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Európai Szociális
Alap

Az újgenerációs tankönyv az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
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és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című projektje keretében készült.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósult meg.
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ELŐSZÓ

Az emberiség számára létfontosságú, hogy megismerje a környezetét . 
Ha jobban ismeri és érti a körülötte lévő, állandóan változó, néha ba-
rátságos, ám olykor fenyegető arcát mutató világot, tovább és kényelme-
sebben tud élni . Érvényes ez a kijelentés minden egyes emberre is . Ha 
felismerjük a párás, meleg időben gyorsan támadó zivatar előjeleit, idő-
ben biztonságos menedéket találunk . Ha ismerjük az elektromos áram 
tulajdonságait, tudjuk, hogyan működnek elektromos berendezéseink, 
felismerhetjük a meghibásodott berendezést, elkerülhetjük a balesetet .  
A villámok természetének ismerete segíthet a villámcsapás elkerülésében . 
Ha megfelelő akkumulátort vásárolunk, és azt rendeltetésszerűen hasz-
náljuk, elektromos berendezésünk élettartama meghosszabbodik . A hang 
természetéről szerzett ismeretek segítségével jobb minőségben hallhat-
juk kedvenc zenéinket, vagy szebben szólaltathatjuk meg a hangszereket;  
a hullámok természetének ismeretében biztonságosabban fürdőzhetünk 
a tengerparton . Sorolhatnánk még a sok ehhez hasonló példát, amelyek 
ennek a könyvnek a lapjairól valók .

A veszélyhelyzetek elkerülésére való törekvés mellett talán a szépség iránti 
vágy az emberi megismerés másik mozgatórugója . Milyen gyönyörű a 
csendes balatoni víztükör, amikor felkel a nap! Ki ne tapadna a repülő 
ablakához, amikor a gép a magasba emelkedik, ki ne fürkészné a távoli 
falvak apró házait a hegytetőről? Földi világunk egyensúlyát azonban sok, 
nagyon erőteljes hatás fenyegeti . A globális felmelegedés, melynek egyik 
előidézője a meggondolatlan emberi tevékenység, vagy a tengerrengések 
energiáját a lakott partokra zúdító szökőárak, amelyek alig észrevehető, 
néhány centiméter magas hullámként tesznek meg nagy sebességgel sok 
száz kilométert a mély tengerekben, hogy aztán a sekély parton 20-30 m-es 
vízfallá magasodjanak . A könyvben található fizikai ismeretek segítségével 
az olvasó pontosabb képet kaphat a bennünket körülvevő világ természeti 
jelenségeiről, a technikai eszközök működésének alapjairól . A víz tulaj-
donságairól, az áramlásokról, a hullámokról, az elektromos és mágneses 
kölcsönhatásokról, Földünk globális környezeti problémáiról . Azt gon-
doljuk, hogy ezek olyan fontos ismeretek, amelyeket minden felnövekvő 
embernek meg kell tanulnia, most már talán nem is kell megindokolni, 
hogy miért .

A tankönyvet a benne található szövegek és képek figyelmes tanulmányo-
zásával, a gyakorlati jellegű és a megértést elmélyítő feladatok megoldásá-
val olyanok is sikerrel forgathatják, akik csak alapfokú matematikai jártas-
sággal rendelkeznek . Titkon reméljük, közülük sokan éppen most kapnak 
majd kedvet a fizika tudományos nyelvezetének (a matematikának) mé-
lyebb elsajátításához, és tanáruk támogatásával, a szükséges koncentráció 
és erőfeszítés segítségével a tankönyv biztosította alapok birtokában sike-
resek is lesznek törekvésükben . 
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A folyamatos szöveget aktivitásra buzdító felszólítások tagolják .

KÍSÉRLETEZZ! MÉRD MEG! FIGYELD MEG!

Célunk ezzel, hogy személyes tapasztalataid révén kerülj közelebb az 
adott témakörhöz .

A   keretben olyan információkat találsz, amelyek 
alapján tehetsz azért, hogy környezetünk élhetőbb legyen .

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

Könyvünk számos érdekességet, váratlan, szokatlan tényt tartalmaz . 

Ezeket a  keretben találod .

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

A fizika fontos üzenete, hogy a dolgok mennyiségileg jellemezhetők, 
és a folyamatok eredménye kiszámítható . A SZÁMOLJUK KI!  rész-
ben néhány egyszerű példán mutatjuk ezt be .

