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A NAT 2020 és a hozzá kapcsolódó kerettantervek az előző, 2012-es Nemzeti alaptanterv átdolgozása,
korszerűsítése. Az új Nat megjelenése szükségessé teszi a forgalomban lévő tankönyvek felülvizsgálatát.
A 7-8. osztályos fizikatanterv az előző tantervhez képest csak kisebb tartalmi változtatáson esett át, ezért
a tankönyv átdolgozása helyett inkább annak kiegészítése történt. Ennek másik oka, hogy az új Nat bevezetése a hetedik évfolyamon a hatosztályos gimnáziumok számára két évvel hamarabb történik, mint az
általános iskolákban vagy a nyolcosztályos gimnáziumokban.
A NAT 2020, az új kerettanterv és a nyolcadik osztályban ajánlott heti 2 órás óraszám alapján ebben
a kiegészítő füzetben az alábbi hat kerettantervi témakör kiegészítése szerepel:
4. Hullámok
1. Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban
5. Környezetünk globális problémái
és a környezetünkben
6. Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata
2. Elektromosság a háztartásban
3. Világítás, fény, optikai eszközök
A fenti témakörök fejlesztési feladatai és ismeretei zömmel benne vannak a hetedikes és nyolcadikos
tankönyv egyes fejezeteiben, leckéiben, a kiegészítő füzetbe csak a kimaradt tanulnivalók kerültek. A tananyagok feldolgozásához tehát mindkét tankönyvre szükséged lehet ebben az évben. A kiegészítő füzetben jelölések segítik a könnyebb eligazodást: a tartalomjegyzékben és minden leckecím mellett annak a
tankönyvnek a piktogramja szerepel, amelyikhez az adott lecke kapcsolódik.
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III. A NYOMÁS

4. A HANG
A rezgő húrok modellezése

A húrok rezgését kifeszített gumikötéllel modellezhetjük. A kötél egyik végét rögzítjük, a másik végét a
kezünkkel rezgésbe hozzuk. Ha a rezgés üteme megfelelő, akkor a gumikötélen olyan hullámzás alakul
ki, amelyben nem látszik a hullám terjedése, hanem
a kötélen ide-oda mozgó és egyhelyben álló helyek
váltakoznak. Ezt a kialakuló képet a gumikötél egy
állóhullámának nevezzük. A kötél azon helyei, amelyek nem mozognak, a csomópontok. Két szomszédos
csomópont között a kötél részei ide-oda mozognak,
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a legtágabban mozgó helyek a duzzadóhelyek. Próbáljunk meg különféle állóhullámot kialakítani! Ha
változtatunk a rezgetés ütemén, más állóhullámokat
is ki tudunk alakítani. Ezek az állóhullámok a csomópontok számában különböznek.
Egy gitár rezgő húrjában egyszerre több állóhullám is jelen van. A leghangsúlyosabb az az állóhullám,
amelynek csak két csomópontja van a húr két végén. Ez
adja a húr alaphangját. A többi állóhullám, melyeknek
kettőnél több csomópontja van, sokkal kisebb hangerősséggel adódnak az alaphanghoz, az együttes hangzás
adja a gitárhúr jellegzetes hangját, a hangszínét.

Hangszerek

Az énekhangot, valamint a beszédhangot (kivéve
a zöngétlen mássalhangzókat) a torkunkban lévő
hangszálak rezgése kelti. Más eszközökkel is lehet
utánozni ezeket a hangokat. Az emberek már ősidők
óta használnak hangszereket hangkeltés céljából. A
hangszereket a hangkeltés módja szerint csoportosíthatjuk. Vannak húros hangszerek, ezen belül is vonós, illetve pengetős hangszerek, aztán fa- és rézfúvós
hangszerek és ütős hangszerek.

Más húros hangszerek kevés húrt tartalmaznak,
ezeknél a hangszereknél a húr lefogásával le tudjuk
rövidíteni a húrt, amely ezáltal más hangot ad ki. Jó
példa erre a gitár, a citera vagy a hegedű.
A fúvós hangszerekben a hangszer testében lévő
levegő rezgése adja a hangot. A cső alakú hangszerekbe zárt levegő hossza befolyásolja a kiadott hangot.
Például a harsona csövét ezért húzza ki-be a zenész.
A rezgő levegő hosszát billentyűkkel, vagy a lyukak
befogásával is szabályozni lehet, például a furulya
vagy a trombita esetében.


