhő = Ehő/E = 23,8% összefüggésből 

számolható a szükséges hőenergia: Ehő=E ∙ ηhő, Ehő= 4,62 PJ ∙ 0,238 = 1,1 PJ. 

3. A „Szarvasi-1” energiafűből 10 tonna takarítható be évente hektáronként tüzelés céljára. 

Nedvességtartalma augusztusban 13%. Átlagos égéshője 14 MJ/kg. A hengerbála 

„magassága” 1,2 m, átmérője 1,3 m, a tömege 160 kg.  

a) Mennyi „energiatartalom” terem meg energiafűből hektáronként? 

b) Mennyi a hengerbála sűrűsége? 

c) Mennyi a hengerbála térfogati energiasűrűsége? 

Megoldás: 

a) Mivel a 10 tonna energiafű 13%-a nedvesség, így csak 8,7 tonna = 8700 kg tömeggel 

számolunk az energiatartalom kiszámításánál. Az energiatartalom 8700 kg ∙ 14 MJ/kg 

= 121 800 MJ. 

b) A sűrűséget a tömeg és a térfogat hányadosával fejezhetjük ki. A hengerbála tömege 

160 kg, míg térfogata a π∙r2∙h képlet segítségével 1,59 m3.  

Tehát sűrűsége 160 kg/ 1,59 m3, azaz 100,62 kg/m3. 

c) A hengerbála térfogati energiasűrűsége 14 MJ/kg ∙ 100,62 kg/m3 = 1408,68 MJ/ m3. 

4. Búzaszalmából kb. 3 tonna terem meg évente hektáronként. Átlagos fűtőértéke 15 MJ/kg. 

Bálázó gépekkel főleg kétféle bálaformát készítenek a szállításra. Az egyik a hengerbála, 

melynek a „magassága” 1,2 m, átmérője 1,3 m, a tömege 160 kg, a másik pedig a „szögletes 

bála”, amelynek 2,4 m a hossza, 1,2 m a szélessége, 0,9 m a magassága és 400 kg a tömege. 

a) Mennyi „energiatartalmat” lehet betakarítani búzaszalmából hektáronként? 

b) Hány hengerbála, illetve szögletes bála „készíthető” hektáronként? 
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c) Mennyi a hengerbála és a szögletes bála sűrűsége? 

d) Mennyi a térfogati energiasűrűség az egyik és a másik bálázási technológia során? 

Megoldás: 

a) Az energiatartalom 3000 kg ∙ 15 MJ/kg = 45 000 MJ. 

b) 1 hektár 10 000 m2 nagyságú felületnek felel meg. Egy hengerbála felülete 7,55 m2, így 

hektáronként 1324 hengerbála készíthető. Ahol A = 2πr (r+h) . Egy szögletes bála 

felülete 12,24 m2, így hektáronként 816 szögletes bála készíthető. Ahol A = 2 (ab + ac 

+ bc). 

c) A sűrűséget a tömeg és a térfogat hányadosával fejezhetjük ki. A hengerbála tömege 

160 kg, míg térfogata a π∙r2∙h képlet segítségével 1,59 m3. Tehát sűrűsége 160 kg/ 1,59 

m3, azaz 100,62 kg/ m3. A szögletes bála tömege 400 kg, míg térfogata az a∙b∙c képlet 

segítségével 2,59 m3. Tehát sűrűsége 400 kg/ 2,59 m3, azaz 154 kg/ m3. 

d) A hengerbála térfogati energiasűrűsége 14 MJ/kg ∙ 100,62 kg/m3 = 1408,68 MJ/ m3. 

A szögletes bála térfogati energiasűrűsége 14 MJ/kg ∙ 154 kg/ m3 = 2156 MJ/m3. 

5. A Pannon Biomassza Kft. évente 240 000 tonna búzaszalmát vásárol fel a Pannon Hő Kft. 

által üzemeltetett szalmabála-tüzelésű kazán működtetése céljából. A búzaszalmából évente 

hektáronként kb. 3 tonna takarítható be. A búza termőterülete az ország 13%-a. Az erőműbeli 

tároláshoz és a kazánhoz történő feladáshoz szögletes nagy bálák szükségesek, amelyeknek 

az adatai: hossz: 2,4 m, szélesség: 1,2 m, magasság: 0,9 m és a tömeg: 400 kg. Ezek a méretek 

a kamionos, pótkocsis teherautós szállításhoz „igazodnak”, amelyekre így 5 · 2 · 3, vagyis 

30 bálát, azaz 12 tonna szalmát lehet egyszerre felrakni. 

a) Hány hektárról takarítható be a 240 kt búzaszalma? 

b) Magyarország mekkora területéről lehet a 240 000 tonna szalmát begyűjteni? 

c) Hány fuvarral lehet ezt a mennyiséget az erőműbe három megyéből beszállítani? 

d) Hány teherautót, kamiont jelent ez a szalmamennyiség naponta, ha évente 220-230 

napon lehet csak szállítani? 

Megoldás: 

a) Ha 1 hektárról 3 tonna takarítható be, akkor 240 000 tonna 80 000 hektárról.  

b) Magyarország területe 930 000 hektár. A búza termőterülete az ország 13%-a, azaz 

120 900 hektár. Erről a területről lehet begyűjteni a szalmát. 

c) Egy fuvarral 12 tonna szalmát lehet elvinni, így 240 000 tonnát 20 000 fuvarral lehet. 

d) Ez 20 000/ 225= 89 fuvart jelent naponta. 

 



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

110 
 

6. A Pannon Hő Kft. által üzemeltetett szalmabála-tüzelésű kazán 8000 órás éves üzemidő alatt 

240 kt búzaszalmát használ fel, aminek fűtőértéke 14,0 GJ/tonna. A kazánhatásfok: 91%. A 

beépített villamos teljesítmény (termelt elektromos energia teljesítménye) 32 MW. 

a) Mennyi az elégetett szalma átlagos hőteljesítménye? 

b) Mennyi a gőzfejlesztésre jutó éves hőenergia? 

c) Mennyi lehet maximálisan a megtermelt villamos energia évente? 

d) Hány százalékos az elektromosenergia-termelés hatásfoka? 

e) Mennyi hőt kell a téli fűtés és a használati meleg víz előállításához „eladnia” az 

erőműnek a hőszolgáltató számára (Combined Heat end Power technology – CHP = 

egyidejű hő- és elektromosenergia-előállítás üzemmódban), hogy az éves energetikai 

hatásfok 55%-os legyen? 

Megoldás:  

a) Az elégetett szalma energiatartalma:  

E = 240 000 t ∙ 14,0 GJ/tonna = 3,36 PJ/év = 3,36 ∙ 1015 J. 

A 8000 óra t = 28,8 ∙ 106 másodperc.  

Az elégetett szalma átlag hőteljesítménye:  

P = E/t = 3,36 ∙ 1015 J/28,8 ∙ 106 s = 160 ∙ 1012 W = 117 MW.  

b) A gőzfejlesztésre jutó éves hőenergia a hatásfokot megadó összefüggés alapján:  

ηhő = Eg/E Eg = E ∙ η, azaz 3,06 PJ . 

c) A villamos energia maximális, éves értéke:  

Eel = P ∙ t = 32 MW ∙ 8000 óra = 3,2 107 W ∙ 2,88 ∙ 107 s = 0,922 ∙ 1015 J = 0,922 PJ.  

d) Az elektromosenergia-termelés hatásfoka: ηel = Eel/E = 0,922 PJ/3,36 PJ = 27,4%. 

e) Az összenergia 27,4% elektromos energia előállítására fordítódik. Még 55–27,4 = 

27,6%-át hő formájában „kell eladni” a hőszolgáltató számára ahhoz, hogy az éves 

energetikai hatásfok elérje az 55%-ot. Tehát ηhő = Ehő/E = 27,6% összefüggésből 

számolható a szükséges hőenergia: Ehő=E ∙ ηhő, Ehő= 3,06 PJ ∙ 0,276 = 0,844 PJ. 

7. Energianyárból 20 tonna takarítható be évente hektáronként. Nedvességtartalma 

januárban 45%. Ekkor fűtőértéke 11 MJ/kg. 

a) Mennyi „energiamennyiség” terem meg energianyárból hektáronként? 

b) Mennyi lesz ennek az energianyárnak a tömege októberben, ha addigra megfelelő 

levegőztetéssel ki tudtuk szárítani, és ekkor a nedvességtartalma 16%? 

c) Mennyi a kiszárított energianyár égéshője? 

Megoldás: 

a) Az energianyár 45%-a nedvesség, így 20 tonna helyett 11 tonna össztömeggel 

számolunk. Ennek fűtőértéke 11 000 kg ∙ 11MJ/ kg= 121 000 MJ. 
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b) Ha a nedvességtartalom csak 16% lesz, akkor az energianyár tömege 16,8 tonna. 

c) Ha 11 tonnának megfelelő (45%-os nedvességtartalmú) energianyár fűtőértéke 11 

MJ/kg, akkor a 16,8 tonnának megfelelő, kiszárított (16%-os nedvességtartalmú) 

energianyár fűtőértéke 16,8 MJ/kg. 