A lecke összefoglalóját, a legfontosabb ismereteket 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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VÍZKÖRNYEZETÜNK FIZIKÁJA

Vízbe csapódó horgony 
hatására apró vízcseppek 
fröcskölődnek szerteszét.  
Mi lehet az oka, hogy a víz sötétzöld, 
míg a szétszóródó cseppecskék 
fehérek?
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A víz tulajdonságai

A víz színtelen és szagtalan folyadék . A folyadékokra jellemző módon a földi 
gravitációs térben felveszi az edény alakját . A folyadékok gyakorlatilag össze-
nyomhatatlanok .  Ez azt jelenti, hogy a folyadék térfogata még akkor is csak 
elhanyagolható mértékben csökken, ha nagy erővel hatunk a folyadékra . 

Ha egy zárt tartályban lévő nyugvó folyadékra nyomást gyakorlunk, az 
minden irányba gyengítetlenül terjed, a folyadék minden pontjában ugyan-
azt a nyomásnövekedést mérjük . Ezt nevezzük Pascal törvényének .

Életünk legfontosabb, meghatáro-
zó folyadéka a víz. Viselkedésének 
szabályszerűségei és rendhagyó 
sajátságai alapvetően befolyásol-
ják környezetünket.

1. | A folyadékok tulajdonságai

A szilárd tárgyak súlyuknál fogva 
erőt, és így nyomást is gyakorolnak 
az alátámasztásukra, de nyomása 
van a levegőnek és a folyadékok
nak is. A nyomást nemcsak a testek 
súlya okozhatja, hanem bármilyen 
más erőhatás is létrehozhatja.  
A felületre ható nyomóerő nagy
sága kiszámolható a nyomás és a 
felület területének szorzataként.

A folyadékok a közlekedőedények 
elve alapján egy összefüggő tá
roló rendszerben egyensúlyi, nyu
galmi állapotban úgy helyezked
nek el, hogy a folyadék felszíne 
min denütt azonos magasságban 
legyen.

EMLÉKEZTETŐ

Arisztotelész felfogása szerint 
a víz egyike az őselemeknek. 
Elmélete szerint a világot négy 
őselem építi fel, ezek a Föld, a 
Tűz, a Víz és a Levegő.

Az elemekhez négy alaptu
lajdonság rendelhető, mely
ből mindegyik kettőt testesít 
meg. A dolgok a négy őselem 
különböző arányú keveréké
ből állnak, és így jellemzőik 
az alaptulajdonságokból szár
maztathatóak. 

•  Föld: száraz, hideg
• Levegő: nedves, meleg
• Tűz: száraz, meleg
• Víz: nedves, hideg

TŰZ

szárazmeleg

hidegnedves

LEVEGŐ FÖLD

VÍZ

A dugattyúval kifejtett nyomás Pascal törvényének megfelelően csillapítat
lanul terjed az üveggömbben, ezért a gömb felületén lévő kicsiny lyukakon 
azonos sebességgel spriccel ki a víz minden irányba. PETpalackból könnyen 
készíthetünk a vízibuzogányhoz hasonló eszközt, ha a palack falába egyforma, 
kicsiny lyukakat fúrunk, majd megtöltjük a palackot vízzel, amit a csavaros ku
pakkal lezárunk, végül kezünkkel megszorítjuk a palack falát.

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Blaise Pascal (1623–1662) 
korabeli rézkarcon

 Q  A vízibuzogánnyal vég zett kísérlet 
Pascal törvényét demonstrálja
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Ez a törvény nemcsak nyugvó folyadékokra, hanem zárt tartályban lévő 
nyugvó gázokra is igaz . A Pascal-törvény annak a tulajdonságnak a követ-
kezménye, hogy nyugvó folyadékokban és gázokban nem lépnek fel csúsztató 
(tudományos néven nyírási) mechanikai feszültségek .

