
ELŐSZÓ

Fantasztikus világban élünk . Hihetetlen technikai eszközök segítik éle-
tünket, egymás után jelennek meg újabb és újabb ötletes fejlesztések 
mindennapjainkban . Hatalmas mennyiségű információ áramlik felénk 
a médiából és érhető el mindenki számára az interneten . A fejlődés mö-
gött a tudományok eredményei, fizikusok, kémikusok, biológusok, mér-
nökök, informatikusok és más szakemberek munkája áll . De vajon meg-
értheti-e ezt a tudást mindenki, eligazodhatunk-e az információk között, 
hozzájárulhat-e ez a tudás, hogy boldogabban éljünk?

Bár eszközeink működése, a körülöttünk lévő jelenségek, az ismert 
környezeti, energetikai és más problémák többnyire rendkívül össze-
tettek, ennek a tankönyvnek a szerzői hisznek abban, hogy a feltett kér-
désre a válasz igen, és ehhez a fizika tanulása alapvetően járulhat hozzá . 
Hisszük azt is, hogy ehhez nem kellenek különleges képességek, és a 
megértéshez alapfokú matematikai jártasság is elegendő . Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy nem a fizika tantárgy hagyományos fejezeteit követve 
mutatjuk be a minket körülvevő színes és izgalmas világot, hanem a 
gyakorlat, az alkalmazás lesz az a rendező elv, amely mentén a tananya-
got csoportosítjuk . Így a tankönyvünkben lévő ismeretek könnyen és 
eredményesen hasznosíthatók a mindennapi életben, otthon, a mun-
kában, szórakozás közben, vagy ha döntéseket kell hoznunk, például 
egy környezetünket érintő népszavazáskor .  Emellett ne feledjük, hogy 
a fizika egy sajátos, az élet minden területén jól használható gondol-
kodásmódra is nevel minket . Megtanít tapasztalataink értelmezésére, 
és az értelmezés révén a jövőbeli lehetőségek felmérésére, biztonságos 
jóslatok készítésére . A jövőt nem láthatjuk, ahogy nem tudhatjuk azt 
sem, hogy akár csak 10-20 év múlva pontosan milyen világ fog körül-
venni minket . De abban biztosak lehetünk, hogy ha nem ijedünk meg 
a jelenségek összetettségétől, ha tudunk rendszerben gondolkodni, ha 
tudjuk használni a rendelkezésünkre álló eszközöket, nemcsak eliga-
zodni és boldogulni fogunk ebben a jövőbeli világban, hanem majd 
alakítani is tudjuk azt . Ebben próbálunk segítséget nyújtani könyvünk-
kel, melynek elkészítése során a jelenségek, technikai alkalmazások 
sokoldalú bemutatására törekedtünk, bízva abban, hogy mindenki  
talál könyvünkben olyan megközelítést, amely felkelti érdeklődését, és 
a fizikával, az adott témával való foglalkozásra serkenti .

Ahogy a dolgok sokfélék, úgy a dolgok leírásában is a sokféleségre tö-
rekedtünk . A megértést segítik tankönyvünk állandó keretei .

A fejezetek elején rövid bevezető olvasható, ami vagy összefoglalja azo-
kat a korábban megismert információkat, melyekre a fejezet épít, vagy 
valamilyen, a témával kapcsolatos információt, meglepő tényt, esetleg 
véleményt közöl .
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A folyamatos szöveget aktivitásra buzdító felszólítások tagolják .

KÍSÉRLETEZZ! MÉRD MEG! FIGYELD MEG!

Ezek célja, hogy személyes tapasztalataid révén kerülj közelebb az adott 
témakörhöz .

A   keretben olyan információkat találsz, amely alap-
ján tehetsz azért, hogy környezetünk élhetőbb legyen .

Jellegzetes hibák, a tévképzetek, a félreértések elkerülésében segít a
NE HIBÁZZ!  rész .

Könyvünk számos érdekességet, váratlan, szokatlan tényt tartalmaz . 

Ezeket a  keretben találod meg .

A keret tudománytörténeti érdekessé-
geket tartalmaz . Ha nem értjük meg elődeink gondolkodását, önma-
gunkat sem érthetjük .

A fizika fontos üzenete, hogy a dolgok mennyiségileg jellemezhetők, és 
a folyamatok eredménye kiszámítható . Néhány egyszerű példán mu-
tatjuk ezt be a SZÁMOLJUK KI!  részben .

A lecke összefoglalóját, a legfontosabb információkat a  NE FELEDD!  
keret tartalmazza .

Az EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK  rész pedig segít ellen-
őrizni, megértetted-e a lecke legfontosabb üzenetét .

A leckék végén található ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK 

nagyobb kihívás elé állítják a diákokat, ezek olyan tanulóknak készültek, 
akik szeretnek fizikával kapcsolatos problémákon gondolkodni . Mérnö-
ki, orvosi és természettudományi irányú felsőfokú tanulmányokra ké-
szülőknek elengedhetetlen, hogy ezeken a feladatokon is törjék a fejüket .

Kedves Olvasó! Reméljük, hogy örömmel fogod forgatni ezt a könyvet, 
és hasznodra válik . Sok sikert kívánunk!  

A szerzők
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TÁJÉKOZÓDÁS ÉGEN-FÖLDÖN

Csillagok vagy galaxisok 
láthatók ezen a képen?  
Nem is kell sokáig néznünk  
a felvételt ahhoz, hogy kitaláljuk  
a választ. Ilyen képeket (is) készített  
a Hubble-űrtávcső már több mint  
tíz évvel ezelőtt.
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1. | A tér és az idő tartományai
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Alapvető tapasztalatunk a tér-
ről és az időről, hogy a kicsik felé 
haladva nem ütközünk korlát-
ba: nincsen olyan kicsi, melynél 
ne tudnánk kisebbet elképzelni; 
ugyanígy a nagyok felé haladva 
is ezt érezzük: nincsen olyan nagy, 
melynél nem lehetne nagyobbat 
kigondolni. Mai tudásunk alap-
ján azonban a kép árnyaltabb, 
fizikai értelemben beszélhetünk 
a legkisebbről és a legnagyobbról 
egyaránt.

Amikor térben és időben el akarjuk helyezni magunkat, mindig viszonyí-
tunk valamihez . Ez lehet a térben akár az íróasztalunk sarka, a ház, amelyben 
lakunk, vagy például a Föld mint égitest . Az időbeli viszonyítás alapja lehet 
egy tetszés szerinti esemény, egy tanóra kezdete, a születésnapunk, vagy a 
keresztény hagyomány alapján Krisztus születése .