8. Ellenőrizzük számítással azt a leckében szereplő állítást, hogy ha a biogáz 60%-ban metánt 

tartalmaz, akkor ez megfelel 0,6 liter tüzelőolaj (gázolaj) fűtőértékének!  

Megoldás: 

A gázolaj fűtőértéke 43 MJ/kg. 1 liter gázolaj 84 dkg, azaz 0,84 kg. 1 kg gázolaj 1,2 liter. Tehát 

fűtőértéke 35,8 MJ/liter. 0,6 liter gázolajra tehát 21,48 MJ jut. 1 m3 metán energiatartalma 

9,94 kWh, azaz 35,78 MJ. Mivel 1 m3 biogáznak csak 60%-a metán, ezért ez az érték 21,48 MJ 

lesz. A két érték tehát megegyezik. 

34. A napenergia felhasználása 

Az energiagondok megoldására tett kísérletek egyik iránya a megújuló energiaforrások 

szélesebb körű felhasználása. A megújuló energiaforrások között a legfontosabb a Nap 

sugárzásának közvetlen felhasználása. Az ezzel kapcsolatos új fejlesztéseket, technikai 

eszközöket ismerik meg a diákok „A napenergia felhasználása” című lecke feldolgozása során. 

Ebben a leckében is lehetőség nyílik az önálló kísérletezésre, hiszen a szövegek elolvasása és 

értelmezése mellett a diákok készíthetnek saját napkollektort is. Számológépekből kiszerelt 

napelemek működését is tanulmányozhatják, napelemes tanulói készletek, illetve napelemes 

töltők pedig már elektronikai boltokban is kaphatóak viszonylag alacsony áron; ezek 

segítségével is érdemes kísérleteket végezni.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Nézz utána, hogy mennyi volt a 2013-as és a 2014-es években az emberiség primer 

energiafelhasználása! 

Megoldás:  

2013-ban 13 000 millió tonna egyenérték, 530 EJ.  

2014-ben 13 500 millió tonna egyenérték, 555 EJ.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch01.html 

2. Sorolj fel különböző felépítésű naperőműveket! Milyen fizikai elvek alapján működnek 

naperőművek? Miért „termel” időben egyenfeszültséget a napelemes park, és miért „termel” 

időben változó elektromos energiát a napkohós vagy a napvályús elrendezés? Hogyan oldják 

meg az egyik és a másik rendszerben az éjszakai és borús időbeli elektromos 

energiaszolgáltatást? Melyik esetben kell az elektromos energiát, és melyik esetben kell a hőt 

tárolni? 

//www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch01.html
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Megoldás: 

A következő naperőmű-felépítéseket valósították meg eddig:  

Napelemes naperőmű: Ez többnyire több hektár felületű napelempanelt, az egyenáramú 

elektromosenergia-hálózatra feladásához pedig konvertereket tartalmaz. A paneleket lehet 

fixen telepíteni, lehet egy tengely körül forgatva (részben) követni a Nap helyzetét keletről 

nyugatra, vagy kéttengelyes forgatóval minden pillanatban a Nap felé beállítani a paneleket.  

Naptornyos naperőmű: Több száz, kb. 10 m2 felületű síktükörrendszerrel gyűjtik, egy torony 

tetején elhelyezett, sóolvadék-olvasztóba a napsugárzást. A megolvadt só hőenergiájának kb. 

felével nappal gőzfejlesztés történik, és ez a gőz egy turbinát, a turbina pedig generátort hajt 

meg. Ez a rendszer váltakozó áramot állít elő. Az olvadék másik részét hőtárolóban tárolják 

éjszakára, aminek az energiájával éjszaka történik a gőzfejlesztés.  

Napvályús naperőmű: Több száz méter hosszú vízszintes csővezeték paraboloid vályú alakú 

tükrök fókuszvonalában helyezkedik el. A csőben és a gőzfejlesztő primer körében magas 

hőmérsékletet bíró folyadékkeverék keringtethető. A parabolareflektorokat a cső „tengelye” 

körül forgatják, hogy a Nap fényét folyamatosan a csőre fókuszálják. A forró folyadék 

hőcserélőn keresztül vízgőzt állít elő, ez gőzturbinát, a turbina pedig generátort hajt meg. 

Mindennek a „terméke” váltakozó áramú elektromos energia. Ez a rendszer a térítők közötti 

területen „termel” eredményesen.  

Fresnel-tükrös naperőmű: Több száz méter hosszú vízszintes csővezetékre alulról hosszú 

keskeny síktükrök vetítik a Nap fényét. Ezeket a tükröket a nappal minden pillanatában úgy 

állítják be (vezérlik) különböző hajlásszögben, hogy a Nap fényét a nap minden szakában a 

csőre vetítsék, „eredőként” egy „paraboloid” reflektort „eredményezzenek”. A csőben és a 

gőzfejlesztő primer körében magas hőmérsékletet bíró folyadékkeverék keringtethető. A forró 

folyadék hőcserélőn keresztül vízgőzt állít elő, ez gőzturbinát, a turbina pedig generátort hajt 

meg. Mindennek a „terméke” váltakozó áramú elektromos energia. Ez a rendszer a térítők 

közötti területen „termel” eredményesen. 

3. Sorold fel az előnyeit és a problémáit is a fix hajlásszögben telepített napelempaneleknek, 

és az egytengelyes, valamint a kéttengelyes paneltartó (mozgató) rendszereknek! Az utóbbi 

kettő körülbelül hány százalékban „termel” több elektromos energiát egy évben a fix 

telepítésűhöz képest? 

Megoldás: 

A legnagyobb hasznosítás érdekében, ha ez megtehető, a paneleket déli irányba (azimut szög 

adja meg a déli irányhoz viszonyított szöget) telepítik (fix háztető esetében mindez nem 

teljesülhet). A vízszinteshez képest mért hajlásszöget (altitudo szög) általában a telepítési hely 

szélességi körének megfelelő szögben állítják be a direkt napfény „fogadására”. Mivel a 

tavaszi, nyári, őszi időben várnak nagyobb energianyereséget, ezért Magyarországon 4–5-kal 
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kisebb hajlásszögben (azaz 40 körül) szokták rögzíteni. A levegőben bekövetkező fényszórás 

miatt „minden irányból” érkezik sugárzás. A direkt és a szórt fény aránya általában 3:1, 4:1.  

Az egy tengely körül mozgatható panel „forgástengelye” a ferdén telepített panel 

középvonalában van.  

A „kéttengelyes” rendszer egymásra merőleges, függőleges és vízszintes tengely körül, 

tetszőleges pozícióba képes a panel felületét beállítani, ez a „napraforgó” rendszer.  

A déli irányba „néző”, fix hajlásszögben telepített panelek éves napenergia 

„hasznosításához” viszonyítva az egy tengely körül mozgatható panel éves napenergia-

hasznosítása 20–25%-kal, míg a kéttengelyes rendszer napenergia-hasznosítása 40–45%-kal 

nagyobb.  

A mechanikai és az elektronikus vezérlési, továbbá biztonsági szempontok határozzák 

meg, hogy melyik beruházás milyen időtartam alatt fog megtérülni.  

http://www.thesolarplanner.com/array_placement3.html 

4. A napállandó a Föld távolságában 1366 W/m2. Az átlagos Nap–Föld-távolság 149,6 millió 

kilométer. 

a) Mennyi a Nap–Föld-távolság sugarú gömb felülete? 

b) Mennyi a Nap világűrbe kisugárzott energiájának a teljesítménye? 

c) Mennyi a Nap egy év alatt kisugárzott energiája? 

Megoldás: 

a) A Nap–Föld-távolság sugarú gömb felülete: A = r2 = 2,81 ∙ 1023 m2 .  

b) A Nap világűrbe kisugárzott energiájának a teljesítménye:  

P = Páll A = 1366 W/m2 ∙ 2,81 ∙ 1023 m2 = 3,84 ∙ 1026 W.  

c) A Nap egy év alatt kisugárzott energiája: ENap,év = P t = 1,1 ∙ 1034 J. 

5. Számítsd ki a következő értékeket (a hiányzó, szükséges adatokat a tankönyvből, 

táblázatokból vagy az internetről szerezd be)! 

a) Mennyi a Föld keresztmetszetének megfelelő felületen áthaladó, a Napból származó 

energia éves mennyisége? 

b) Hányszor nagyobb a Napból származó energia éves mennyisége az emberiség jelenlegi 

éves primer energiafelhasználásához képest? 