Vannak olyan fúvós hangszerek, amelyekben minden hanghoz külön síp tartozik, és minden síp különböző hosszúságú. Ilyen hangszer az orgona vagy
a pánsíp.

A húros hangszerek a kifeszített húr rezgetésével
keltenek hangot. A húr feszességétől, vastagságától
és a hosszától függően más és más hangot lehet hallani. Vannak olyan húros hangszerek, amelyek annyi
húrt tartalmaznak, ahány eltérő hangot meg akarnak
szólaltatni. Ilyen hangszer a zongora, a hárfa vagy a
cimbalom.
Az ütős hangszereket ütő segítségével szólaltatjuk
meg. A hangszert, vagy annak egy részét megütve
az rezgésbe jön, így ad hangot. Ütős hangszerekre jó
példa a harang, a cintányér vagy a dob. A dob testére
kifeszített hártyát megütve hangot hozhatunk létre.
Ilyenkor a kifeszített hártya rezeg. A hangszórók is
hasonló módon keltik a hangot. A hangszóróban található vékony lemezt, az úgynevezett membránt kell
megfelelő ritmusban rezgetni elektromos úton, hogy
ezáltal a megfelelő hangot hozza létre.
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Hullámok a természetben

A természetben sokféle hullámzást lehet megfigyelni.
Hullámzik például a víz felszíne, a zászló a szélben.
De miért mondják a közepes tanulóra, hogy hullámzó
a teljesítménye, és miről kapta a nevét a hullámpapír?

völgyek mozgásából, pontosabban a hullámforrástól
való távolodásukból vesszük észre.

HULLÁMHEGY
HULLÁMVÖLGY

Kísérlet

A kísérletből is látszik, hogy a hullámok alakja a
hullámhegyek ismétlődő sormintáját adja. Ennek a
mintázatnak az egysége a hullámhossz. Két szomszédos hullámhegy közti távolságot hullámhossznak
nevezzük. Gondold végig! Amíg a hullámforrás egy
teljes rezgést végez, addig a hullám pontosan egy hullámhossznyi távolságot halad.
HULLÁMHOSSZ

Önts vizet egy nagyobb tálba, majd csöpögtess vízcseppeket a víz felszínére! A víz felületén hullámok
alakulnak ki. Vizsgáljuk meg a kialakuló hullámokat! Megfigyelhetjük, hogy a hullámok a tál széle
felé terjednek. A hullámok a csöppentés helyén kör
alakban keletkeznek, közben néhol a vízszint megemelkedik, néhol lesüllyed. Egy hullám terjedését
végigkövetve azt is megfigyelheted, ahogy idővel a
hullám ellaposodik, elhal.

Nem csak a folyadékok és szilárd anyagok felszínén, hanem azok belsejében is terjedhetnek hullámok.
Földrengés alkalmával a föld belsejében lévő hullámforrásból indulhatnak ki hullámhegyek és -völgyek,
de sűrűsödések és ritkulások is.

A folyadékok felszínén, rezgetéssel, hullám hozható létre. Hullámforrásnak nevezzük azt a helyet,
ahol a rezgetés történik. A kísérletben a csöpögtetés
helye a hullámforrás. A hullámforrásból indul ki a
hullám minden irányba a folyadék felszínén. A rezgetés hatására olyan vízhullámok alakulnak ki, melyek
hol kidomborodnak, hol bemélyednek. Ezeket az alakokat nevezzük hullámhegynek és hullámvölgynek.
A hullámok terjedését a hullámhegyek és a hullám-
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Sőt, a levegőben is terjedhetnek hullámok, mégpedig levegősűrűsödések és -ritkulások formájában.
A hang is hullám, fülünk a levegő sűrűsödéseit és ritkulásait érzékeli.

III. A NYOMÁS

25. KÖZLEKEDŐEDÉNYEK
Hajszálcsövesség

Kísérlet
Mártsuk tintába egy papírzsebkendő sarkát! Mit veszünk
észre?