Térben és időben élünk

Mindazt, ami a világban történik, nevezhetjük például „eseménynek”, ami 
a tér és idő egy adott pontjában helyezkedik el . Ezt a pontot négy jellemző 
adat írja le. Van helye a háromdimenziós térben, amit például a Descartes-
féle derékszögű koordináta-rendszerrel adhatunk meg, melynek origója a 
térbeli viszonyítási pontunk, és van ideje, melyet egy önkényesen választott 
nulla időponthoz képest tudunk megadni . Az események három térkoordi-
nátáját (x; y; z)-vel, az időkoordinátát t-vel szoktuk jelölni .

Távlatok az időben

Jelenlegi ismereteink alapján a világegyetem nagyjából 13,8 milliárd évvel ez-
előtt jött létre (az elmúlt két-három évtizedben az univerzum korát minden 
számítás 10 és 20 milliárd év közöttire tette, az utóbbi években a 13,8 milliárd 
éves kor vált a legelfogadottabbá) . A Föld 4,5 milliárd éves . Ha a Föld történe-
tét az eltelt idővel arányos hosszúságú 4500 oldalas könyvnek képzeljük, akkor 
a könyvnek a modern ember megjelenéséről szóló része mindössze az utolsó 
sora, és az emberiség írott történelme mindössze egyetlen szó lenne .

Mikor jött létre, meddig tart?

Hétköznapi tapasztalataink alapján szinte lehetetlen elképzelni, hogy a világ 
véges idővel ezelőtt jött létre . Hiszen feltehetjük magunknak a kérdést: mi 

1. | A tér és az idő tartományai

Feladat: A zsidó naptár szerint a legutóbbi londoni olimpia 
5772-ben volt. Mikor volt a nándorfehérvári diadal a zsidó 
naptár szerint? (A zsidó újév általában szeptemberre, néha 
október elejére esik.)

Az iszlám naptár kezdőnapja Kr. u. 622. július 16. Az iszlám 
év 12 holdhónapból, átlagosan 354,36 napból áll (az évek 
354 vagy 355 naposak). Az iszlám naptár hányadik évében 
volt a legutóbbi londoni olimpia, melyet a ma használatos 
Gergely-naptár szerint 2012. július 27. és augusztus 12. kö-
zött rendeztek meg?

Megoldás: A legutóbbi londoni olimpia 2012-ben volt, 
ami azt jelenti, hogy a zsidó naptár (5772 – 2012 = ) 3760  
évvel előbbre jár (a zsidó újévtől december 31-ig pedig 
3761 évvel jár az általánosan használatos Gergely-naptár 

előtt). Hunyadi János vezetésével 1456. július 22-én sike-
rült a magyar seregnek legyőzni a nagy túlerőben lévő 
törököket Nándorfehérvár, a mai Belgrád falainál. Ekkor a 
zsidó naptárban 5216-ot írtak.
A Gergely-naptárban egy év átlagosan 365,24 napból áll. 
Ennek felhasználásával kiszámíthatjuk, hogy a londoni 
olimpia kezdőnapja előtt hány nappal kezdődött az iszlám 
naptár. (2012 – 622) · 365,24 + 11 = 507 695 nappal ezelőtt 
(amibe beleszámítottuk a július 16. és július 27. közötti 
11 napot is). Ha ezt elosztjuk az iszlám naptár átlagos évi 
napjainak számával, akkor 507 695 : 354,36 = 1432,7 évet 
kapunk. 
De mivel minden naptár első éve nem a nulla, hanem  
az 1, ezért a legutóbbi londoni olimpia az iszlám naptár 
1433. évében volt.

SZÁMOLJUK KI!

y

x

z

P(3, 2, 4)

 Q  Térbeli, háromdimenziós, Descartes-féle 
derékszögű koordináta-rendszer
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volt azelőtt? De a végtelen idő fogalmát sem tudjuk felfogni . Ugyanígy ne-
héz elképzelnünk azt, hogy az idő egyszer véget érhet, a világegyetem nem 
örökké létezik . Hiszen saját létünk végességének elfogadása is rendkívül 
nehéz . Jelenlegi tudásunk szerint a tér és az idő nem létezhet önmagában, 
az anyagtól függetlenül . Segíthet megbarátkozni ezzel a gondolattal, ha úgy 
képzeljük el az időt, mint a világmindenség részét . Augustinus (354–430)
tanítása szerint Isten a világmindenséget nem az időben, hanem az idővel 
együtt hozta létre . (A fizika és a csillagászat tudománya jelenleg még nem 
képes eldönteni, hogy a világegyetem örökké létezni fog vagy véges idejű .)

Hogyan következtethetünk a dolgok korára?

A tudomány számos olyan eljárást ismer, melyek segítségével múltbeli esemé - 
nyek időpontjára, régi tárgyak korára következtethetünk . Ilyen lehet egy fa 
évgyűrűi nek száma, a radioaktívan bomló elemek mennyisége egy anyagban, 
melyből – egyéb ismereteket is felhasználva – a bomlási folyamat kezdetének idő-
pontjára következtethetünk, vagy a kihűlő magmába fagyott mágnesség, mely a 
magma kiáramlásának idő pontjára 
utal . A geológusok a kőzetekben rej-
lő ősmaradványok rendszerezésével 
kronológiai táblázatokat készítettek . 
A galaxisok távolságára fényük utal, 
és mivel a fény terjedéséhez idő kell, 
mi már csak múltbeli állapotukat 
látjuk . Ennek segítségével következ-
tethetünk a világegyetem születésé-
nek körülményeire . 

Világunk a kicsik  
és a nagyok között

A következő oldalon lévő táblá-
zatban áttekintjük a legkisebb és 
legnagyobb ismert távolságokat 
néhány konkrét példa segítségével, 
természetesen közelítő értékeket 
használva .

 Q Augustinus vagy Szent Ágoston

 Q Egy 357 éves amerikai sárgafenyő évgyűrűi 5 nagy tűzvész nyomával

Ami legtávolabb van tőlünk
A Földtől egyre távolabbi objektumokat fedezünk fel 
az egyre erősebb és a láthatót a vörösön és az ibolyán 
egyaránt túllépő színtartományban észlelésre képes 
távcsöveinkkel. 2012 közepén a legtávolabbi kismé-
retűnek (pontszerűnek) látszó objektum a Földtől az 
SXDF-NB1006-2 galaxis, mely 12,91 milliárd fényévre,  
azaz közel 122 000 000 000 000 000 000 000 000 méterre  
(12,91 · 1 000 000 000 · 365 · 86400 · 300 000 000) van tő - 
lünk. Mikor ezt a könyvet olvassátok, ez a határ már biz-
tosan kitolódott. A látható fénnyel rokon természetű 
mikrohullámú elektromágneses sugárzás tartományában 
észlelt sugárzás 13,7 milliárd évvel ezelőtt indult útjára. 