Megoldás: 

Szükséges adatok: Föld sugara: 6372,8 km; napállandó a Föld távolságban: ф = 1366 W/m2, az 

év hossza t = 365 nap = 2,88  107 s.  

a) A Föld keresztmetszete: A = 1,27 ∙ 1014 m2. A Föld keresztmetszetének megfelelő 

felületen áthaladó, Napból származó energia éves mennyisége:  

EFöld, év = A   ф   t = 1,27 ∙ 1014 m2 ∙ 1366 W/m2 ∙ 2,88 ∙ 107 s = 5,0 ∙ 1024 J = 5 ∙ 106 EJ.  

http://www.thesolarplanner.com/array_placement3.html
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a) A Napból származó energia éves mennyisége: 5 ∙ 106 EJ, az emberiség éves 

energiafogyasztása: 5 ∙ 102 EJ. A Napból származó energia éves mennyisége 10 000-

szer több, mint az emberiség éves energiafogyasztása volt 2013-ban. 

35. A hőterjedés formái 

A környezetünkben található technikai eszközök egy része arra szolgál, hogy a téli hidegben 

melegen tartsa lakásunkat. A lakásban felhasznált anyagok és technológiák másik része arra 

szolgál, hogy megakadályozza a meleg gyors eltűnését a falakon és az ablakokon keresztül. Az 

utóbbiak nyáron abban segítenek bennünket, hogy a nyári meleg ne melegítse fel túlságosan 

otthonunkat. A hőszabályozás egy lakóház szempontjából alapvető fontosságú. Hasonlót 

mondhatunk az emberi szervezetről is; számos szervünk játszik fontos szerepet abban, hogy 

testünk hőmérséklete az optimális határok között maradjon. Mindenki számára riasztó, 

amikor a baktériumok szaporodásának megakadályozása miatt megemelkedik a testünk 

hőmérséklete, és nem működik megfelelően a hőszabályozó rendszer. Tudjuk, hogy a magas 

láz milyen veszélyeket rejt magában, hogy az emberi test csak néhány Celsius-fokos 

hőmérséklet-növekedést képes károsodás nélkül elviselni. Hasonlóan kellemetlen hatásai 

vannak a test lehűlésének is. Ezek a hétköznapi tapasztalatok felkelthetik a diákok 

érdeklődését a hővel, a hőmérséklettel kapcsolatosan. 

Az első lényeges dolog az, hogy megértsük: a hő nem valamiféle anyag, hanem a 

részecskék rendezetlen mozgási energiája. Amikor valamit melegítünk, valójában rendezetlen 

formában energiaátadás történik, nem úgy, mint a rendezett formában történő munkavégzés 

során. Ezt a szemléleti többletet szeretnénk az oktatás során elérni, úgy is mondhatnánk, 

szeretnénk kialakítani a diákokban a hőmérséklettel kapcsolatos kognitív struktúrát, 

tudományosabban szólva pontosabb koncepciót. 

A jól megtervezett házban számtalan helyen érjük tetten a hővezetés és a hőszigetelés 

különféle megoldásait, ugyanígy a jól tervezett edényben számtalan apró részlet biztosítja a 

hővezetést, a hőmérséklet egyenletes elosztását és a hőszigetelést. A leckében megtalálhatjuk 

mindazokat a fizikai ismereteket, egyszerű meggondolásokat, amelyek segíthetik a diákokat a 

hőterjedés módjainak megismerésében, illetve a hőszigetelési megoldások működésének 

megértésében. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a képletek megtanulása önmagában 

általában nem vezet ehhez az eredményhez. Sőt, sok esetben a diákokat a képletek elriasztják, 

hiszen nem tudják értelmezni a matematikai formulákat. Matematikai tudásukat ugyanis az 

jellemzi, hogy gondjaik vannak a törtekkel való számolással, illetve fogalmuk sincs az egyenes 

és a fordított arányosságról. Az egyedüli megoldás a differenciált oktatás: az érdeklődő diákok 

számára a szakkörökön adhatunk mélyebb ismereteket, matematikai leírást. Csak bizakodni 

lehet abban, hogy az utóbbi időszakban megszűnt szakköri tehetséggondozó rendszer 

visszaáll, aminek sajnálatos módon egyelőre éppen az ellenkezőjét lehet észlelni. 
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Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Magyarországon régebben nagyon sok tartófalat építettek B-30 jelű falazótéglából. A 30-as 

szám arra utal, hogy az ilyen téglából készült falak 30 cm vastagságúak. Ennek a falnak a 

hőátbocsátási tényezője U = 1,45 W/(m2 · °C), amit 80 mm vastagságú Hungarocell (polisztirol) 

szigeteléssel U = 0,32 (W/m2 · °C) értékre lehet csökkenteni. Számítsuk ki a B-30-as falazótégla 

átlagos hővezetési tényezőjét! Határozzuk meg, hogy 20°C-os külső-belső hőmérséklet-

különbség esetén 10 óra alatt a 120 m2-es falfelületen mennyi fűtési energiát takarítottunk 

meg a hőszigetelés segítségével! 

Megoldás:  

Szükséges összefüggés (hővezetési egyenlet), mennyiségek:  

Hővezetési egyenlet: H = λ A (ΔT/d) = U A ΔT,  

ahol U = λ/d  (U = hőátbocsátási tényező); λ = hővezetési tényező.  

A hővezetési tényezőt a következő összefüggéssel számoljuk ki: λ = U  d  . 

a) A falazótégla átlagos hővezetési tényezője: λtégla= 1,45 W/(m2C)  0,3 m = 0,435 

W/(mC).  

b) A falazótégla esetében, 20°C-os külső-belső hőmérséklet-különbségnél, a 120 m2-es 

falfelületen átáramlott hő: 1,45 W/(m2C)  120 m2  20C = 3480 W. Ezért 10 óra alatt 

a hőveszteség: 125,3 MJ.  

A falazótégla és a polisztirol esetében, 20°C-os külső-belső hőmérséklet-különbségnél, a 

120 m2-es falfelületen átáramlott hő: 0,32 W/(m2C)  120 m2  20C = 768 W. Ezért 10 óra 

alatt a hőveszteség: 27,6 MJ.  

10 óra alatt a polisztirol-szigeteléssel 125,3  27,6 = 97,7 MJ fűtési energiát takarítunk 

meg. 

2. A Nap felszíne 6,09 · 1012 km2, felszíni hőmérséklete (a fotoszféra hőmérséklete) 5780 K. 

Számítsuk ki a Nap másodpercenkénti teljes hősugárzását, ha a Nap kisugárzási tényezőjét ε 

= 1-nek tekinthetjük! A Nap teljes hősugárzási teljesítményéből határozzuk meg a napállandót, 

és ezt hasonlítsuk össze a „hivatalos” 1366 W/m2-es értékkel! 

Megoldás: 

Szükséges összefüggés (sugárzási törvény), mennyiségek, értékek: 

sugárzási törvény: H = ε σ A T4 ; 

az ε kisugárzási tényező értéke: ε  1; 

Stefan–Boltzmann-állandó: σ = 5,67  10-8 W/(m2 K4); 

közepes Nap–Föld-távolság: 149,6  109 m. 
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A Nap másodpercenkénti hősugárzása (hőteljesítménye): 

H = ε σ A T4 = 

= 1  (5,67  10-8 W/m2 K4)  (6,09 1018 m2)  (1,1 1015 K4) = 3,85  1026  W. 

Ez a hőteljesítmény egyenletesen oszlik el egy Nap-Föld sugarú gömb felszínén, tehát az 1 m2-

re jutó hőáram (vagyis a napállandó): 

𝐻

𝐴
=

3,85  1026  W

4𝜋(149,6  109 m)2
= 1369 

W

m2
, 

ami nagyon jó egyezésben van a mért értékkel. 

3. Hogyan mérhetnénk meg egyszerűen egy hűtőláda hőátbocsátási tényezőjét (U-értékét)? 

Végezzük el a javasolt mérést! 

Megoldás: 

H = U A ΔT, ebből U = H/(A ΔT). 

Mérjük egy digitális (dugaljba dugható) fogyasztásmérővel a hűtőszekrény elektromosenergia-

fogyasztását pl. 24 órán keresztül (E), beállítva (tartva) egy belső hőmérsékletet (T1)! A 

hűtőszekrény jósági tényezőjét q = 4-es értékűnek feltételezve, ebből kiszámoljuk a termikus 

egyensúly fenntartásához szükséges „kiszállított” hőenergiát. Mérjük a hűtőszekrény mellett 

a külső hőmérsékletet (T2). Kiszámoljuk a külső, belső hőmérséklet-különbséget. 

Hosszúságméréssel meghatározzuk a hűtőszekrény lineáris méreteit, és kiszámítjuk a teljes 

felületét (A). Mindezekből kiszámoljuk az U értékét. 

4. Ismertesd, hogyan „működik” a központi fűtés keringtető szivattyú nélkül! 

Megoldás: 

A mélyebb helyen (pincében) elhelyezett vízmelegítő kazán kezdi felmelegíteni a fűtőkörben 

(csövek, radiátorok) lévő vizet. A melegebb víz sűrűsége kisebb, „felfelé” kezd áramolni, ezért 

az épületben lévő csőrendszerben feljut a lakás helyiségeibe. Ott leadódik a hő, ezzel a víz 

sűrűsége növekszik, így a „mélyebb” részek felé áramlik tovább, azaz visszajut a kazán 

hőcserélőjébe. Mindehhez nagy átmérőjű csövek szükségesek, és nehéz a rendszer 

szabályozását megoldani. Ezért használnak szinte mindenhol keringtető szivattyút. 