RUPERT HERCEG KÖNNYCSEPPJEI (Olvasmány)

Ha olvadt üveget hideg vízbe cseppentünk, az egy nyúlványban végződő 
csepp alakú testté szilárdul . A test belsejében rendkívül nagy mechanikai 
feszültség halmozódik fel amiatt, hogy a külső felület gyors megszilárdu-
lását a belső rész kihűlése csak fokozatosan követi . Ha a csepp felületét 
a nyúlvány letörésével megbontjuk, ötszörös levegőbeli hangsebességgel 
(5M) terjedő robbanással oldódik ki a cseppben felhalmozódó feszültség, 
a csepp kismértékben kitágul, majd porrá omlik . Ha a kísérletet úgy vé-
gezzük, hogy a cseppet összeszorított tenyerünkben tartjuk, semmilyen 
érdemleges hatást nem kelt a parányi robbanás . Ha viszont a cseppet víz-
be, azaz összenyomhatatlan folyadékba tesszük, a villámgyors lökéshul-
lám a vizet tároló vastag falú üvegedényt is darabokra töri . 

Hidraulikus prés és emelő

A Pascal-törvény alapján hatékony erőátviteli eszközöket hozhatunk létre .  
A folyadékra gyakorolt nyomás gyengítetlenül terjed, így amennyiben A1 < A2, 
a nyomás állandósága miatt F2 > F1.  F1 erővel mi hatottunk a folyadékra, míg  
F2 erőt fejt ki a folyadék a környezetére, ami sokkal nagyobb lehet, mint 
az általunk kifejtett erő . Számítsuk ki az F1 és F2 erők munkáját! Vegyük  
figyelembe, hogy a folyadék összenyomhatatlan, ezért a két oldalon a tér-
fogatváltozások nagysága megegyezik: A s V V A s1 1 1 2 2 2∆ ∆ ∆ ∆= = = , amiből 
∆ ∆s A

A
s1

2

1
2=  . Továbbá használjuk ki a Pascal-törvényt a kétoldali munka  

kiszámításakor:
F
A

p p F
A

F
F

A
A

F F A
A

W F s F A
A

s

1

1
1 2

2

2

2

1

2

1
2 1

2

1

1 1 1 1
2

1
2

= = = → = → = ⋅

= ⋅ = ⋅ =

,

∆ ∆ FF s W2 2 2⋅ =∆

Az energiamegmaradás elve – akárcsak az egyszerű gépek esetében – nem 
sérül . Az erők munkája azonos .
A gyakorlati megvalósítást mutatják az alábbi ábrák (az A1 felületű dugattyú 
hosszú elmozdulását a szelepek segítségével ismétlődő elmozdulások össze-
geként valósítjuk meg) .

A klasszikus görög filozófia  
őselemtana ma is tovább él, de 
már nem tudományos elmélet-
ként, hanem asztrológusok, cso-
dadoktorok és misz tikus sors-
elemzők munkáiban.

NE HIBÁZZ!

A különleges viselkedésű üveg
cseppeket Rupert bajor herceg 
ajándékozta II. Károly angol király
nak a XVII. században. Mivel abban 
az időszakban az üveg használata 
nem volt annyira elterjedt, mint 
manapság, a bolognai cseppekkel 
végzett kísérletek misztikus csodá
latot váltottak ki a nézőkben. Ma
napság a bolognai üvegcseppet 
spinglócnak is hívják.

∆s 2

∆s
1

A 2

F 2

A
1

F
1

 Q Hidraulikus emelő

A következő oldal bal oldalán felül lévő elrende
zésben százszoros erőáttételt szeretnénk elérni. 
A dugattyú keresztmetszete kör alakú. Hogyan 
aránylik egymáshoz a két dugattyú sugara?

SZÁMOLD KI!

 Q Rupert herceg könnycseppjei

hirtelen m
egszilárdult rész nagy nyom

óf
es

zü
lt

sé
gg

el

lassan 
lehűlő rész 
erős húzó-

feszült-
ségekkel
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Az olajfék

A gépjárművek fékberendezése is a Pascal-törvényen alapszik . A vázlat azt 
mutatja be, hogy a fékpedál lenyomásával hogyan szorulnak a fékpofák a 
fékdobhoz, így fékezve a kerék forgását . A fékfolyadék egy fajta olajszár-
mazék . A korszerű autókban a dobfék helyett tárcsaféket használnak . Régi 
teherautókban légféket is találhatunk, ezekben sűrített levegő szorítja a 
fékpofákat a fékdobhoz .

Hogyan modellezhetjük a folyadékot?