Abban a korszakban még nem kezdődött meg a világegye-
tem anyagának helyenkénti besűrűsödése, amelyből az 
első galaxisok kialakultak, ezért abból a távolságból nem 
remélhetjük pontszerű források felfedezését, akármilyen 
erős távcsöveket sikerüljön is kifejleszteni a jövőben. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy az elektromágneses hatásokon 
alapuló eszközeinkkel észlelhetően számunkra a mikrohul-
lámú háttérsugárzás keletkezésének tartományánál van a 
világegyetem határa. Jelenleg már működnek a gravitációs 
hullámoknak nevezett, Einstein által megjósolt, és 2015-
ben kísérletileg is kimutatott jelenségre alapozott eszközök 
is, amelyek ezt a tartományt még távolabbra tolják majd ki. 
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Tájékozódás égen-földön

Egy proton (az atommagot felépítő egyik részecske) mérete 0,000 000 000 000 001 méter

Egy közepes atommag mérete 0,000 000 000 000 01 méter

A legrövidebb röntgensugarak hullámhossza 0,000 000 000 005 méter

Egy hidrogénatom sugara 0,000 000 000 05 méter

A csavar alakú DNS-molekula átmérője 0,000 000 002 méter

Egy HIV-vírus mérete 0,000 000 09 méter

Egy emberi vörösvérsejt átmérője 0,000 007 méter

A ködben és felhőben lévő vízcseppek jellegzetes mérete 0,000 01 méter

Egy óriás amőba hossza 0,000 5 méter

Egy átlagos vöröshangya hossza 0,005 méter

Egy golflabda átmérője 0,043 méter

Egy liliputi mérete Gulliver utazásaiban 0,15 méter

Egy átlagos méretű ember magassága 1,7 méter

Egy tízemeletes panelház magassága 32 méter

A Gellért-hegy tengerszint feletti magassága 235 méter

A Magas-Tátra legmagasabb pontja, a Gerlachfalvi-csúcs tengerszint feletti magassága 2655 méter

A Budapest–Hatvan vasútvonal hossza 67 000 méter

A Duna magyarországi szakaszának hossza 417 000 méter

A kínai nagy fal hossza 6 400 000 méter

A Föld Egyenlítőjének hossza 40 075 000 méter

A Hold távolsága a Földtől 384 000 000 méter

A Nap átmérője 1 390 000 000 méter

A Nap és a Föld átlagos távolsága 150 000 000 000 méter

A fény által légüres térben egy nap alatt megtett távolság 25 900 000 000 000 méter

A Proxima Centauri nevű (a Nap után a hozzánk legközelebbi) csillag távolsága 39 900 000 000 000 000 méter

Galaxisunk, a Tejútrendszer átmérője 946 000 000 000 000 000 000 méter

Az Androméda-köd nevű (hozzánk legközelebbi) galaxis távolsága 22 300 000 000 000 000 000 000 méter

A jelenleg ismert, Földtől legtávolabb eső galaxis 125 000 000 000 000 000 000 000 000 méter

Az SI-rendszerben sok tizedesjeggyel vagy hosszú számsorral kifejezhető méretek kényelmesebb kezelése adja meg speciális (nem SI) 
mértékegységek (pl. az atomfizikában az angström vagy a csillagászatban a fényév) bevezetésének értelmét.

Mi a legkisebb?

A természettudomány alig több mint kétszáz éve találta az első (kémiai 
természetű) bizonyítékokat az emberi környezetben megtalálható, vég-
telen változatosságú anyag  univerzális közös alkotórészeinek létezésére . 
A XIX . század végén és a XX . század elején megalkották azokat a kísér-
leti berendezéseket, amelyekkel ezeket – az alkotórészeknek (az atommag-
nak és az elektronoknak) a természetét elkülönítve – sikerült vizsgálni . 
Az elmúlt száz évben megújuló erőfeszítésekkel keresték ezek további al-
kotórészekre bontásának a lehetőségét . Amikor ezt a könyvet olvassátok, 
a részecskefizikai kutatások központi kérdése az, hogy a 2012-ben meg-
talált Higgs-részecskének van-e belső szerkezete . Ezek a kutatások olyan 
részecske esetleges létezését igyekeznek felderíteni, amelynek mérete a  
0,000 000 000 000 000 001 m tartományba esne . A modern fizika a kvan-
tummechanika és a gravitáció együttes elméletére hivatkozva az elvileg ér-
telmezhető legkisebb távolságot az úgynevezett Planck-hosszban határozta 
meg . Ennek értéke 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 16 m .  
A szám azt is jelenti, hogy a Planck-hossznál nem mérhető meg semmi pon-
tosabban . Az előző két szám nagyságrendjét összehasonlítva láthatjátok, hogy 
még óriási a bejáratlan tartomány a legkisebb méretek világában is . Q  Transzmissziós elektronmikroszkóp
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Hogyan észleljük a kicsi dolgokat?

A szem felbontóképessége a tisztánlátás távolságában, vagyis kb . 25 cm-nél 
körülbelül 0,08 mm . 1 méter távolságból már csak két 0,3 mm-re levő pontot 
tud egymástól a szemünk megkülönböztetni . 10 méterről pedig 3 mm-re nő 
ez az érték .  A szem felbontóképességét különböző eszközökkel növelhetjük . 
Az egyszerű nagyítón, a fénymikroszkópon, a különböző elektronmikroszkó-
pokon, a kvantummechanika eredményeit felhasználó alagútmikroszkópon 
keresztül vezet az út azokhoz a képfelbontó eljárásokhoz, melyeket a legki-
sebb részletek megfigyelésére alkalmazhatunk . Az anyagszerkezet vizsgálatá-
val foglalkozó laboratóriumokban ma használt legfejlettebb technikával egy 
atomot is láthatóvá tehetünk . Ugyanezen elv alapján tették láthatóvá az 
óriás gyorsítókban végzett egyedi kísérletekkel a protont és a neutront alkotó  
kvarkokat . Ma már készítettek elektronmikroszkópos rajzfilmet is, melyen  
a képeket különálló atomok rajzolják ki . 

 Q  Az „atomi” rajzfilm címe: Egy fiú és  
az atomja (A boy and his atom).