5. Modellezz egy hűtőszekrényt! A mélyhűtőben a hőmérséklet –18 °C, a „sima hűtőtérben” 

pedig 5 °C. A hűtőszekrény 25 °C hőmérsékletű helyiségben van. A kompresszorának a napi 

elektromosenergia-fogyasztása 1 kWh/nap, ami energia elegendő a szükséges hűtés 

biztosításához. A hűtőszekrény (mint hőszivattyú) jósági tényezője: 5. 

a) Mérd meg a magasságát, alapterületét, számold ki a teljes felületét! 

b) Számold ki a vizsgált hűtőszekrény esetében a falainak a hőátbocsátási tényezőjét! 
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Megoldás: 

A 3-as példában tárgyaltak szerint végezd el a méréseket és a számolásokat! 

6. Egy lakás nagyszobájának oldalfala egy panelházban (vasbeton épület) 5,2 méter hosszú, 

magassága 2,6 méter, vastagsága 28 cm. A szobában a hőmérsékletet nappal és éjszaka 22 °C-

on igyekszünk tartani, a kinti hőmérséklet nappal 0 °C, éjszaka –5 °C. A „nappal időtartama” 

kb. 10 óra, az éjszakáé 14 óra. A vasbeton hővezetési tényezője 1,7 W/m °C. 

a) Mennyi a teljes falfelületen keresztül a hőáram? 

b) Mennyi ezen a falon keresztül a teljes 24 óra alatt a kiáramlott hő? 

Megoldás: 

a) Hőáram nappal: Hnappal = λ A (ΔT/d) = 1,7 W/(m C)  13,5 m2  22 C / 0,28 m = 1806 W 

Hőáram éjszaka: Héjszaka = λ A (ΔT/d) = 1,7 W/(m C)  13,5 m2  27 C / 0,28 m = 2216 W 

a) 24 óra alatt kiáramlott hő nappal: E = Hnappal  tnappal = 1806 W  36000 s = 65,0 MJ 

24 óra alatt kiáramlott hő éjszaka: E = Héjszaka  téjszaka  = 2216 W  50400 s = 111,7 MJ 

7. Modellezd a keringtető szivattyú nélküli „központi fűtést”! Készíts két 2 literes, kemény 

műanyag flakonból és 2 darab 2 méteres műanyag csőből „fűtésrendszert”! A csöveket építsd 

(ragaszd) be a megfelelően kilyukasztott flakonokba! Szereld fel állványra ezeket, kb. 2 méter 

szintkülönbséggel! Töltsd fel vízzel a rendszert! Az alsó flakont egy „vízfürdőbe téve” 

elektromos tűzhelyen melegítsd! „Érintő hőmérővel” mérd meg, hogy milyen „gyorsan” kering 

a meleg víz!  

Megoldás: 

Össze kell állítani a modellt, és méréseket kell végezni rajta. 

36. Korszerű házak, lakások 

A lecke fő és kiegészítő szövegei a korszerű házak, lakások hőszigetelésével és fűtésével 

kapcsolatos ismereteket tartalmaznak. Ezt a bőséges ismeretanyagot a tanár kiindulási 

alapnak használhatja a tanítási óra megtervezéséhez. Érdemes az órát a diákokkal való 

beszélgetéssel kezdeni, hiszen mint a science-típusú tanítás során általában, a tananyag a 

bennünket körülvevő valóságos világról szól. Ezzel kapcsolatosan a gyerekeknek is nagyon sok 

tapasztalatuk van, nyilván hallották a szüleiket, amint fűtési problémákról beszélnek például 

a gáz biztonsági felülvizsgálata kapcsán. Vagy az is lehet, hogy azt mérlegelték, érdemes-e 

kicserélni az ablakokat, esetleg a lakás fűtés-hűtés rendszeréről beszéltek. Ezek a kérdések 

időről időre minden háztartásban előkerülnek, mert szeretnénk korszerűbb megoldást találni, 

amivel takarékosabban fűthetjük a lakásunkat. 

Sok évvel ezelőtt, amikor mindenki régi építésű házban lakott, az energiatudatosság 

még nem volt jellemző az emberekre, ma már korszerűtlennek tekintett építőanyagokat 
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használtak, rosszabb szigeteléssel dolgoztak. Ha egy ilyen épületben szeretnénk megoldást 

találni, akkor egyáltalán nincs egyszerű dolgunk. Sokkal könnyebb a helyzet, ha a házat már 

eleve korszerű alapanyagokból építették, gondolva az energiatakarékosság fontosságára, az 

energiaárak növekedésére. Ha a diákok elolvassák a tankönyvi szövegeket, a tanár 

segítségével átgondolják azok jelentését, akkor ők is ráláthatnak ezekre a problémákra. Így 

átérezhetik szüleik problémáinak az okát, amikor azok a fűtésről gondolkodnak, és ebben az 

esetben nem kell külön magyarázatot fűzni ahhoz, hogy az iskolába járás hasznos dolog. 

A lecke a lehetséges megoldások közül kettőt emel ki. Az egyik a napelemek 

segítségével támogatott fűtés, illetve a napfény felhasználása a melegvíz előállítására 

napkollektorokban. Ezt a megoldást régen hétvégi kertekben is gyakran alkalmazták, amikor 

feketére festett műanyag hordókat függesztettek a napos helyekre, majd este a hordókból 

meleg víz folyt a szabadban lévő „zuhanyfülkékben”. Hasonló megoldásokat ma is lehet látni 

a trópusi országokban, ahol a napsugárzás ereje sokkal nagyobb, és a napkollektorok 

üzemeltetése gazdaságosabb, egyszerűbb. Ugyanakkor ezekben az országokban gyakran 

találhatunk szegényebb régiókat, ahol az elektromos áramhoz vagy más energiaforráshoz 

egyáltalán nem vagy csak igen drágán és körülményesen lehet jutni. Ezeken a területeken 

különösen fontos lehet a melegvíz helybeli előállítása a fenti, hagyományos módon. A 

leckében kiemelt másik megoldás a hőszivattyú. Jelenleg a hőszivattyú az újonnan építkezők 

számára leginkább elérhető energiatakarékos megoldás, így ennek az ismertetése indokolt a 

lecke főszövegében. Mivel a napelemek telepítése és a hőszivattyúrendszerek kiépítése is 

növeli az építési költségeket, ezért ezek még nem igazán terjedtek el. Azokban az országokban 

találkozunk gyakrabban ezekkel a korszerű megoldásokkal, ahol ezek kiépítését az állam 

jobban támogatja.  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Milyen fizikai elvekkel magyarázhatjuk, hogy a dongaboltozatok erősek? 

Megoldás:  

A dongaboltozat: két, egyenlő magasságú, párhuzamos gyámfal fölé emelt bolthajtás, melyek 

belső felülete félköríves, transzlációs boltozat. A dongaboltozatot „összerakhatták” faragott 

kövekből vagy téglákból, amelyek „ék alakúak”. Ezen forma kialakításával az egyes elemek 

súlya „átadódik” a szomszédos elemre, végül pedig a súlyuk függőlegesen nyomja a két 

gyámfalat. 

Lásd még: https://hu.wikipedia.org/wiki/Boltozat  

 

2. Adjunk becslést arra, hogy mekkora a hőmérséklet a téglafal és a külső hőszigetelő 

polisztirol hab egymással érintkező felületén, ha a külső hőmérséklet –10 °C, míg a fal belső 

felületén 22 °C! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Boltozat
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Megoldás: 

Szükséges összefüggés (hővezetési egyenlet), mennyiségek, értékek 

http://www.lb-knauf.hu/hoszigeteleskalkulator  

A számítást az alapján végezzük el, hogy a hőáramsűrűség: {q = λ (t1 – t2 )/d [W/m2]} az egymás 

után következő anyagokon ugyanaz: 

λ1 (t1 – tk )/d1 = λ1 (tk – t2 )/d2 . 

Ismert adatok: λ1, λ2, t1, t2, ha megadják a vastagságokat (d1, d2), a közös felületen 

kialakuló hőmérséklet kifejezhető. Hővezetési tényezők: polisztirol hab (λPS): 0,025 W/(mC), 

tégla (λtégla): 0,435 W/(mC) . 

Ha a téglafal és a hőszigetelő polisztirol hab egyforma vastag, akkor az egymással 

érintkező felületen a hőmérséklet 20 C lesz, mivel a hőmérséklet-különbségek a λ hővezetési 

tényezőkkel (0,435 : 0,025 = 87 : 5  94,5 : 5,5) fordított arányban „alakulnak”. Tehát a 32 C 

hőmérséklet-különbség 5,5%-a kb. 2 C, így a hőmérsékletesés döntő része a polisztirol habra 

jut.  