Tapasztalat: A papírzsebkendő felszívta a tintát.


A papírzsebkendőben, kockacukorban, törölközőben, textilpelenkában kicsi keresztmetszetű,
hajszálvékony járatok vannak.
Ezekben a víz ugyanúgy viselkedik, mint a képen látható, hajszálvékony üvegcsőben. Megfigyelhető, hogy a hajszálcsövekben a víz
felszíne magasabban van, mint a
külső folyadékszint. Ezt a jelenséget hajszálcsövességnek nevezzük.
A hajszálcsövességgel magyarázható, hogy a szivacsba, a kéztörlő papírba, a pamut trikó anyagába is
„felszívódik” a nedvesség.
A mezőgazdaságban is figyelembe kell venni a
hajszálcsövesség jelenségét. A növények táplálásában
a talaj alsóbb rétegeinek nedvessége nagyon fontos,
ide nyúlnak le a gyökerek, ide szivárog le az esővíz.
A talaj azonban nem tömör, hanem megszámlálha-

tatlan apró hajszálcső szövi át. Ezeken keresztül jut el az
éltető víz a növényekhez. Szárazságban ezeken a hajszálcsöveken keresztül jut el a talaj nedvessége a felszínre is,
ahonnan elpárolog, tovább csökkentve ezzel a talaj víztartalmát. Ez ellen kapálással lehet védekezni. A kapálás
szétroncsolja a hajszálcsöveket, így megakadályozza a talaj
belsejének további kiszáradását.
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III. A NYOMÁS

29. A TESTEK ÚSZÁSA
Miért úsznak az acélhajók a víz felszínén?

A világ legnagyobb konténerszállító hajója Európa és
Ázsia között közlekedik. Gigantikus méretei miatt Európában csak néhány kikötő képes fogadni. 18 000 darab konténert bír el, szemben egy tehervonattal, amelyik
100–200 darab szállítására alkalmas. Az óriás szállítóhajók tömege 100 000 tonnánál is több lehet. Vasból épülnek, és hatalmas terhet szállítanak. Mivel magyarázható,
hogy egy ilyen óriási tömegű hajó úszik a vízen, és nem
süllyed el, ellentétben egy pici kulccsal, amit véletlenül a
vízbe ejtünk? Hogy lehet a szállítóhajók sűrűsége a tengervízénél kisebb, hogy úszni tudnak?

Kísérlet
Alufóliából hajtogassunk egy hajót, és egy tömör
alumínium hengerrel együtt tegyük mindkettőt a
vízbe! Mit látunk? Az alumíniumból készült hajónk
úszik, a tömör alumíniumdarab elmerül. Ezután
fogjuk az alumínium kishajónkat és gyűrjük össze
kézzel olyan picire, amilyenre csak tudjuk! Igyekezzünk minden levegőt kiszorítani belőle!
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Majd tegyük a vízbe megint! Még mindig úszik
az alumíniumgombóc, noha mélyebbre merül az
alja, mint hajó állapotában. Minden igyekezetünk
ellenére az összegyűrt hajóban maradt levegő. Ha
nem is sok, de annyi biztosan, hogy a gombóc átlagsűrűsége mégiscsak kisebb lett, mint a vízé.
A hajók esetében ugyanennek a feltételnek kell
megfelelni, vagyis az átlagsűrűségüknek kell a víz
sűrűségénél kisebbnek lenni. A világ tengerein, nagy
folyóin közlekedő hajók merülését befolyásolja a víz
sótartalma és hőmérséklete, ugyanis ezek a tényezők
kihatnak a víz sűrűségére. Ha csökken a víz sűrűsége,
a hajó mélyebbre fog süllyedni, ami veszélyes is lehet.