A folyadékok részecskéit egymáshoz 
szorosan simuló, egymáson elgördül-
ni képes golyócskákként modellez-
hetjük . Az akadálymentes elgördülés 
magyarázza, hogy a folyadékokban 
nyírási (elcsúsztató) erők nem lépnek 
fel . Az egyes golyók összenyomhatat-
lanok, a szomszédos golyók között 
vonzó kölcsönhatás van . A vonzó 
kölcsönhatást úgy kell értenünk, 
hogy ha el akarjuk távolítani egymás-
tól a szomszédos molekulákat, akkor 
azok vonzóerővel hatnak egymásra . 
Ha viszont közelíteni akarjuk őket, akkor meglepően erős taszítás lép fel kö-
zöttük, ezért lehet merev golyókként modellezni a részecskéket . Egyensúlyi 
helyzetben a molekulákra (a golyócskákra) ható erők eredője nulla .

1 + 1 ≠ 2

Ha két folyadékot, például 1 dm3 vizet és 1 dm3 alkoholt összekeverünk, a 
keverék térfogata kisebb lesz, mint az egyes folyadékok térfogata külön-kü-
lön, azaz kevesebb lesz a térfogat, mint 2 dm3 . A jelenség a folyadékok ré-
szecskemodelljével értelmezhető .  
A teljes térfogat csökkenését az okoz-
za, hogy az alkohol és víz keveréke 
jobb térkihasználást tud megvalósí-
tani, mint az alkohol és a víz külön-
külön . A jelenség ahhoz hasonló, 
mint amikor babot és mákot keve-
rünk össze . A mák szemcséi jól ki 
tudják tölteni a babok közötti üres  
helyeket .

Felületi feszültség

Mivel a folyadék részecskéi vonzzák egymást, a nyugalomban lévő folyadék-
felszín „átszakításához” erő re van szükség . Ekkor ugyanis folyadékrészecs-
kéket távolítunk el egymástól . Másképp megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a 
folyadékfelszín könnyű, nagy felületű tárgyak megtartására képes még akkor 
is, ha a tárgy a folyadékba merítve már elsüllyed . A jelenség a felületi feszült-
ség megnyilvánulása . A felületi feszültség játszik szerepet a vízimolnárkák 
vízfelszínen való mozgásában .  

 Q  A folyadék részecskemodellje

 Q A folyadék golyómodellje

 Q Vízimolnárka

 Q Dobfék működése

fékpedál
fék-

dugattyú

fékfolyadék

fékhenger

fékdob
fékpofák

 Q Hidraulikus emelő működése

A1 A2F1
F2

folyadék

ta
rt

ál
y

szelep 1 szelep 2

folyadék

du
ga

tt
yú

 1

du
ga

tt
yú

 2
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Vízcsepp az űrben

A folyadék részecskéi között fellépő összetartó erő jelenlétét bizonyítja a víz 
viselkedése a súlytalanság állapotában. Egyéb erőktől mentes környezetben 
a vízcsepp gömbbé ugrik össze, kialakítva azt az optimális alakzatot, amikor 
a vízrészecskék közötti kölcsönhatások száma a legnagyobb, vagy másképp 
megfogalmazva, a vízcsepp felülete minimális.

A kapilláris jelenség

A folyadék és a tárolóedény között is fellép kölcsönhatás. Amennyiben 
az edény anyaga és a folyadékrészecskék közötti kölcsönhatási erő na-
gyobb, mint a folyadékrészecskék között ható erő, nedvesítésről beszélünk. 
A folyadék rátapad, ráhúzódik az edényre. Ha egy folyadék nedvesít egy 
anyagot, akkor annak vékony csöveiben magasabbra fut, mint ahogy azt a 
közlekedőedények elve alapján várnánk. Annál magasabbra, minél kisebb 
keresztmetszetű a cső. Ez a jelenség a hajszálcsövesség. A hajszálcsöves-
ségnek alapvető szerepe van a növények vízfelszívásában, a test vérellátásá-
ban a hajszálereken keresztül, de hajszálcsövesség miatt szívja fel a szivacs 
a vizet, az itatós a tintát, a kockacukor a kávét. A talaj 
vízmozgató képességét is a hajszálcsövességnek köszön-
hetjük.