3. Mennyi a hőátbocsátási tényezője a következő falazóelemeknek: 15-ös vasbeton, B-30-as 

falazóblokk, kisméretű tömör tégla, Ytong-30-as? Hány százalékkal csökkenti a hőátbocsátást, 

ha ezekre 5 cm-es, illetve 10 cm-es expandált polisztirol hab szigetelőelemeket helyezünk fel? 

Megoldás: 

Falazó elem 
λ 

(W/mC) 

Vastagság 

(m) 

U (U = λ/d) 

(W/m2C) 

λ 

PS 

U  

5 cm 

PS-lal 

U  

10 cm 

PS-lal 

% 

5 cm 

PS-lal 

% 

10 

cm 

PS-lal 

15-ös 

vasbeton 
1,1 0,15 7,3 0,4 0,64 0,36 81 95 

B-30-as 

falazóblokk 
0,5 0,3 1,7 0,4 0,51 0,31 60 85 

kisméretű 

tömör tégla 
1,0 0,12 8,3 0,4 0,55 0,33 93 96 

 

4. Mi a közös a következő berendezésekben (kalorikus gépekben): hűtőszekrény, klíma, 

légkondicionáló, hűtőpult, hőszivattyú? Ismertesd ezek működési elvét, és nevezd meg főbb 

„részeit”! 

  

http://www.lb-knauf.hu/hoszigeteleskalkulator
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Megoldás: 

A feladatban szereplő kalorikus gépek általánosságban véve mind hőszivattyúk.  

Fizikailag mindegyik az alacsonyabb hőmérsékletű hőtartályból munkavégzés útján hőt 

„szállít” a magasabb hőmérsékletű hőtartályba. Olyan vegyületet használ fel „hőszállító 

anyagnak”, amely forráspontja a magasabb hőmérsékletű hely és az alacsonyabb 

hőmérsékletű hely értékei közé esik. Az anyag adiabatikus expanzió során folyékony 

halmazállapotból légnemű halmazállapotba jut, mialatt a belső energiája csökken. Ez a közeg 

jut jó csöveken keresztül a hűtendő tér hőcserélőjének a primer részébe. Ott elvonja a hőt, 

amitől kezd felmelegedni. A felmelegedett légnemű anyag ezután további csöveken keresztül 

eljut abba a térrészbe, ahol a kompresszor összenyomja, hogy lecsapódjon. Ekkor a 

kompresszor munkát végez, az alkalmazott anyag az adiabatikus változás során felmelegszik. 

Ezt a hőt egy másik hőcserélőben elvonják tőle, amitől lehűl. Ezután ismét visszakerülhet arra 

részre, ahol az adiabatikus expanzió történik. 

Megnevezés Alacsonyabb 

hőmérsékletű 

hőtartály neve 

Magasabb 

hőmérsékletű 

hőtartály neve 

Kompresszor 

elektromos 

teljesítménye (kW) 

Hűtőszekrény 
A hűtőszekrény 

belső tere 
A lakás légtere 0,1–0,2 

Hűtőpult üzletben 
Az árut tartalmazó 

pult 

A raktárban vagy a 

szabadban levő 

hűtőrész 

5–50 

Légkondi 

lakásban, 

irodában 

A hűtendő szoba, 

helyiség 

A szabadban levő 

hűtőegység 
2–5 

Klíma 

(gépkocsiban) 
Az autó utastere 

Motortérben levő 

hőleadó 
3–4 

Hőszivattyú 
A talajban levő 

csövek 

Az épület, lakás 

helyiségei 
20–500 

 

5. Egy nagyméretű, hagyományos nyílászárókkal épült régi téglaépület fűtési energiaigénye 

240 kWh/(m2év). Alapterülete 1000 m2. Tegyük fel, hogy a fűtési napok száma évente 

ténylegesen 150 nap.  

a) Mennyi az épület éves hőenergia-szükséglete? 
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b) Mennyi az egy napra eső szükséges fűtési energia (egyenletes fűtést feltételezve) a 

fűtési idényben? (Fűtési idény: 150 nap) 

Megoldás: 

a) Az épület éves hőenergia-szükséglete: E = 240 kWh/(m2év)  1000 m2  1 év = 240 MWh 

= 864 GJ. 

b) Az egy napra eső fűtési energia 150 napos fűtési idényt feltételezve: 5,76 GJ/nap. 

6. Egy nagyméretű, hagyományos nyílászárókkal épült belvárosi téglaépületben egy lakás 

fűtési energiaigénye 200 kWh/(m2év). A lakás alapterülete 100 m2, belmagassága 4 m. A 

levegő sűrűsége 1,2 kg/m3. A fűtési napok száma évente ténylegesen 150 nap. 

a) Mennyi a lakásban lévő levegő térfogata és tömege? 

b) Mennyi a lakás éves hőenergia-szükséglete? 

c) Mennyi a szükséges hő havonta és naponta, ha az „éves hőenergia-szükségletet” 150 

nap alatt (a teljes fűtési idényre) kell biztosítani? 

d) Milyen teljesítményen kell működtetni a gázkazánt, ha a napi hőigényt csak 10 órán 

keresztül történő fűtéssel, illetve folyamatos (24 órán keresztül történő) fűtéssel 

akarjuk biztosítani? 

Megoldás: 

a) A lakásban levő levegő térfogata: 400 m3; tömege: 480 kg. 

b) A lakás éves hőenergia-szükséglete: 200 kWh/(m2év)  100 m2  1 év = 20 MWh = 72 

GJ. 

c) A szükséges hő, 150 napos fűtési idényt feltételezve, havonta 14,4 GJ/hó, és naponta 

0,48 GJ/nap. 

d) A gázkazán szükséges fűtőteljesítménye 10 órás fűtési időtartamot feltételezve: 13,3 

kW; 24 órás fűtési időtartamot feltételezve: 5,6 kW. 

7. Egy panelépületben lévő lakás fűtési energiaigénye 180 kWh/(m2év) volt a szigetelés előtt, 

szigetelés után csak 60 kWh/(m2év) lett. A lakás alapterülete 60 m2, belmagassága 2,6 m, a 

fűtési napok száma évente ténylegesen 150 nap.  

a) Mennyi volt a lakás éves hőenergia-szükséglete szigetelés előtt, és mennyi lett 

szigetelés után? 

b) Mennyi a szükséges hő havonta (szigetelés előtt és után), és mennyi az egy napra eső 

szükséges fűtési energia (egyenletes fűtést feltételezve mindkét esetben), ha az „éves 

hőenergia-szükségletet” a 150 napos fűtési idényben „fogyasztják el”? 

c) Milyen fűtési teljesítményszintet kellett a szigetelés előtt biztosítani, és mennyi a fűtés 

teljesítménye most? (24 órás fűtést biztosítva) 

  



FI -505040901/1 Fiz ik a  9 .  –  T aná r i  k éz i kön yv  

 
  

122 
 

Megoldás: 

a) A lakás éves hőenergia-szükséglete szigetelés előtt: 1 

80 kWh/(m2év)  60 m2  1 év = 10,8 MWh= 38,8 GJ. 

A lakás éves hőenergia-szükséglete szigetelés után:  

60 kWh/( m2év)  60 m2  1 év = 3,6 MWh = 12,9 GJ. 

b) A szükséges hő, 150 napos fűtési idényt feltételezve, szigetelés előtt havonta 7,77 GJ/hó, 

és naponta 0,26 GJ/nap. 

A szükséges hő, 150 napos fűtési idényt feltételezve, szigetelés után havonta 2,6 GJ/hó, 

és naponta 0,086 GJ/nap. 

c) A fűtés 24 órás folyamatos fűtést feltételezve a szigetelés előtt 3 kW teljesítményt 

igényelt.  

A fűtés 24 órás folyamatos fűtést feltételezve a szigetelés után 1 kW teljesítményt 

igényelt. 

37. Atomenergia 

Amikor a tanulók ehhez a leckéhez érnek, valószínűleg nem hallottak még az atommagot 

összetartó nukleáris kölcsönhatásról, és nem ismerkedtek meg a kölcsönhatási energia 

fogalmával. Ez a fogalom említésre került korábban a gravitációs kölcsönhatás kapcsán, de 

inkább bevezető jelleggel és mechanikai szempontból. Ha sikerült is megérteni a diákoknak 

azt, hogy a gravitációs erőtérben elhelyezkedő test a kölcsönhatás miatt energiával 

rendelkezik, ezt a tudásukat valószínűleg nem tudják könnyen általánosítani az atommagot 

összetartó kölcsönhatásokra. Ennek ellenére nem lehet energiáról beszélni az atomenergia 

megemlítése nélkül, ez indokolja azt a formabontó tényt, hogy az atomenergiáról már 

kilencedik osztályban tanítunk. Különösen az indokolja az atomenergia tárgyalását, hogy azt 

reméljük, a diákok felnőttkorukban megalapozott, kritikus, felelősségteljes véleményt tudnak 

majd formálni olyan kérdésekben, mint például hogy hogyan biztosítsuk Magyarország 

energiaellátását, amikor a Paksi Atomerőmű életideje lejár, és működését beszünteti. Hasonló 

a problémája az egész emberiségnek; ezzel foglalkozik majd az atomenergiát követő lecke. A 

tervezés során a tanárnak ki kell válogatnia a bőséges szövegből azokat a részeket, amelyeket 

a leginkább fontosnak tart, figyelembe véve, hogy ehhez az általános energetikai részhez 

tizenegyedik osztályban még csatlakozni fog az atommagfizika elemei és az atomerőművek 

működése. 