IV. HŐTAN

32. A HŐTERJEDÉS
Klímaváltozás

Az éghajlat, vagy más néven klíma a Föld minden egyes
pontján állandóan változik. A változást a légkör fontosabb fizikai tulajdonságainak (hőmérséklet, légnyomás, páratartalom) mérésével lehet nyomon követni.
A hőmérséklet napi és éves ingadozása miatt célszerű
napi és éves átlaghőmérsékletet számolni a föld egyes
területein. Az éves átlaghőmérséklet is ingadozhat az
évek során, azonban az utóbbi időkben ezek az értékek
lassú emelkedést mutatnak. A tudósok úgy vélik, hogy
az emelkedés oka elsősorban emberi tevékenységnek
köszönhető. A legfőbb oknak a szén-dioxid-, a metánés a dinitrogén-oxid-kibocsátást, azaz az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős emelkedését tartják.
A kibocsátásért leginkább az ipari termelés, a közlekedés és fűtés (tüzelőanyagok és üzemanyagok elégetése
során felszabaduló üvegházhatású gázok), és a fokozott
mezőgazdasági tevékenység okolható. Újabban megfigyelhető a nagyvárosok intenzív hőtermeléséből adódó
helyi (lokális) melegedés is.

A globális méretű felmelegedés egyik, Magyarországot kevésbé veszélyeztető következménye a
tengerszint emelkedése. A sarkvidékeken található
fagyott víz a felmelegedés hatására egyre nagyobb
mennyiségben olvadni kezd, ami az utóbbi 100 évben a tengerszintet átlagosan 20 cm-rel emelte. Az
emelkedés legsúlyosabb következménye a tengerparti
nagyvárosok, termőföldek vízbe borulása, sőt egész
szigetek eltűnése.

Internet

Az ökológiai lábnyom az a terület, amely egy ember
hosszú távú fennmaradásához kell, fenntartható módon.
1. Számold ki a saját ökológiai lábnyomodat! Az interneten találsz hozzá segítséget. Nézz utána, hogy
a világ eltérő gazdasági fejlettségű országaiban mekkora az ökológiai lábnyom értéke!
2. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2015.
szeptemberében Világunk átalakítása címmel egy
nemzetközi programot indított, amely a fenntartható fejlődési célokat fogalmazta meg és fektette le.
Nézz utána az interneten, a kereső kifejezés legyen a
„fenntartható fejlődési célok”! Mikorra tűzték ki elérni
ezeket a célokat? Hány célt fogalmaztak meg és mik
ezek? Melyek azok, amelyekért Te magad is tudsz
tenni?
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IV. HŐTAN

34. TESTEK FELMELEGÍTÉSE
TÜZELŐANYAG ELÉGETÉSÉVEL
Milyen gyorsan melegszik fel a leves?

Amikor a hűtőből kivett levest újra melegítjük a főzőlapon, akkor a melegítéshez több-kevesebb időre
van szükség. Vajon mitől függ, hogy mikorra lesz elég
meleg a leves? Ez több tényezőtől is függ.
– Nem mindegy, hogy a főzőlapot takarékon vagy
erős hőfokon üzemeltetjük. Takarékon a leves lassabban melegszik fel. A főzőlap típusa (gáztűzhely,
elektromos vagy indukciós főzőlap) is befolyásolhatja a melegítés idejét.
– Az sem mindegy, hogy milyen melegre szeretnénk
felmelegíteni a levest. A forró leves felmelegítése
tovább tart, mint a langyos leves elkészítése.
– A melegítés időtartama függ attól is, hogy men�nyi levest készülünk felmelegíteni. Egy családnak
szánt levesmennyiséget biztos több idő felmelegíteni, mint ha csak egy adagot kellene.
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– A melegítés idejét befolyásolhatja az is, hogy milyen összetevőket tartalmaz a leves. A fő összetevője a víz, ami az anyagok közül az egyik leglassabban
melegíthető anyag, ezért a víz tartalmú ételeket viszonylag lassan tudjuk csak melegíteni. A levesbetétek ezt az időt némileg csökkenthetik. Mivel a
főzéskor az edényt is (sőt a környező levegőt is)
melegítjük, ezért a fazék anyaga, falvastagsága is
befolyásolhatja a főzés idejét.
– Ha a levest fel akarjuk forralni, tehát elérni a közel
100 °C hőmérsékletet, akkor a melegítés vége felé
a leves erős párolgásba kezd, gőzölög. A levesgőz a
leves legmelegebb része, ezért gőzölgéskor a leves
már lassabban tud csak melegedni. Ezt a folyamatot gyorsíthatjuk úgy, hogy fedőt teszünk a levesre,
így a gőz nem távozik.