1. Mikor született a legrégebben született ismert ősöd?

2. Milyen korú a család birtokában lévő legrégebbi tárgy?

3. Készíts rövid összefoglalót Descartes legfontosabb tudományos eredmé-
nyeiről!

4. Hányszorosa a Nap és a Föld átlagos távolsága a Nap átmérőjének?

5. Mit jelent a fényév? Fejezd ki SI mértékegységekkel! Illeszd be a 10. oldalon 
található táblázatba! Használd az internetet!

6. Hány méter távolságból tudunk két, egymástól 1,5 cm-re lévő pontot megkü-
lönböztetni? A szükséges információkat megtalálod a tankönyvben.

7. A nagyon nagy, és a nagyon kicsi mennyiségek leírására sok „0”-t kellene 
használnunk. Ehelyett  a mértékegységek elé sokszor úgynevezett prefixu-
mokat teszünk. Keresd meg a prefixumokat a függvénytáblázatban!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hányszor nagyobb az ember által észlelt legnagyobb tá-
volság a legkisebb távolságnál?

2. Cserélj ki minél több adatot a méreteket bemutató táblá-
zatunkban hasonló nagyságrendű más adatokra!

3. Készíts az idő nagyságrendjeire a térbeli távolságokhoz 
hasonló táblázatot! Használd az internetes keresőprog-
ramokat!

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

5. Mit jelent ez a mondat: A világegyetem nem az időben, 
hanem az idővel együtt jött létre. Mennyiben mond el-
lent ez az állítás a világról kialakult képünknek?

6. Szobád sarkát egy Descartes-féle koordináta-rendszer 
origójának tekintve add meg a mennyezeten függő csil-
lár hozzávetőleges koordinátáit!

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

8. Becsüld meg a Hold átmérőjét annak ismeretében, hogy 
napfogyatkozáskor a Hold nagyjából teljesen lefedi a 
napkorongot! A szükséges adatokat a tankönyv táblá-
zatában megtalálod!

9. Hogyan lehet a fából készült tárgyak korát az évgyűrűk 
vizsgálatával meghatározni? Nézz utána az interneten! 
Jellegzetesen milyen korú tárgyakra alkalmazzák ezt az 
eljárást?

10. Milyen kormeghatározási eljárások lehetségesek a tan-
könyvben felsoroltakon kívül? Tájékozódj az interneten!

11. Honnan lehet tudni, hogy a Föld 4,5 milliárd éves? Hogyan 
döntenéd el, hogy a Hold a Földből kiszakadt anyagda-
rab vagy a Föld vonzereje által befogott kisbolygó?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

Fizikai értelemben létezik legki
sebb és legnagyobb méret és idő
tartam. Ez azt jelenti, hogy ennél 
kisebb, illetve nagyobb méretek
nek és időtartamoknak nem tu
dunk értelmes jelentést adni.

A körülöttünk zajló események 
helyének és idejének meghatáro
zását három térbeli adat (három 
térkoordináta) és egy időkoordi
náta megadásával végezhetjük.

NE FELEDD!
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A Föld felfedezése és meghódítá-
sa minden nagy birodalom célja 
volt. Ellenőrizni a kereskedelmet, 
eredményesen csatát vívni az el-
lenséggel csak az tudott, aki sike-
resen tájékozódott a szárazföldön 
és a tengereken, pontos térképek-
kel, megbízható időmérő eszkö-
zökkel rendelkezett. A távolság és 
az idő mind pontosabb mérésére 
irányuló tudományos kutatás 
mára birodalmi érdekből a világ 
teljesebb megismerésére törő em-
beriség egyetemes érdekévé vált. 

2. | A távolságok és az idő mérése

A távolságot méterben (milliméter, centiméter, deciméter, kilométer stb .), 
az időt másodpercben (perc, óra, nap, év stb .), mérjük . A mérés valamilyen 
általunk választott egységgel való összehasonlítást jelent . Az idő múlását leg-
közvetlenebbül a periodikus csillagászati ciklusok jelzik . A Föld egy nap alatt 
fordul meg a tengelye körül, a Hold közel egy hónap alatt kerüli meg a Földet, 
és a Föld Nap körüli útja egy évig tart . Persze ezek a csillagászati periódusok 
korántsem pontosan ennyire szabályosak, ezzel számos megoldandó felada-
tot adva a naptárkészítőknek .

A napóra

A napóra a legősibb időmérő esz-
köz, melynek működése azon alap-
szik, hogy a Nap árnyékának iránya 
(és nagysága) függ a Nap helyzetétől 
az égbolton . Az egy nap időt, amely 
a Nap két delelése között telt el, az 
árnyék megfigyelése révén osztották 
kisebb részekre . 

A mechanikus órák megjelenéséig a 
napóra volt a legfontosabb időmé-
rő eszköz . A napóra készítése még  
a XVIII . századi Európában is meg-
becsült tudomány volt . 

Egy ősi időmérő szerkezet borús napokra: a klepszidra

Az ábra egy ősi időmérő eszköz, a 
klepszidra működését mutatja . Az 
edényből kifolyó víz szintje mutatja 
az idő múlását . Az edény olyan ala-
kú, hogy benne egyenletesen csök-
ken a vízszint magassága .

1. Milyen hosszú időszakot tud mérni a klepszidra egy feltöltéssel?

2. Miből lehet következtetni arra, hogy a kifolyás nem egyenletes? 

3. Hogyan változik az idő múlásával a kifolyás sebessége? 

4. Mi lehet a változás magyarázata? 

5. Hogyan oldották meg az eszköz készítői, hogy a vízszint magassága egyen-
letesen csökkenjen az edényben? 

6. A klepszidra mai „testvére” lehet a homokóra. Miben hasonlít és miben külön-
bözik a képen látható homokóra működése a bemutatott vízórától?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

 Q Homokóra

 Q Klepszidra

22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
9:00
8:00
7:00
6:00

 Q Napóra
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Az idő etalonja

Az idő alapegysége a másodperc . A másodpercet a némileg eltérő hosszúsá-
gú napok (egy nap a Nap két egymást követő delelése között eltelt idő) átla-
gos hosszának 86 400-ad részeként értelmezték . 1967-ben új meghatározás  
született azért, hogy a másodperc pontos értékét bárhol a Földön (egy meg-
felelő laboratóriumban) rekonstruálni lehessen . A másodpercet a cézium 
nevű elem 133-as tömegszámú izotópjához kötötték úgy, hogy az elem egy 
gerjesztett atomja által kibocsátott elektromágneses hullám rezgési periódu-
sának 9 192 631 770-szeresét tekintették egy másodpercnek . Ezt a definíciót 
akkor kell majd megújítani, ha a jelenlegi 10 jegynél pontosabban lesznek ké-
pesek mérni valamilyen periodikus folyamat periódusidejét (frekvenciáját) . 
Az időt ma legpontosabban atomórával mérik, amelyből 2011-ben a legpon-
tosabb 138 millió év alatt siethet vagy késhet egy másodpercet . Mivel a Föld 
tengely körüli forgása lassul, az atomórák már sokkal pontosabbak, mint a 
Föld mozgásán alapuló időmérés .