Érdekes észrevenni azt, hogy egyetlen képlet, Einstein híres tömeg-energia 

ekvivalencia képlete elegendő a tárgyaláshoz. Ez a képlet adja meg a tömeghiányt 

(tömegdefektust), és ebből következik az atommagok kötési energiája (kölcsönhatási 

energiája). Az új szemléletű fizikatanítás szerint az energia kerül a középpontba, azt járjuk 

körbe, és nincs igazán szükség az előzetes atommag-fizikai tanulmányokra. Ez nagy 

meglepetés minden fizikatanár számára, hiszen annyira belénk rögzült a témakörök sorrendje! 
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A könyvünket bíráló kollégákból elemi erejű tiltakozás tört ki, mondván: ilyen korán nem lehet 

magfizikát tanítani. Ezzel egyet is értenek a könyvsorozat tananyagfejlesztői, de azt kell 

észrevenni, hogy ebben a leckében nem a magfizika a téma, hanem az atomenergia!  

Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Miért alkalmas kiválóan a víz a gyors neutronok lelassítására? 

Megoldás: 

A moderátor atomjainak alacsony tömegszáma azt biztosítja, hogy a neutron viszonylag kevés 

ütközés során sok energiát veszítsen. Így a legmegfelelőbb anyag a hidrogén, amit víz 

formájában alkalmaznak moderátorként. Hátránya, hogy könnyen elnyeli a neutronokat 

(ezáltal deutériummá alakulva), így dúsított uránnal kell dolgozni. Jobb megoldás a deutérium, 

illetve a nehézvíz, ami viszont igen drága: ritka, és nagyon tisztának kell lennie. 

2. Mennyi egy reaktor hőteljesítménye, és mennyi a reaktor után működő generátorok 

összteljesítménye? Hány százalékos az elektromos energiatermelést tekintve a Paksi 

Atomerőmű hatásfoka? 

Megoldás: 

A hőteljesítmény blokkonként 1485 MW. A reaktor után működő két generátor teljesítménye 

egyenként 250 MW, ezért egy reaktorhoz tartozóan 500 MW értékű az előállított elektromos 

energia teljesítménye. A Paksi Atomerőmű elektromosenergia-termelésének hatásfoka így 

500 MW/1485 MW= 0,34 = 34%. 

3. Hogyan érik el majd a negyedik generációs reaktorokban a nagyobb hatásfokot? 

Megoldás: 

A negyedik generációs reaktorok esetében a jelentősen magasabb hatásfokot a reaktorok 

hűtéséhez alkalmazott anyagok sokkal magasabb hőmérsékletével, ezzel a jelentősen 

magasabb (600C körüli) hőmérsékletű gőz előállításával érik el. A turbinára belépő gőz 600 

C, a kilépő pedig 120–140C-os, és ez a közel 470-480 C különbég több mint kétszerese a 

nyomott vizes reaktorok által előállított gőz hőmérséklet-különbségének (300-140C). Így 

elérhető az 500% feletti elektromos hatásfok. Növeli a „termelékenységet”, hogy a nagyon 

magas hőmérséklet esetén a vízből bontással hidrogén állítható elő. Ez alapja lehet a 

„hidrogéngazdaságnak”. A egyes negyedik generációs reaktorok a következők: 

Gázhűtésű gyorsreaktor 850 C + hidrogén gáztermelés; Ólomhűtésű gyorsreaktor 550–800 

C + hidrogén gáztermelés; Sóolvadék közegű reaktor 565–850 C + hidrogén gáztermelés; 

Nátrium hűtésű gyorsreaktor 530–550 C; Szuperkritikus vízhűtésű reaktor :>374 C; Nagyon 

magas hőmérsékletű reaktor Gázhűtésű reaktor, akár 1000 C + hidrogén gáztermelés.  

http://www.matud.iif.hu/07jan/08.html 

http://www.matud.iif.hu/07jan/08.html
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Valamennyi új típussal szemben alapvető követelmények a következők: 

 gazdaságosság, 

 a természeti erőforrások fenntartása, 

 a keletkező hulladékok minimalizálása, 

 biztonság és megbízhatóság, 

 katonai célra való felhasználhatatlanság. 

További fontos követelmény a negyedik generációs atomerőművek fejlesztésében az 

üzemanyagciklus új átgondolása, új típusú üzemanyagciklus kifejlesztése.  

A nátriumhűtéses gyorsreaktor (SFR) zárt üzemanyag-recirkulációs rendszer, feladata 

a villamosenergia-termelés és a nagy aktivitású aktinidák – elsősorban a plutónium – 

hasznosítása, illetve kezelése. 

A magas hőmérsékletű gázhűtéses termikus reaktort (VHTR) a villamosenergia-

termelésen kívül magas hőmérsékletű folyamathő előállítására szánják, például 

szénelgázosítás és termokémiai hidrogéntermelés céljából. Fejlesztése a grafitmoderátoros, 

héliumhűtésű reaktorokra vonatkozó tekintélyes mennyiségű tapasztalatra alapul. A 

technológia hátránya, hogy az üzemanyagciklus zárása nem megoldott.  

A szuperkritikus nyomású vízzel hűtött reaktorban (SCWR) a nyomás és a hőmérséklet 

a víz termodinamikai kritikus pontja (22,1 MPa, 374 C) felett van. Az SCWR egyszerű 

felépítése és az ebből adódó alacsony fajlagos beruházási költség, valamint a magas átalakítási 

hatásfok miatt gazdaságilag nagyon versenyképesnek ígérkezik, de biztonsági problémái még 

nem teljesen megoldottak. 

Az ólom-bizmut hűtéses gyorsreaktort (LFR) villamos energia és más termékek (például 

hidrogén és ivóvíz) együttes előállítására tervezik. A kis teljesítményű reaktor kielégítheti a kis 

fejlődő országok és az elszigetelt hálózatok piaci igényeit. A gázhűtéses gyorsreaktor (GFR) 

héliumhűtésű, zárt üzemanyagciklusú reaktor, 850 C kilépési hűtőközeg-hőmérséklettel. A 

magas hőmérséklet egyrészt lehetővé teszi, hogy a GFR-hez közvetlen ciklusú gázturbinás 

rendszer kapcsolódjék, ami magas energiaátalakítási hatásfokú (~48%) villamosenergia-

termelést tesz lehetővé, másrészt folyamathő előállítására, így például hidrogéntermelésre is 

alkalmassá teszi az atomerőművet.  

Az olvadéksó-hűtéses reaktorban (MSR) az urán- és/vagy plutónium-fluoridot tartalmazó 

olvadt sókeverék szolgál üzemanyagként és hűtőközegként egyaránt.  

http://www.matud.iif.hu/07jan/08.html 

4. Számítsd ki, hogy hányszor nagyobb a nukleáris energia fajlagos energiasűrűsége az 235U-

ös uránizotópban (legyen az egység: MJ/kg), mint a kémiai kötéseket tartalmazó szerves 

vegyületekben (kőszén, gázolaj stb.)! 

  

http://www.matud.iif.hu/07jan/08.html
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Megoldás: 

A kőszén égéshője 28 MJ/kg, míg az uránatom átalakulásakor felszabaduló energia 

8,1 ∙ 107 MJ/kg. Tehát körülbelül hárommilliószor nagyobb a nukleáris energia fajlagos 

energiasűrűsége. 

5. Hány tonna jó minőségű mecseki kőszén (égéshője 28 MJ/kg) elégetésekor szabadul fel 

ugyanannyi energia, mint 1 gramm 235-ös urán teljes tömegének átalakulása során? 

Megoldás: 

A keresett mennyiségű kőszén égetésekor keletkezett energia E1 = mkőszén ∙ 28 MJ/kg. Ez az 

energia lesz egyenlő 1 gramm urán teljes átalakulásakor keletkezett energiával, azaz E2-vel. 

Mivel 1 db uránatom átalakulása 3,24 ∙10-11 J energiával jár, így 1 gramm urán átalakulásakor 

(1g/ 235 g/mol) ∙ 6 ∙ 1023 J energia keletkezik. Az E1 = E2 egyenletből megkapjuk, hogy mkőszén = 

3,5 ∙103 kg. Azaz 3,5 tonna kőszén égetésekor nyerünk ugyanakkora energiát, mint 1 gramm 

urán átalakulásakor.  