Amennyiben a folyadék részecskéi közötti kölcsönhatási 
erő nagyobb, mint az érintkező anyaggal való kölcsön-
hatás ereje, a folyadék nem nedvesít. Nem nedvesíti az 
esőcsepp a viaszos bevonatú leveleket, így a vízcsepp a 
növények gyökeréhez gördülhet; nem nedvesíti, így nem 
rothasztja az eső a hamvas őszibarackot, az impregnált 
esőkabátról pedig lepereg a víz. Amennyiben egy haj-
szálcsőrendszert egy folyadék nem nedvesít, akkor a fo-
lyadékszintek a közlekedőedények törvénye szerint várt 
közös szint alá kerülnek, annál mélyebben, minél véko-
nyabb a cső.

Fektess egy gemkapcsot az ábrán 
látható módon a vízre, majd csep-
pents az egyik oldalára egy csepp 
mosószert! Figyeld meg, hogyan 
befolyásolja a víz felületi feszültsé-
gét a mosószer!

KÍSÉRLETEZZ!

Ha forró sütőlapra (felforrósított tefl onedénybe) vizet cseppentesz, a vízcsep-
pek alja azonnal gőzzé válik, és a csepp még el nem párolgott része ezen a 
gőzpárnán közelítőleg gömbbé összeugorva lebeg (ezt nevezzük Leidenfrost-
jelenségnek). Mivel a víz rossz hővezető, ez az állapot néhány másodpercig 
eltarthat. Ezalatt a víz teljesen elpárolog. A látványos kísérlet elvégzése során 
fi gyelj arra, hogy meg ne égesd magad!

KÍSÉRLETEZZ!

   Az űrhajóban lebegő gömb alakú 
vízcsepp optikai lencseként viselkedik

A természetes vizeink szennyezése 
számos élőlényt veszélyeztet. Nem-
csak a közvetlen mérgezés által, ha-
nem a víz fi zikai tulajdonságainak 
megváltozása is ellehetetlenítheti 
egyes élőlények életkörülményeit. 
Ne csak magad miatt fi gyelj termé-
szetes vizeink tisztaságára!

  Hajszálcsövesség nedvesítő folyadék esetén
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1. Értelmezd a folyadékmodell alapján a folyadékok alábbi tulajdonságait!

a) A folyadékok gravitációs térben felveszik az edény alakját.

b) A folyadékok térfogata állandó.

c) A folyadékok összenyomhatatlanok. 

2. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a megfelelő fékfolyadéknak?

3. Magyarázd meg a hidraulikus emelő működését a Pascaltörvény segítsé
gével! 

4. Fújj szappanbuborékot! Mutasd meg, hogy ha a fújást abbahagyod, a le
vegő visszaáramlik a szívószálon, és a buborék összehúzódik. Mi a jelenség 
magyarázata?

5. Hogyan igazolhatjuk a vízrészecskék közötti összetartó erőket? Javasolj 
konkrét megfigyeléseket vagy kísérleti elrendezést!

6. Egy hidraulikus emelővel 46 cm magasra szeretnénk felemelni 8 mázsa 
súlyt. Az emelés során az emelőkart többször le kell nyomnunk. A kar egy
szeri lenyomása során 80 cm úton fejtünk ki 150 N erőt. Hányszor kell le
nyomni a kart a teljes emelés alatt?

7. Kimondhatóe egy folyadékról általánosságban, hogy nem nedvesítő?

8. Sorolj fel a tankönyvben nem szereplő példákat a kapillárisjelenségre!

9. Az egyik háborúban a katonák halak tömegét pusztították el úgy, hogy 
robbanóanyagot robbantottak fel egy tóban. Mi történhetett?

10.  A felületi feszültségi erő a folyadék és üveg érintkező kerületének hosszától 
függ egy adott folyadék (pl. víz) esetén. Hogyan aránylanak egymáshoz a 
különböző átmérőjű üvegcsövekben a hajszálcsövesség miatt megemel
kedett vízoszlopok, ha a külső vízszint feletti többlet vízmennyiség súlyát a 
felületi feszültségi erő tartja meg?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A folyadékok, így a víz is, közönsé-
ges körülmények között gyakorla-
tilag összenyomhatatlanok.

Pascal törvénye szerint zárt tar-
tályokban lévő nyugvó folyadé-
kokban és gázokban a nyomás 
akadálytalanul terjed. A jelenség 
révén olyan erőátviteli eszközö-
ket készíthetünk, mint például a 
hidraulikus emelő.