Christiaan Huygens (1629–1695) 1656-ban bejegyzett szabadalma, az inga-
óra forradalmasította az időmérést. Huygens egész élete során folytatta az 
órák tökéletesítését, különösen fontosnak tartotta a tengerészek számára 
használatos órák kifejlesztését, melyek elengedhetetlenek voltak a tengeri 
navigációhoz. Nem véletlen, hogy az órák fejlesztésében egy másik tengeri 
nagyhatalom zseniális fizikusa, az angol Robert Hooke volt a verseny társa, 

akivel nagyjából egy időben, de 
egymástól függetlenül alkották meg 
a hajszálrugós órát. Az elsőbbség 
kérdése 2006-ban dőlt el Hooke ja-
vára, amikor egy hampshire-i kony-
haszekrényből előkerültek Hooke 
elveszettnek hitt jegyzeteinek má   -
solatai, melyeket a Royal Socie ty 
(angol tudományos társaság) ülé-
sére készített, és ez igazolta elsőbb-
ségét. Huygens 1673-ban jelentette 
meg az órákról szóló legfontosabb 
könyvét „Horologium Oscillatorium 
sive de motu pendulorum” címmel.

 Q A fiatal Christiaan Huygens és találmánya, az ingaóra

 Q Robert Hooke

A

A fényképen egy oszlopot és az 
árnyékát figyelhetjük meg. Tudjuk, 
hogy a kép délben készült az észa-
ki félgömbön. Válaszolj az alábbi 
kérdésekre!

1. Hozzávetőlegesen milyen irány-
ból süt a Nap a képen? 

2. A Föld északi félgömbjének me-
lyik részén készülhetett a kép, ha 
azt is tudjuk, hogy március 21-én 
fényképezték? 

3. Merre van a képen észak?

4. Hogyan változik az árnyék hossza 
az idő múlásával?

5. Merre mozdul el az árnyék az idő 
múlásával?

6. Körülbelül hol fog lemenni a Nap 
a képen ábrázolt napon?

Készíts egyméteres fonálingát, 
vagyis 1 m hosszú fonál végére rög-
zíts egy kisméretű testet (a fonál fel-
függesztése és az ingatest közepe 
közötti távolság legyen minél pon-
tosabban 1 m)! 

Térítsd ki az ingát nem túl nagy, 
5-10 fokos kitéréssel,  és mérd meg 
a fél lengésidejét, azt az időt, amely 
alatt az ingatest az egyik szélső 
helyzetből a másikba jut! Ne egy 
lengést mérj, hanem legalább tízet! 
Hasonlítsd össze az így megmért fél 
lengésidőt az 1 másodperccel!

KÍSÉRLETEZZ!
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Feladat: Egy teljes Nap körüli fordu-
lathoz képest hány ezrelékkel vé-
gez kevesebbet a Föld azokban az 
években, amikor nincs szökőnap, és 
hány ezrelékkel végez többet szö-
kőnapos években?

Körülbelül mennyi idő alatt tolód-
na el a tavaszi napforduló június 
22-re, ha nem alkalmaznák a szökő- 
napot?

Megoldás: A Föld 365,2422 nap alatt 
tesz meg egy fordulatot a Nap kö-
rül. Amikor nincs szökőév, akkor 
365/365,2422 = 0,99934 fordulatot 
tesz meg, ami 0,66 ezrelékkel ke-
vesebb az egynél. Szökőévekben 
366/365,2422 = 1,002 fordulatot 
tesz meg, ami 2 ezrelékkel nagyobb 
az egy fordulatnál.

Március 21. és június 22. között 
nagyjából 90 nap van. Szökőna-
pok nélkül a naptár gyorsabban 
haladna, mégpedig négyévente 
egy nappal. Tehát nagyjából 360 
év alatt tolódna el a naptár egy év- 
szakkal.

SZÁMOLJUK KI!

Az első távolságegységeket az emberi test arányaihoz viszonyítva határozták 
meg. Így születtek olyan egységek, mint ujj, könyök, láb, hüvelyk stb. 

A mértékegységek területén a XIX. századig teljes káosz uralkodott. Nemcsak 
a különböző országokban, hanem egyes városokban is eltérő mértékegysé-
geket használtak. Más-más mértékegységei voltak a különböző szakmák kö-
vetőinek is.

Például a magyarországi szűrszabók hosszmértékei a következőek voltak: 
percentés, fúrás, tenyér, fertály, láb, sing.

1 percentés   =  1,945 cm
1 fúrás = 2 percentés  =  3,89 cm
1 tenyér  = 2 fúrás  =  7,78 cm
1 fertály  = 2 tenyér  = 15,56 cm
1 láb  = 2 fertály  = 31,12 cm
1 sing  = 2 láb  = 62,24 cm

A mértékegységek nagyságát még a nevük sem tette egyértelművé, az azo-
nos nevű egységek pontos értéke azon múlott, hogy mely szakma követői, 
vagy mely nemzet fiai használták azt az egységet.

A naptár és a szökőév

A jelenleg használt naptárat 1582-ben vezette be XIII . Gergely pápa . Neve Ger-
gely-naptár . Magyarországon 1587 óta használjuk . Lényege, hogy figyelembe 
veszi a Föld 365 napnál nagyobb keringési idejét, ezért az évek sorába szökő-
napokat illeszt be . A szökőnap mindig február 24-én van .  Ha egy évben 366 
nap van, akkor az szökőév . Legközelebb a 2020-as év lesz ilyen . Mivel a Föld 
keringési ideje 5 óra 48 perc 46 másodperccel nagyobb, mint 365 nap, így min-
den negyedik év szökőév . Mivel a pontos keringési idő nem 6 órával (negyed 
nappal) haladja meg a 365 napot, hanem annál egy kicsit kevesebb idővel, ezért 
minden 100-zal osztható évben kimarad a szökőnap . De sajnos a számítás így 
sem tökéletes, ezért minden 400-zal osztható évben mindig van egy szökőnap . 
Az így kapott eljárás 3000 évenként okoz egy nap eltérést . A fentiek értelmében 
a Föld keringési ideje a Nap körül 365,2422 nap .