6. Egy urán-235-ös mag hasadásakor felszabaduló energia 3,24 · 10-11 J. Számítsd ki, hogy 1 kg 

mennyiségű urán-235-ös izotóp teljes „átalakulása” során mennyi energia szabadul fel! (A 

számítás során a leányelemek bomlási hőjétől tekintsünk el!) 

Megoldás: 

Ehhez először ki kell számítanunk, hogy 1 kg uránban hány darab (N) uránmag található. Ezt 

az N = n ∙ NA és n= m/M képletek segítségével kaphatjuk meg. Tehát m = 1 kg, M = 235 g/mol, 

NA = 6 ∙ 1023. Így megkapjuk, hogy 1 kg uránban 2,5 ∙ 1024 darab uránmag van, aminek 

átalakulásakor 8,1 ∙1013 J energiát nyerünk. 

7. Egyetlen atomnyi 235U bomlása során felszabaduló energia 3,24 · 10−11 J. Számítsd ki, hogy 

a 3,24 · 10−11 J energia hány MeV, hány TJ/kg és hány TJ/mol! 

Megoldás: 

Mivel 1 eV = 1,6 ∙ 10-19 J, így 3,24 ∙10−11 J 200 MeV-nak felel meg. Az előző feladatban 

kiszámoltuk, hogy 1 kg uránban 2,5 ∙ 1024 darab uránmag van, aminek átalakulásakor 8,1 ∙1013 J 

energiát nyerünk. Tehát a fenti érték a következőnek felel meg: 8,1 ∙1013 J/kg = 81 TJ/kg. Ebből 

pedig megkapjuk a moláris tömeggel való szorzás után, hogy ez az energia 19 TJ/mol alakban 

is megadható. 

8. A Mecsek nyugati részén (Kővágószőlős, Boda, Bakonya, Hetvehely) bányászott kőzetnek, 

hosszú évek átlagában, az urántartalma 0,1% volt. Úgy 42 év alatt összesen 47 Mt kőzetet 

bányásztak ki. A természetes urán esetében a 238-as izotóp aránya 99,3%, míg a 235-ös izotóp 

aránya 0,7%. 
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a) Hány gramm 235-ös izotópot lehetett kinyerni 1 tonna kibányászott ércből? Hány ppm 

koncentrációban volt a 235-ös izotóp átlagban a kőzetben? 

b) Hány tonna 235-ös izotópot lehetett a 42 év alatt kitermelni kőzetből? 

Megoldás: 

a) Az 1 tonna = 106 gramm kőzet urántartalma 0,1% volt, azaz 1000g = 1 kg. Ennek is csak 

0,7%-a a 235-ös uránizotóp, tehát 7 gramm 235-ös uránizotóp volt 1 tonna kőzetben. 

A ppm koncentráció azt jelenti, hogy particle/million, vagyis azt kell megállapítani, 

hogy 1 millió kőzetmolekulára hány darab 235-ös uránizotóp atom jut. A mecseki 

uránérc lényegében homokkőben fordul elő. Nagyon leegyszerűsítve tekintsük a 

homokkövet egyszerűen kvarcnak (SiO2), aminek a moláris tömege 60 gramm/mol. 

Eszerint a leegyszerűsített számolás szerint egy tonna kőzet 16 700 mol kvarcból áll, 

ami hozzávetőlegesen 1028 molekulát jelent. Ebben található 7 gramm 235-ös 

uránizotóp atom, ami 1,8  1022 darab uránatomnak felel meg. Az uránatomok és a 

kvarcmolekulák számát összevetve éppen 1,8 ppm koncentrációt állapíthatunk meg, 

vagyis durva becsléssel a kitermelés során 1 millió kőzetmolekulára 2 darab 235-ös 

uránizotóp atom jutott. 

b) Ha 1 tonna kőzetben 7 gramm 235-ös uránizotóp volt, akkor 42 Mt kőzetben 2,9∙108 

gramm. Tehát 42 év alatt 294 tonna 235-ös uránizotópot termeltek ki. 

38. Energiagondok 

Az emberiség energiaproblémáival kapcsolatos ismeretterjesztő jellegű szövegek mellett ez a 

lecke egy kicsit az energiamegmaradás törvényéről is szól. Nagyon sokan gondolkoznak úgy, 

hogy az energiagondok megoldását egy olyan gép biztosítaná, amelyik energiát termel. Ennek 

lehetőségét a fizika törvényei azonban kizárják, energiát nem lehet a semmiből előállítani. 

Megoldást jelenthetne az emberiség energiaproblémájára egy olyan gép előállítása is, amelyik 

a föld vagy a világóceánok hőmérsékletének elhanyagolhatóan csekély csökkentése által 

nyerne hasznosítható energiát. Ugyancsak jó megoldást jelenthetne egy olyan gépezet, 

amelyik a világegyetem egy távoli pontjának energiáját irányítani a földre, mert számunkra ez 

is olyan lenne, mintha a semmiből érkezne az energia. Ezek a megoldások azonban nem 

kivitelezhetőek. A kilencedikes tankönyv utolsó leckéje megpróbálja megadni a magyarázatot 

arra, hogy miért nem válhatnak be ezek a „jó ötletek”. 

A leckében nemcsak az energiamegmaradásról, hanem az örökmozgókról, a 

hőerőgépek hatásfokáról, sőt a termodinamika első és második főtételéről is szó esik. A 

középpontban azonban a fenntartható fejlődés áll. Tanulságos annak a részletes tárgyalása is, 

hogyan lehet jóslásokat tenni arról, meddig elegendőek a Földön a kőolaj-, a földgáz- és a 

kőszénkészletek. Az anyag feldolgozása történhet csoportmunkában, projektszerűen vagy 

tanulói kiselőadások formájában is.  
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Összetett kérdések és feladatok megoldása: 

1. Fogalmazd meg többféleképpen a hőtan második főtételét (hatásfok, folyamatok iránya, 

idő, rendezetlenség stb.)! 

Megoldás: 

A termodinamika második főtétele, az egyik általános szemléletű megfogalmazás szerint, azt 

mondja ki, hogy egy elszigetelt rendszer állapota időben termikus egyensúly felé halad. A tétel 

egyik következménye, hogy nem létezik másodfajú örökmozgó. 

A tétel első megfogalmazójaként számon tartott Rudolph Clausius a hő fogalmát 

felhasználva határozta meg: Nincs olyan folyamat, amely eredményeképpen a hő az 

alacsonyabb hőmérsékletű rendszer felől a magasabb hőmérsékletű felé adódik át. 

Lord Kelvin, a munka fogalmát felhasználva, a következőképpen fogalmazott: Nem 

létezik olyan folyamat, amely során egy hőtartály által felvett hő teljes egészében munkává 

alakítható. 

Egy még általánosabb megfogalmazás pedig rávilágít az irreverzibilis folyamatok 

természetére: Maguktól (spontán módon) csak azok a folyamatok mennek végbe, amelyek 

entrópianövekedéssel járnak, azaz a rendezetlenség mértéke mindig nő. 

2. Értelmezd a „fenntartható fejlődés” fogalmát! Miért nem lehet fenntarthatóságról beszélni 

olyan helyzetben, ha egy gazdaság a forrásai kimerítésének időtartamához képest sokkal 

hosszabb időtartamra ígér energetikai és gazdasági bővülést, „fejlődést”? 

Megoldás: 

A „fenntartható fejlődés” fogalma először az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es 

Brundtland jelentésében szerepelt. A definíció így hangzott: A „fenntartható fejlődés olyan 

fejlődési folyamat (földeké, városoké, termelési folyamatoké, társadalmaké stb.), ami 

„kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, 

hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”. Ez a definíció megindította a vitát mind a 

fenntarthatóság, különösen pedig a fejlődés fogalom értelmezéséről. A nyolcvanas, 

kilencvenes években a fejlődés fogalmát a gazdaság (és a fogyasztói társadalom) nagyrészt a 

gazdasági növekedéssel azonosította. 

A 2002-es Johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencia óta hangsúlyossá vált 

a következő értelmezés: A társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezet védelme között szoros 

kölcsönhatás van úgy, hogy a gazdaság a társadalom alrendszere, a társadalom pedig az 

ökoszisztéma alrendszere. Az ökológiai fenntarthatóság a döntő, mert ez határozza meg a 

társadalmat és azon keresztül a gazdaságot. A három alrendszer komplex kezelése szükséges 

a komplex fenntarthatósághoz. Ehhez rendszerben kellene gondolkodni: olyan társadalmi-

gazdasági rendszert lenne szükséges létrehozni, amelyben a természeti, társadalmi és 

gazdasági célok egyaránt megvalósulnak. 
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A globális világgazdaság jelenleg teljes mértékben a véges mennyiségben 

rendelkezésre álló kőolajra, földgázra és szénre alapozza a működését, noha ezek 

elfogyasztása a gazdag és feltörekvő országok által két-három emberi generáció alatt (70–100 

év) be fog következni. Ennek ellenére a gazdag és a szegény országok vezetői a közeli és távoli 

jövőben is egyformán a GDP, ezzel párhuzamosan pedig az energiafogyasztás növelésének 

bűvöletében élnek, csak ezt szorgalmazzák. 