A folyadékok részecskemodell-
jével nemcsak a Pascal-törvényt 
értelmezhetjük, ha nem a felületi 
feszültség jelenségét is. A folya-
dék és más anyag kölcsönhatását 
vizsgálva értelmezhetjük a ned-
vesítés és nem nedvesítés fogal-
mát, és megérthetjük a folyadék 
viselkedését vékony csövekben. 
Ezek a jelenségek alapvetőek az 
élőlények szer vezete, működése 
szempontjából.

NE FELEDD!

1. Mi a Pascaltörvény, és hogyan következik a folyadékok tulajdonságaiból?

2. Mikor nedvesítő és mikor nem nedvesítő egy folyadék?

3. Mi a hajszálcsövesség jelensége? Mi a jelenség magyarázata? Sorolj fel né
hány példát a hajszálcsövesség természetbeni előfordulására!

4. Mutass be példákat arra az esetre, amikor ugyanolyan nagyságú erők kü
lönböző nagyságú nyomást fejtenek ki! 

5. Értelmezd a nyomás fogalmát a fakírok által használt szöges ágy példáján 
keresztül!

6. Mit jelent, hogy a folyadék összenyomhatatlan?

7. Hogyan értelmezhető az összenyomhatatlanság a részecskemodellel?

8. Sorolj fel a környezetedből olyan példákat, amelyekben a felületi feszültség 
megnyilvánul!

9. Készítsd el Pascal rövid életrajzát! Milyen tudományterületekkel foglalko
zott?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
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2. | Testek a vízben

Ha egy testet vízbe merítünk, az 
vagy lesüllyed az edény aljára, 
vagy lebegni fog, vagy kiemelke-
dik, és részben a víz felszíne alatt, 
részben felette elhelyezkedve 
úszik. Ebben a fejezetben azt vizs-
gáljuk, milyen okok és törvények 
határozzák meg ezt az ismert ta-
pasztalatot.

A hidrosztatikai nyomás

Egyenes henger alakú edénybe öntsünk h magasságú, ρ sűrűségű folyadékot . 
A folyadék erőt fejt ki az edény falára is, aljára is . A szemben lévő falrészekre 
kifejtett erők kiejtik egymást, így beláthatjuk, hogy a folyadék a teljes súlyával 
az egyenes henger aljára nehezedik, ezért nyomást fejt ki az edény aljára . Ezt 
a p nyomást a következő módon számíthatjuk ki: A folyadék a saját súlyával, 
tehát mg erővel nyomja az edény alját, amit pA alakban is kifejezhetünk a p 

nyomással és az edény A alapterületével . Így a nyomást p mg
A

Ah g
A

gh= = ( ) =
ρ

ρ . alakban kap-

juk meg, ahol a folyadék m tömegét a ρ sűrűségével és a V = Ah 

térfogatával a következő módon fejezhetjük ki: m = ρV = ρAh .  
Az így kifejezett tömeget írjuk be a nyomás kifejezésébe, és egy-
szerűsítsünk az A területtel:

p mg
A

Ah g
A

gh= = ( ) =
ρ

ρ .

Az így kapott nyomást nevezzük hidrosztatikai nyomásnak .  
A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik; egyene-
sen arányos a folyadék sűrűségével, a nehézségi gyorsulással és 
a mélységgel . Nem függ az edény alakjától, vagyis adott helyen, 
meghatározott sűrűségű folyadék esetén csak a folyadék felszíné-
től mért távolságtól függ .

Ugyanez a formula gázokra is érvényes, ha csak olyan kis magasságokat vizs-
gálunk, amikor a gáz sűrűsége állandónak tekinthető . Nem érvényes azonban 
a Föld légkörére nagy magasságokban, mert ott nemcsak a nyomás, hanem a 
levegő sűrűsége is sokkal kisebb, mint a földfelszín közelében .

2. | Testek a vízben

Feladat: Mekkora a nyomás egy tóban 20 méteres mélységben?

Megoldás: A víz sűrűsége nagyjából 1000 kg/m3. Számítsuk ki a hidrosztatikai 
nyomást:

( ) 5
3 2

kg m
1000  20 m 10  2  1  0  Pa 

m s
p = ρgh = ⋅ ⋅ = ⋅ ≈ 2 atm.