A távolság mérése

A hosszúság egységét a fény sebessége rögzíti a magyar Bay Zoltán javaslata 
alapján, aki a második világháború után a fény sebességének a lehető leg-
pontosabb megmérésén fáradozott . Kiváló honfitársunk javaslatára 1965-től  
egy méter az a távolság, amelyet a fény légüres térben megtesz a másodperc 
299 792 458-ad része alatt . Fény mindenütt van a világban, ezért ha a métert 
a fényhez kötjük, ugyanarra a távolságra gondolunk mindenütt .

 Q XIII. Gergely pápa (1502–1585)

A csillagászati periódusokhoz kö
tött időmérés nehézségét az je
lenti, hogy ezek a periódusok nem 
pontosan egymás egész számú 
többszörösei. A Föld forgásán és 
keringésén alapuló naptárunkba 
ezért kell szökőnapokat illeszteni.

NE FELEDD!
 Q  Jakob Köbel 1536-ban 
Frankfurtban megjelent 
könyvében egy metszeten 
az látható, ahogy a templomból 
kijövő 16 véletlenszerűen 
választott ember egymás mögé 
helyezett bal lába alkotta 
távolságot lemérik. 
Ennek 16-od része volt  
a hivatalos „láb”.
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Távolság mérése radarral

A radar a második világháborúban már fontos szerepet töltött be a légelhá-
rításban . Elsőként Bay Zoltán és tőle függetlenül egy amerikai kutatócsoport 
gondolt arra, hogy a radarhullámok nemcsak repülőkről, hanem égitestekről 
is visszaverődhetnek . A rádiójel kibocsátása és visszaverődése közti időkü-
lönbség alapján mérte meg elsőként a Hold távolságát a Földtől 1946-ban 
mindkét kutatócsoport .

A nagy sebességű kamera

Modern korunkban a rendkívül kicsi távolságok és idők mérésére egyaránt 
alkalmas kamerákat fejlesztettek ki, melyek nagyon rövid idő alatt nagyon 
sok felvételt tudnak készíteni . Így az anyagon létrejövő változás mértékét (tá-
volság) és ütemét (idő) tanulmányozhatjuk .  A ma (2015-ben) ismert legjobb 
kamerák 200 millió képkockát tudnak rögzíteni másodpercenként, de a fejlő-
dés folyamatos, ez az eredmény még nagyságrendekkel meghaladható . Ezek 
az eszközök az anyagkutatás új lehetőségeit teremtik meg . 

A nagy sebességű kamerákkal történő gyorsfényképezés teszi lehetővé, hogy 
olyan fényképeket készíthessünk, mint amit az alábbi képek mutatnak. Ezeken 
lövedékek hatolnak át tárgyakon. Figyeld meg, hogy a kekszből, illetve a cit-
romból a lövedék kimenőnyílásán át távozik anyag, a bemeneti nyíláson alig 
okoz sérülést. Mi lehet ennek az oka?

FIGYELD MEG!

A XVII. század végén (másokkal 
együtt) Ole Rømer (magyarosan 
Olaf Römer) dán csillagász (aki el-
sőként mérte meg a fénysebessé-
get csillagászati eszközökkel, meg-
lepően nagy pontossággal) tett 
javaslatot a távolságegység rögzí-
tésére. Ő a távolságot az idővel kö-
tötte össze, és azt javasolta, hogy a 
távolság egysége az a matematikai 
inga legyen (zsinóron függő nehe-
zék), melynek fél lengése (az egyik 
szélső helyzettől a másikig) éppen 
egy másodpercig tart. Az ötlet 
megvalósíthatatlannak bizonyult, 
mert az inga lengésideje kismér-
tékben függ a földrajzi helyzetétől. 

1791-ben Párizsban a méter egysé-
get a Párizson átmenő hosszúsági 
kör negyvenmilliomod részeként 
definiálták. A földmérések elvég-
zése után elkészítették a mintamé-
tereket, idegen szóval etalonokat. 
Az 1875-ös párizsi nemzetközi mé-
teregyezmény keretében 30 darab 
90%-ban platina, 10%-ban irídi-
um anyagú, gondosan tervezett 
méterrudat készítettek, melyeket 
az egyezményben részt vevő or-
szágok kaptak meg. Az Egyesült 
Államok például a 27-es számút, 
Magyarország pedig a 14-es sor-
számút. Az első számút azóta is a 
francia Sèvres-ben őrzik egy külön 
erre a célra emelt épületben. Ezzel 
a méter a hosszúság alapegysé
ge lett, melyet a világ országai el-
fogadtak.

 Q Méterrúd
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Az idő és a távolság mérésének 
legpontosabb módja, ha olyan fi
zikai folyamatokhoz kötjük ezek 
alapegységeit, melyek minden 
helyzetben, minden körülmények 
között, minden időben azonos mó
don zajlanak. A távolság alapegy
ségét, a métert a fény sebességén 
keresztül a másodperc definíció
jához kötjük Bay Zoltán javaslatá
ra, az idő alapegységét, a másod
percet a gerjesztett céziumatom  
atomi szintű  elektromágneses su
gárzásának rezgési periódusával 
kapcsoljuk össze.

NE FELEDD!

1. Határozd meg, hogy hány „percentés” a hüvelykujjad!

2. Készíts részletes életrajzot Bay Zoltánról!

3. Miért nem alkalmas a pulzusunk megfigyelése időmérésre?

4. Hány lépés az osztályotok hossza és szélessége? Min múlik az eredmény?

5. Mikor élt Ole Rømer, aki az első nagyságrendileg pontos módszert dolgozta 
ki a fény sebességének meghatározására?

6. Keress az interneten további nagy sebességű kamerafelvételeket! Mi jelenleg 
a nagy sebességű kamerák teljesítményének a határa?

7. Néha az idő repül, máskor ólomlábakon halad. Mire utalnak ezek a kifejezé-
sek?

8. Mérd meg a magasságodat mutatóujj (vagy arasz) egységekben! Vajon azo-
nos magasságsorrend jön ki az osztályban, ha mindenki a saját mutatóujját 
(araszát) használja egységként? Próbáljátok ki!

9. Keress lehetséges időmérő-eljárást a tárgyaltakon kívül!

10. Becsüld meg az egypercnyi idő hosszát úgy, hogy fejben követed az idő múlá-
sát! Mennyire sikerült pontosnak lenned? Min múlik a siker?

11. Határozd meg lakásotok kerületét úgy, hogy mérd meg, milyen hosszú utat 
teszel meg addig, amíg a lakás egy pontjától elindulva, bal kezeddel mindig 
a falat érintve, vissza nem érsz ugyanoda!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mik azok a radarhullámok?