Mindezeknek alternatívája lehet az emberi gazdaság ökoszisztéma elvek szerinti 

(innovatív) szervezése, ennek megfelelően pedig az energiaforrása a zérus világpiaci árú 

napenergia lehetne. Ez akkumulálódik a szélenergiában, a vízenergiában és a biomasszában. 

Az ökoszisztéma azt használja, ami helyben elérhető. Az ökoszisztémákban egyáltalán nincs 

hulladék, mivel az egyik folyamat mellékterméke „alapanyag, energiaforrás” egy másik 

folyamat számára, az egyik egység „hulladéka” „táplálék” (nyersanyag, energiaforrás) a másik 

egység számára. Semmi nem megy veszendőbe. Az ökoszisztémában folyamatos 

javítóképesség van. Nincs úgynevezett válság. Ha egy eddigi működés hatékonyságában 

probléma adódik, a rendszer változtat rajta, hogy hatékonyabbá tegye. Az emberi 

közösségekben a tudással még gyorsabban tudhatnánk megvalósítani ezt a 

hatékonyságnövelést (természetesen megértéssel, összefogással). 

3. Sorolj fel hőerőgépeket! Állítsd sorba a „munkavégzés” hatásfokát tekintve a következő 

hőerőgépeket alkalmazó járműveket, és add meg az egyes beépített gépek maximális 

hatásfokát: gőzmozdony, benzinmotoros autó, dízelmotoros tehergépkocsi, gázturbinás 

helikopter, hibrid autó! 

Megoldás: 

A hőerőgépek olyan erőgépek, ahol a tüzelőanyag elégetése jár olyan változásokkal, amelyek 

következtében a gép képes erőhatást kifejteni és munkát végezni. Hőerőgépek például: a 

gőzgép, a benzinmotorok, a dízelmotorok, a gázturbinák, a rakétamotorok. A gőzmozdony 

hatásfoka körülbelül 7%, egy benzinmotoros autó hatásfoka 21–33%, a dízelmotoros 

tehergépkocsi hatásfoka 29–42%, a gázturbinás helikopter hatásfoka általában magasabb, 

mint 40%, egy hibrid autó (elektromos motorjának) hatásfoka pedig akár 60% is lehet. 

4. Hogyan lehet rendszerszervezéssel (mérésvezérelt energiatermelő és -fogyasztói rendszer 

létrehozásával) a hosszú időtartamú teljes energiafelhasználás hatásfokát jelentősen javítani 

ahhoz képest, ha egy hőerőgépet csak egy adott feladatra használunk (pl. csak elektromos 

energiatermelésre használjuk a kazánt és a turbógenerátort)? Mit jelentenek a következő 

mozaikszavak és kifejezések: CHP, CCHP, poligeneráció, smart grid? 

Megoldás: 

A fizika alapismeretei során csak arról volt szó, hogy egy gép hatásfoka egyenlő az általa 

végzett munka és ugyanazon időtartam alatt a gép „táplálására” használt energiahordozóból 
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„elfogyasztott” energia hányadosával. A gőzgépek hatásfoka: 16–18%, a robbanómotoroké 

23–35%, a gőz- és gázturbináké 30–50%. Minden gép működése során azonban hulladékhő is 

keletkezik. 

A hulladékhő felhasználásával lehet növelni a termelési és fogyasztási időtartamra eső 

összenergetikai hatásfokot. A hulladékhőt hasznosító berendezések neve: Kapcsoltan 

elektromos energiát, fűtést és hűtést (abszorpciós, adszorpciós hűtők) biztosító rendszerek. 

(Combined Heating and Power – CHP, Combined cooling, heating and power – CCHP). A 

kapcsolt (elektromos energia, fűtés, hűtés) energiaszolgáltató rendszer hatásfoka egyenlő az 

egész évben szolgáltatott összes energia (elektromos+hő) osztva az egész évben 

„elfogyasztott” energiaforrás energiatartalmával. CHP rendszerrel elérhető a 70–85%, a CCHP 

rendszerrel pedig a 83–86%. A Kapcsolt vagy kombinált rendszerek egy forrást (szén vagy 

földgáz) többféle energia előállítására hasznosítják. Erre példa egy gázturbinás erőmű, amely 

elektromos energiát és hőt szolgáltat. 

Még tovább növelhető az energiahasznosítás, ha a hőt és az elektromos energiát 

„tároljuk”, és akkor használjuk fel, amikor valóban szükség van rá a fogyasztói menetrend 

szerint. A menetrendtartás egy fogyasztói „csoport” időben és energia-összetételben változó 

energiaigényének folyamatos kielégítése. Az elektromos energia tárolása különösen fontos a 

napenergia és a szélenergia felhasználása során. Hasonlóképpen fontos a napsütés hőjének 

rövid időtartamú (nappalról éjszakára) és hosszú időtartamú (nyárról télre) tárolása. Az 

elektromos energia tárolásának lehetőségei a klasszikusnak számító akkumulátoros tároláson 

kívül tározós „erőművekben”, továbbá energiahordozó vegyületek előállításával történhet. 

Ilyen energiahordozó vegyület a hidrogén, amelyet elektromos árammal vízbontás során 

állíthatunk elő, vagy a metanol gyártása szén-dioxidból és hidrogénből, Oláh György javaslata 

alapján. Ezeket a vegyületeket aztán egy más időpontban erőművekben vagy tüzelőanyag-

cellákban elektromos energia előállítására, hagyományos robbanómotoros járművekben 

pedig a közlekedésben hasznosíthatjuk. Poligeneráció az a folyamat, amikor egy anyagból (pl. 

lignocellulózból) fizikai és kémiai előkészítés után többféle végterméket (üzemanyagot, 

tüzelőanyagot: metán, bioetanol, metanol, hidrogén) állítanak elő. 

Additív vagy hibrid rendszernek nevezzük azt a rendszert, amely kettő vagy annál több 

forrásból állít elő egyféle energiát. Elektromos energia biztosítására példa a napelemet, 

szélkereket és gázmotoros generátort tartalmazó additív rendszer. Hőszolgáltatásra példa a 

napkollektort és kazánt tartalmazó additív rendszer.. 

Az utóbbiakban felsorolt energiatermelő és -fogyasztói rendszerek viszont csak úgy érik 

el a hosszú időtartamú magas (83–86%) összenergetikai hatásfokot, ha magas szintű 

mérésvezérléssel „dolgoznak”. Az ilyen rendszereket újabban smart rendszereknek, okos 

rendszereknek nevezik. 
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5. Nézz utána, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak: olajhozamcsúcs (peak-oil), ökológiai 

lábnyom, ökológiai víznyom, Moore-törvény, technológiai szingularitás, túlnépesedés!  

Megoldás: 

Olajhozam- csúcs: Az olajhozam-csúcs vagy röviden olajcsúcs egy vitatott elmélet a kőolaj 

kitermelésének időbeli tetőzéséről. Az olajhozam-csúcsot az úgynevezett Hubbert-féle 

csúcselmélet jósolja meg, amelyet M. King Hubbert geofizikus 1956-ban alkotott meg.  

Ökológiai lábnyom: Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy a populáció bizonyos részének 

(ami lehet egy ember, vagy egy ország is) mennyi ivóvízre, termőföldre és tengervízre van 

szüksége ahhoz, hogy önmagát el- és fenntartsa. Ez a mérőszám megmutatja, hogy milyen 

mértékben használjuk ki a Föld erőforrásait, és irányt ad a kormányoknak, környezetvédőknek. 

Emellett gazdaságosabb életvitelre igyekszik rábírni a lakosságot. 

Ökológiai víznyom: A vízlábnyom segítségével az emberiség közvetlen és közvetett 

vízfogyasztását mérhetjük meg. 

Moore-törvény: Moore-törvénynek nevezzük azt a tapasztalati megfigyelést a technológiai 

fejlődésben, mely szerint az integrált áramkörök összetettsége – a legalacsonyabb árú ilyen 

komponenst figyelembe véve – körülbelül 18 hónaponként megduplázódik. 

Technológiai szingularitás: Technológiai szingularitásnak nevezzük azt a lehetséges jövőbeli 

eseményt, amikor az emberfeletti intelligencia megjelenése miatt a technológiai fejlődés és a 

társadalmi változások felgyorsulnak, olyan módon és sebességgel változtatva meg a 

környezetet, amit a szingularitás előtt élők képtelenek felfogni vagy megbízhatóan megjósolni. 

Túlnépesedés: Ha a népesség száma a területen rendelkezésre álló és potenciálisan 

kiaknázható természeti erőforrások szintjét meghaladja. Az emberiség történelme folyamán 

az emberek számának növekedése lassú tendenciát mutatott, a gyors növekedés az utolsó 200 

évre tehető. A népességnövekedés exponenciális tendenciát mutat. 

 