IV. HŐTAN

40. FORRÁS, LECSAPÓDÁS
A levegő páratartalma

A levegőben – elsősorban a tengerek, óceánok, tavak
és folyók párolgása miatt – vízgőz halmozódik fel.
Minél melegebb a levegő, annál több vízgőzt (párát)
képes magába fogadni, de minden hőmérsékleten
van egy maximális mennyiség, amelynél többet már
nem képes befogadni. A szakemberek relatív páratartalomnak nevezik azt az értéket, amely megmutatja,
hogy ennek a maximális mennyiségnek hány százaléka van éppen a levegőben.
Például, ha a lakásban 20%-os a páratartalom, akkor az azt jelenti, hogy a levegő még négyszer an�nyi párát képes befogadni. Ha például a lakásban a
nedves ruhát kiteregetjük, pára képződik, és a relatív
páratartalom meg fog emelkedni. Egy másik példa:
ha fűteni kezdünk a lakásban, melegszik a levegő, és
ezzel nőni fog a befogadható pára maximális mennyisége is. Mivel a levegőben ugyanannyi pára maradt,
csak a befogadható maximális mennyiség nőtt meg,
ezért ilyenkor a relatív páratartalom lecsökken 20%
alá. Ezért szükséges télen a száraz lakásokban párologtatni. Még egy példa: ha a fürdőszobában 70%-os

a relatív páratartalom, és elkezdenénk a levegőt hűteni, akkor azzal a befogadható maximális mennyiséget
is csökkentenénk, és így a relatív páratartalom 70%
fölé fog emelkedni. Ezért célszerű a fürdőszobákban
páraelszívót vagy szellőztetést alkalmazni.
Az időjárás elemei

A Föld időjárását alapvetően a Nap és a légkör kölcsönhatása okozza. A Nap sugárzása melegíti a légkört, a talajt, a tengereket. A föld egy adott helyén a
légnyomás értékét befolyásolja, hogy milyen mértékben melegszik a levegő a napsugárzástól, a talaj vagy
a tenger, esetleg más tereptárgy melegítő, vagy éppen
hűtő hatásától. Így a normál légköri nyomáshoz képest kisebb vagy nagyobb értékek is kialakulhatnak,
amik ráadásul időben változnak, ahogy változnak a
melegítő vagy hűtő hatások.

Ha a föld egy adott helyén eltérő a légnyomás aktuális értéke egy másik, közeli hely aktuális légnyomás értékétől, akkor légáramlás, más néven szél keletkezik. A szél mindig a nagyobb légnyomású helyről a
kisebb légnyomású hely felé fúj.
Változatos időjárási jelenségeket okozhat a levegő
páratartalmának megváltozása is. Amikor a levegő elkezd hűlni, a relatív páratartalma emelkedni fog. Ha
a hűlés következtében a relatív páratartalom eléri a
100%-ot, azaz a levegő elérte a befogadható maximá-
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lis páramennyiséget, akkor a többi vízgőz már nem
maradhat abban a halmazállapotában és lecsapódik, a
csapadékot ilyenkor harmatnak nevezzük.

A föld nagy vizei feletti páradús levegő a melegedésének és a légáramlásnak köszönhetően felemelkedik a magasba, ahol egyre hidegebb a levegő. Ha a
hőmérséklet eléri a harmatpontot, a levegőben lévő
pára egy része elkezd lecsapódni a levegőben lévő,
szabad szemmel nem látható apró por, korom és kristályszemcsékre. Ezek együttese alkotja a felhőt.
Az apró vízcseppek a feláramló levegő hatása miatt még nem esnek le, lebegnek. Eközben, ha folytatódik a lecsapódás, a cseppek folyamatosan híznak, és
elérnek egy akkora tömeget, amit a feláramló levegő
már nem bír tartani, és a vízcseppek eső formájában
leesnek.