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

3. Centiméterszalag segítségével mérd meg az iskolatáskád megfelelő mére-
teit, és állapítsd meg, hogy hány literes az űrtartalma!

4. Készíts időetalont, azaz hozz létre olyan fizikai folyamatot, mely mindig azo-
nos ideig, például 10 másodpercig tart!

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?

6. Milyen módszerrel mérte meg Ole Rømer a fénysebességet?

7. Hány fénypercre van tőlünk a Nap?

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

9. Milyen hosszú egy 2 másodperc lengésidejű fonálinga, úgynevezett másod-
percinga zsinórja? (A feladatot méréssel tudod megoldani!)

10. A Velencei-hegységben, Nadap mellett van Magyarországon a szintezési ős-
jegy, amelyhez a hazai tengerszint feletti magasságokat mérik. Miért pont 
ezt a helyet választották ki?

11. Egy egyenletesen mozgó szekér mellett, vele egy irányban haladva 15 lépés-
sel érünk a végétől az elejéig. Az elejétől a végéig, szemben haladva a szekér-
rel, 10 lépést kell tennünk. Hány lépés hosszú a szekér? A szekér haladásához  
képest hányszor gyorsabban lépkedünk?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

 Q Bay Zoltán

Iskoláit a Debreceni Református 
Kollégiumban végezte, fizikát Ber-
linben tanult, kutatásait Szegeden 
folytatta, ahol megismerkedett 
Szent-Györgyi Alberttel. Később 
Budapesten az Egyesült Izzó la-
boratóriumában, majd a Műszaki 
Egyetem Atomfizika Tanszékén 
dolgozott. A háború alatt kifejlesz-
tette az ellenséges gépeket érzéke-
lő radart. Nevezetes Hold-távolság 
mérése után két évvel, 1948-ban  
az USA-ba távozott, ahol együtt-
működött többek közt Neumann 
Jánossal is. Nevéhez fűződik a 
méter mai definíciója, mely a vá-
kuumban terjedő fény sebességén 
alapul.
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Az űrkutatás fejlődésével műhol-
dak sokasága árasztotta el a Föld 
kozmikus környezetét. Ezeknek az 
eszközöknek köszönhetjük, hogy 
tájékozódásunk átalakult, és Föl-
dünkről rengeteg információ vált 
közvetlenül elérhetővé mindnyá-
junk számára. 

3. | Helymeghatározás

Helyzetünket a Föld felszínén a hosszúsági és a szélességi körök rend-
szerének segítségével határozzuk meg. A London melletti Greenwichen 
halad át a nullás hosszúsági kör, illetve az Egyenlítő a nullás szélességi kör . 
Magyarország a 45,8 és 48,6 fokos szélességi, valamint a 16,1 és 22,9 fokos 
hosszúsági körök között helyezkedik el,  az északi félgömbön, Greenwichtől 
keletre .

Helymeghatározás a Föld felszínén

Az elemi geometria szabályai szerint két ismert pont helyzetéből iránymé-
rés segítségével meghatározható egy harmadik pont helyzete . Ahogy meg 
tudunk szerkeszteni egy háromszöget alapjának hosszából és az alapon fek-
vő két szögéből, úgy ki is tudjuk számítani egy pont távolságát, meg tudjuk 
adni helyzetét akkor, ha két egymástól ismert távolságra eső pontból megha-
tározzuk a vizsgált pont irányát . Az így rögzített harmadik pont segítségével 
egy negyedik pont helyzetét határozhatjuk meg, tehát egy háromszögekkel 
lefedett hálózatot hozunk létre . A háromszögelés mint helymeghatározási, 
távolságmérési eljárás már az ókorban is használatos volt, de még ma is al-
kalmazzák .
Az idők során sokat fejlődött a mérési eljárás, és így a pontosság is . Érdekes-
ségként említhetjük meg, hogy megélhetési célból rövidebb ideig Carl Fried-
rich Gauss, a matematika fejedelme is foglalkozott földméréssel, melynek so-
rán kifejlesztette a görbült felületek differenciálgeometriáját, sőt új földmérő 
eszközt is kifejlesztett (heliotrópnak nevezte el), melynek működése a napsu-
garak visszaverődésén alapult .

Hol vagyunk? Merre van észak?

Az északi irány meghatározása még néhány évtizeddel ezelőtt is nehézséget 
jelentett például egy kirándulónak, aki tájolni szerette volna papírból készült 
térképét, és nem rendelkezett iránytűvel . Ekkor ugyanis még nem voltak be-
építve a mobiltelefonokba azok az alkalmazások, melyek nemcsak az irányo-
kat, hanem a pontos helyünket is megadják, pozíciónkat beépített térképeken 
rögzítik, az égbolt csillagait azonosítják . Nemcsak érdekes, hanem tanulságos is 
megismernünk, hogyan lehet meghatározni az északi irányt nappal és éjszaka, 
ha sem korszerű elektronikus eszközök, sem iránytű nem áll rendelkezésünkre .

Az északi irány meghatározása mutatós óra  
és a Nap segítségével

Rajzoljunk egy papírlapra egy mutatós órát (mert nem biztos, hogy olyan 
van a karunkon), mely a pontos időt mutatja . A kismutatót irányítsuk a Nap 
felé, majd a kismutató és a 12-es közötti szöget felezzük meg . A szögfelező az 
ábrákon látható módon kijelöli az észak–déli irányt . A nyári időszámításnál 
az óraállítást figyelembe kell venni, tehát a műveletet úgy érdemes elvégezni, 
hogy gondolatban visszaállítjuk a kismutatót egy órával, vagy a 12-es helyett 
az 1-es és a kismutató közti szöget felezzük meg .

 Q  Háromszögeléssel adott pontok 
koordinátáit lehet kiszámítani.  
Miért nehezebb a számítás dimbes-
dombos vidéken, mint sík területen?

 Q  Így határozhatjuk meg az északi irányt 
mutatós óra segítségével
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Északi irány meghatározása csillagképek segítségével

Az északi félgömbön a csillagképek látszólagos mozgásukat a Sarkcsillag körül 
végzik . Erre mutat jelenleg a Föld tengelye, tehát erre van észak . Azonosítá-
sa a Göncölszekér segítségével történhet, ami a Nagy Medve csillagkép része . 
A Sarkcsillagot úgy a legkönnyebb megtalálni, hogy a Göncölszekér két hátsó 
kerekét alkotó csillag közötti távolságot a két csillagot összekötő egyenes men-
tén az ábrának megfelelően ötször felmérjük . Persze a Sarkcsillag sem egészen 
pontosan észak felé található, hanem attól majdnem háromnegyed fokra eltér, 
tehát az északi égi pólushoz képest ilyen kicsi szögben körbejár .