A levegő hőmérsékletét, amikor a harmatképződés beindul, harmatpontnak nevezzük. Elképzelhető
az is, hogy a lecsapódás téli hidegben, 0 °C alatt jön
létre, ekkor harmat helyett szilárd halmazállapotú dér
képződik.

Ez a jelenség nagy magasságokban is bekövetkezhet, ahol a levegő már fagypont alatt van. ilyenkor
a lecsapódáskor vízcseppek egyre hízó jéggömbbé
fagynak, melyek jégeső formájában hullanak alá. Az
is elképzelhető, hogy a felemelkedő levegő eleve 0 °C
alatt van, így a lecsapódáskor jégkristályok keletkeznek, és az esés közben hópehelyként hullanak alá.
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ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESSÉG

4. A Z ELEKTROMOS ÁRAM
HATÁSAI. AZ ÁRAMERŐSSÉG
Az elektromos eszközök biztonságos használata

Az áramkörben a villanyóra után található az áramvédő
kapcsoló, közismertebb nevén FI-relé.

A FI-relé figyeli a fázis és
a nulla vezetéken folyó áramot. Ez a két áram – „normális” működés esetén – azonos
erősségű.
„Szivárgás” akkor fordul
elő, ha zárlatos egy fogyasztó,
vagy ha megérintettünk egy
feszültség alatt álló fémrészt,
sérült szigetelésű vezetéket.
Amikor a FI-relé ezt érzékeli,
nagyon gyorsan, még a tényleges áramütés kialakulása előtt lekapcsol.
Az áram útjában következnek a kismegszakítók. Feladatuk
akkor van, ha a megengedettnél
erősebb áram lép fel egy áramkörben. Ennek oka lehet az, ha túl
sok fogyasztó egyidejű bekapcsolásával túlterhelést okozunk, vagy
ha rövidzárlat történik. A kioldás
történhet ikerfémes hőkioldóval
(túlterhelés esetén) vagy elektro-

mágneses gyors kioldóval (zárlat esetén). Kézi kikapcsolással is megszakítható egy-egy áramkör. Különböző áramköröknek saját megszakítójuk van, ezért a
meghibásodásban nem érintett áramkörök továbbra
is működhetnek. A megszakító visszakapcsolása előtt
a meghibásodott eszközt kell kihúznunk a konnektorból, illetve a túlterhelést meg kell szüntetnünk.
Elektronikus eszközökben kárt okozhat egy esetleges elektrosztatikus feltöltődést követő szikrakisülés. Ez ellen úgy védekeznek, hogy megfelelő anyagok
alkalmazásával megelőzik az elektrosztatikus feltöltődést, vagy a keletkezett töltéseket védőföldeléssel
elvezetik. A lakásokba három vezetékből álló kábelen
jut be az áram. A három vezetékből kettő (az ún. fázis
és nulla) az elektromos hálózattal van kapcsolatban.
Köztük 230 V a feszültség. A harmadik vezeték a védőföldelés. Szigetelőburkolatuk színével különböztetjük meg őket: a fekete vagy barna színű a fázis, a kék
színű a nulla és a zöld-sárga a védőföldelés. Védőföldeléssel ellátott elektromos berendezést csak védőföldeléssel ellátott konnektorhoz szabad csatlakoztatni!
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ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESSÉG

10. AZ ELEKTROMOS ENERGIA
Elemek és akkumulátorok a gyakorlatban

A leggyakrabban használt elem a galvánelem. Elektrolitját kocsonyásított, illetve lyukacsos anyagba felszívott formában készítik, feszültsége 1,5 V. A zsebtelepben (laposelem) 3 db sorba kapcsolt galvánelem
található. A galvánelem részei a mellékelt ábrán láthatók.
pozitív csúcs

katód
elektrolit
elválasztó
anód

Érdekesség

A gyakrabban használt lévő elemfajták köznyelvben
használt és hivatalos jelölése:
Köznyelvi

Hivatalos

mikroceruza

AAA(R3)

tartós

AA(LR6)

góliát

D(R20)

rádió

6(F22)

ceruza
baby

lapos

AA(R6)
C(R14)
3(R12)

ház

negatív csúcs

Jó tudni!