A földi pozíció meghatározása GPS segítségével

A GPS-rendszer (Global Positioning System) eredetileg katonai célokra készült 
az Egyesült Államokban . A GPS-rendszer célja, hogy a Föld körül keringő 
műholdak segítségével határozzuk meg a vizsgált pont (GPS-vevőkészülék) 
pozícióját . A helymeghatározás elve a távolságmérésen alapszik. A  Föld 
körül keringő GPS-műholdak pontos atomórákkal vannak felszerelve (min-
den műholdon két atomóra van), melyek folyamatosan szinkronban járnak . 
Ebben segítenek a földi állomások is . A műholdról küldött rádiójel kibocsá-

A hajósok tájékozódását a nyílt vizeken éjszaka elsődlegesen a csillagképek 
segítették. Nappal a Nap helyzetéből vontak le következtetéseket, melynek 
irányát a szextáns nevű műszer segítségével mérték. Ez tulajdonképpen egy 
tükrökkel felszerelt szögmérő volt, mellyel a Nap és a csillagok pozícióját le-
hetett meghatározni a horizonthoz képest. A szextánst az 1730-as évektől 
használták. A szextáns elődje a kvadráns volt, ami egy függőleges tengelyű 
nagy szögmérő, és főleg a csillagok helyzetének meghatározására használták 
a távcső felfedezését megelőzően, már az időszámításunk kezdete előtti szá-
zadok óta. Készítettek kis kézi változatokat, de hatalmas méretűek is épültek, 
mint Ulug bég háromemeletes kvadránsa a közép-ázsiai Szamarkandban vagy 
Tycho Brahe dán csillagász szobányi műszere Uranienborgban.

 Q  Tycho Brahe dán csillagász  
szobányi műszere  Q Az augsburgi kvadráns másolata Q Ulug bég kvadránsa

 Q Szextáns

 Q   Így találhatjuk meg az északi irányt jelző 
Sarkcsillagot az égbolton  
a Göncölszekér segítségével

Nagy göncöl

Kis göncöl

A

B

Sarkcsillag

ötször 
az A és B csillag
távolsága
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tásának és beérkezésének időpontja között eltelt idő megadja a GPS-vevő 
távolságát egy adott pillanatban a műholdtól . Elvileg három egyidejű távol-
ságmérés három különböző GPS-műhold felhasználásával azonosíthatja a 
keresett pont helyzetét . A rendszert úgy dolgozták ki, hogy egy pont azono-
sításához minimum négy műhold jelére van szükség . Sík vidéken egy adott 
pontról minimum hat, maximum tizenkét GPS-műhold látható . Gyakran 
előfordul, hogy városokban, magas épületek között a GPS-készülék nem „lát” 
elegendő számú műholdat, ezért ideiglenesen leáll a működése . A műholdak  
20 200 km magasan keringenek, 12 óra a keringési idejük, és hat különböző 
pályán, pályánként 4-4 műhold kering . Ennek megfelelően jelenleg 24 mű-
hold szolgáltatásán alapszik a GPS-rendszer, mely a 3 tartalék műholddal 
együtt összesen 27 mesterséges égitestből áll . 

Egy kis geometria

Ha ismerjük egy pont műholdtól vett távolságát, akkor tudhatjuk, hogy a pont 
egy olyan gömbön helyezkedik el, melynek a sugara ez a távolság, és közép-
pontja a műhold az adott pillanatban . A három műhold távolságára nyert mé-
rési adat három gömböt határoz meg, ezek két metszéspontja (az ábrán két 
piros pötty) a GPS-vevőkészülék lehetséges helye . Elvileg két ilyen hely van, 
azonban az egyik mindig a Föld mélyébe vagy a világűrbe esik, tehát ezt a ké-
szülék ki tudja zárni . Ámde a fenti eljárás csak akkor ad pontos eredményt, 
ha a vevő órája szinkronban jár a műholdakéval . Ezt a 4 . műhold segítségével 
oldják meg, mely segítségével a földi készülékekben lévő olcsó kvarcórát szink-
ronizálják a GPS-műholdak drága atomóráival . Ezért kell legalább 4 műholdat 
figyelni, és ezért nem kell atomórát építeni a vevőkészülékbe .

A GPS-készülék alkalmazási területei

A GPS-készülék nemcsak a saját pozícióját határozza meg a műholdak segít-
ségével, hanem segíti tulajdonosát egy tetszés szerinti helyre eljutni . Ehhez 
pontos, folyamatosan aktualizált térképekre, naprakész adatbázisokra van 
szükség . A mai GPS-készülékek megtervezik az utazó optimális útvonalát 
az interneten keresztül online frissített adatok segítségével, szükség esetén 
szóbeli instrukciókkal segítik a sofőrt, akár egy elágazásról, akár a sebesség 
túllépéséről van szó, akár egy csúcsforgalmi közlekedési dugót kell elkerülni . 
Ezek az eszközök képesek a közlekedés biztonságát nagymértékben növelni . 
Segítségükkel a kiránduló papír alapú térkép nélkül járhatja be a turistauta-
kat, jelzést kaphat a célhoz való eljutásig hátralevő időről, továbbá pontos 
adatokat nyerhet a megtett és az előtte álló útjáról, a leküzdött szintkülönb-

A mobiltelefonba épített iránytűk 
és a GPS korszakában aligha gon-
dolnánk, hogy a hagyományos 
tájolókra még szükség lehet egy 
tájfutó versenyen kívül. Ugyanak-
kor a korszerű eszközök különle-
ges körülmények között csődöt 
mondhatnak. A búvárok ma is elő-
szeretettel használják a hagyomá-
nyos mágnestűs tájolót a zavaros 
vízben a tájékozódás segítésére, 
ugyanis a vastag vízréteg elnyeli a 
GPS-jeleket.

 Q  GPS-műholdak elhelyezkedése;  
24 műhold 6 pályasíkon, minden pályán 
4 műhold, 20 200 km magasságban,  
az Egyenlítő síkjához képest  
55°-ban döntött pályasíkban

Ha egy GPS-műhold 20 200 km-re 
van a Föld egy adott pontjától ép-
pen a fejünk felett, mennyi idő alatt 
ér el a rádiójel a műholdtól a vizs-
gált pontig, ha a rádióhullámok se-
bessége 300 000 km/s?

SZÁMOLD KI!

 Q  Három gömbnek alapesetben  
két metszéspontja van

 Q  Autós és kirándulós GPS-készülékek. Miben különböznek egymástól a gépkocsi 
vezetését és a kirándulók helyváltoztatását elősegítő készülékek?
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