Ház: a vegyi anyagokat tárolja.
Pozitív csúcs: kidomborított fém rész.
Elválasztó − porózus anyag: az elektródákat elválasztja,
az elektrolitot tartja az elektródák között.
Elektrolit: típustól függő oldat; az ionáramlást biztosítja az elemen belül.
Katód–anód: típustól függő kémiai anyag.

A galvánelemekben kémiai folyamatok révén a két
pólus között (+ és −) tartós feszültség alakul ki. Addig
használhatók, amíg valamelyik elektródájuk anyaga el
nem fogy, ilyenkor a feszültsége rohamosan lecsökken.
Az elemeknek is van ellenállásuk, ezt belső ellenállásnak nevezzük. Zárt áramkörben a fogyasztó és
az áramforrás sorosan vannak kapcsolva, ellenállásuk
tehát összeadódik. Használat közben az elem belső
ellenállása nő, ezáltal az elem terhelhetősége csökken.
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Létezik FR6 jelű, lítium elektródájú tartós elem is.
A laposelem (zsebtelep) 4,5 V-os, a rádióelem 9 V-os,
a többi 1,5 V-os.

Az akkumulátor megfordítható működésű, vagyis tölthető elem.
Feltöltött állapotban galvánelemként „viselkedik”. Használat során
elektródái elfogynak, ekkor ún. kisütött állapotba kerül, feszültsége
lecsökken, ilyenkor fel kell tölteni. Feltöltéskor a kimeneteire kapcsolt
feszültség töltőáramot indít, melynek hatására az elektródák anyaga
az eredeti állapotba kerül vissza. Ez a visszaállás nem teljesen tökéletes, ezért az akkumulátor néhány száz feltöltés-kisütés ciklus után
tönkremegy.

Érdekesség
A legelterjedtebb típus a HR6-os kódú, 1,2 V feszültségű, NiMH feliratú
(nikkel-metál-hibrid) akkumulátor. Laptopok, telefonok, fényképezőgépek akkumulátorai lítiumionosak, feszültségük általában 3,7 V. Előnyük,
hogy nemcsak kisütés után, hanem bármikor tölthetők, továbbá kisméretűek; az áruk azonban magas.
Autókban 12 V-os, savas ólomakkumulátorok terjedtek el; 6 db, egyenként 2 V feszültségű cellából állnak. A motor beindításakor rövid ideig több
száz amper erősségű áramot szolgáltatnak. A járó motor meghajt egy generátort, amely feszültséget állít elő. Menet közben a generátor tölti az akkumulátort. Ilyenkor a jármű elektromos áramellátását is a generátor végzi.
Az autóakkumulátorok súlyosak, anyaguk erősen környezetszennyező.
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FÉNYTAN, CSILLAGÁSZAT

4. A Z INFRAVÖRÖS ÉS
ULTRAIBOLYA FÉNY
Az ózonréteg elvékonyodása

A légkör felső rétegében, a sztratoszférában nagyobb
mennyiségben ózon található. Ez az ózon nem egyenletesen oszlik el, például az egyenlítő fölött kicsit
kevesebb, a sarkok fölött valamivel több van belőle.
A sztratoszférában található ózon molekulák hatékonyan képesek elnyelni a Napból érkező, emberre káros
UV-sugarakat. Ezért fontos az ózonréteg védelme.

halogén tartalmú gázok lebontják, így rombolva a
föld ózonpajzsát. Halogén tartalmú gázokat az iparban (például egyes hűtőgépekben, dezodorokban,
tűzoltókészülékekben) és a mezőgazdaságban (növényvédő szer) is használnak.

G
ÉTE
NR
O
Z
Ó

G
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R
N
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Ó

A légkörkutatók az 1980-as években vették észre
először, hogy a déli sark felett egy, az Antarktisznál
is nagyobb méretű, közel kör alakú részén a sztratoszférában, minden évben tavasztól őszig elvékonyodott az ózonréteg. Ezt nevezték el kissé félrevezetően
ózonlyuknak. Az ózonlyukban az ózon mennyisége
sokkal kisebb a normál mennyiségnél, ezért az UVsugárzás védő hatása is sokkal gyengébb. A kutatások
szerint az ózont a földön mesterségesen előállított
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Az ózonréteg elvékonyodása az emberek egészsége szempontjából is egyre nagyobb kockázatot jelent.
Az országok az ózonpajzs védelmében különféle intézkedéseket hoztak. Ezek legfontosabb célja a halogén tartalmú gázok kibocsátásának csökkentése, helyettük új technológiák kidolgozása. Ezen felül minél
szélesebb tájékoztatás az oktatásban és a médiában.
Az ózonlyuk miatt megerősödő UV-sugárzás ellen mi is védekezhetünk, ha nyáron a déli órákban
nem tartózkodunk napon, UV-védő krémmel kenjük bőrünket, megfelelő ruházatot és napszemüveget
használunk. És figyeljük az időjárásjelentés UV-sugárzásra vonatkozó figyelmeztetéseit!

FÉNYTAN CSILLAGÁSZAT

22. A
 NAPRENDSZER
SZERKEZETE
Bolygókutatás

1957-ben – az első műhold fellövésével – kezdetét
vette az űrkorszak. Az űreszközök egyik célja a Föld
és az égi objektumok vizsgálata. A legközelebbi égitest, a Hold megfigyelésére a Luna űrszondákat küldték. A Luna-3 1959-ben először közvetített képet a
Hold túlsó, addig nem látott felszínéről. Később sikerült a Hold felszínére is leszállni. Az áttörő sikert az
amerikai Apollo-program hozta, melynek keretében
összesen 12 űrhajós jutott el a Holdra, ahol tudományos méréseket végeztek, és több mint 400 kg holdkőzetet hoztak magukkal a Földre. A Hold elérése
után szondákat küldtek a Mars és a Vénusz felszínére.
Ezután a Voyager űrszondákat az óriásbolygók ku-

tatására indították el. Több mint harminc éve hibátlanul működnek, képesek vagyunk kapcsolatot tartani velük. A feladatuk elvégzése után a Naprendszer
határa felé repülnek tovább. Később megindultak a
kutatások a kisbolygók, az üstökösök és a holdak jobb
megismerésére.
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Jó tudni!
A Naprendszer kutatásához többféle űreszközt használnak. A műholdak a Föld vagy más égitestek (Nap,
bolygók, holdak) körül keringő eszközök. Az űrszondák a Földet elhagyó kutató űreszközök. Az űrhajók
olyan űrszondák, melyek embereket szállítanak. Az
űrállomásokon az űrhajósok hosszabb ideig tartózkodhatnak. A teherűrhajók az űrállomásra szállítanak
utánpótlást az űrhajósoknak. Az űreszközöket hordozórakétákkal lövik fel az űrbe.

Egy bolygó vizsgálatakor a tudósok, mérnökök
széleskörű kutatásokat végeznek a bolygó belső szerkezetéről, felszínéről, összetételéről, légköréről, vagy a
mágneses teréről. Vannak bolygók, például a Vénusz
vagy a Mars, melyeknek szilárd kérge burkolja az olvadt magot, és vannak olyanok, például a Jupiter vagy
a Szaturnusz, melyeknek folyékony köpenye folyamatosan megy át a gáz halmazállapotú légkörbe.
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Egy bolygó felszínén változatos formákat láthatunk. Vannak becsapódási kráterek, gyakori az előfordulásuk a ritka légkörű Merkúron vagy a Holdon.
Vannak vulkáni nyomok, mint például a Marson, a
Holdon, vagy a Jupiter néhány holdján. Lehetnek hegyek, völgyek, árkok, repedések, mint a Marson vagy
a Vénuszon.
A Földön kívül csak a Marson voltak a múltban
tengerek és folyók. Jégsapkával a Mars és a Plútó is
rendelkezik. Légköre egyedül a Merkúrnak nincs.
A Vénuszon a légnyomás 90-szerese a földinek, a
Marson mindössze századrésze. Felhőréteget találunk
a Vénuszon, a Jupiteren vagy a Szaturnuszon. Ezeken
a bolygókon légköri villámokat is megfigyeltek. Az
óriásbolygók, azaz a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz
és a Neptunusz saját gyűrűrendszerrel rendelkezik,
melyek porból és jégszemcsékből állnak.