            

Megkaptuk a víz súlyából származó nyomást, ami hozzávetőlegesen 2 atmo
szféra. Az abszolút nyomás viszont ennél nagyobb, mert ahhoz hozzá kell szá
mítani a külső levegő nyomását is, ami a Pascaltörvény értelmében gyengí
tetlenül terjed a vízben. Ha a tó a tengerszint közelében van, akkor a légköri 
nyomás 1 atmoszféra (magas hegyeken ennél jelentősen kevesebb), így az 
abszolút nyomás a nem túlzottan magasan fekvő tavak 20 méteres mélyén 
nagyjából 3 atmoszféra.

Vegyük észre, hogy a vízben minden 10 méteres vízmélységnövekedés 
1 atmoszférával emeli a nyomást. Ez lehetővé teszi, hogy a hidrosztatikai 
nyomásból a vízmélységre következtessünk. Ezt használják ki a búvárok 
vízmélységmérő óráiban.

SZÁMOLJUK KI!

A folyadékok földi viszonyok kö
zött erővel hatnak környezetükre, 
hiszen hat rájuk a gravitációs erő, 
és bennük a nyomás gyengítetle
nül terjed. Egy pohár víz nyomja a 
pohár alját, de a falát is.

A testek sűrűsége tömegük és tér
fogatuk hányadosa.

EMLÉKEZTETŐ

 Q Lebegés (fizikai értelemben úszás) a Holttengerben
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G

Ffel

 Q A felhajtóerő

G

Ffel

 Q Lebegés

G

Ffel

 Q Süllyedés

A felhajtóerő

Vizsgáljunk egy pohár nyugalomban lévő vizet . Gondolatban jelöljünk ki egy 
térfogatot valahol a pohár belsejében a vízből . Példánkban hengernyi térfo-
gatot jelöltünk ki . 

Megfigyelhető, hogy a víz általunk vizsgált mennyisége nyugalomban van . 
Pedig ennek a hengernyi víznek súlya van, hiszen hat rá a gravitáció . Mi-
ért nem mozdul el a kijelölt víztömeg lefelé? Miért marad nyugalomban? Az 
egyetlen logikus magyarázat, hogy a környezete is erővel hat rá, és ez az erő 
kiegyenlíti a kijelölt vízre ható gravitációs erőt .

A folyadékba merült testekre a folyadékkörnyezet által kifejtett erőt felhaj-
tóerőnek nevezzük.

Honnan származik a felhajtóerő?

A folyadék a bemerülő testet minden irányból nyomja . A test aljára nagyobb 
nyomóerő hat felfelé, mint a tetejére lefelé, mert a folyadékban annál nagyobb 
a nyomás, minél mélyebben vagyunk a folyadékban . Ezeknek a nyomóerők-
nek az eredője a felhajtóerő .

Lebegés

Tételezzük fel, hogy a kijelölt térfogatnyi vizet kicseréljük ugyanakkora tér-
fogatú, de valamilyen más anyaggal . Ha azt akarjuk, hogy az egyensúly to-
vábbra is fennálljon, az anyag súlya nem lehet más, mint annak a henger-
nyi víznek a súlya, melynek a helyére került . Ez pedig azt jelenti, hogy az 
anyag sűrűsége meg kell hogy egyezzen a víz sűrűségével . Ha tehát e folya-
dékba merített test átlagsűrűsége megegyezik a folyadék sűrűségével, akkor  
a test egyensúlyban marad ott, ahová vittük . Ezt az állapotot lebegésnek ne-
vezzük .

Mikor merül el egy test a folyadékban?

Előző példánknál maradva, ha hengernyi vizünket egy nála nagyobb súlyú 
(de azonos térfogatú) testre cseréljük, akkor a test súlya nagyobb lesz, mint a 
folyadékkörnyezet által ható felhajtóerő, így a test elsüllyed . Ebben az esetben 
a test átlagsűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége . 

Meddig tart a süllyedés?

A süllyedés addig tart, ameddig a test le nem ér az edény aljára .

Az emberi test átlagos sűrűsége a ki és belégzéssel finoman szabá
lyozható. Üres tüdővel valamivel nagyobb a víz sűrűségénél, teli tüdő
vel kisebb. Ennek magyarázata, hogy testünk alapvetően vízből épül 
fel. Amikor közvetlenül a víz felszíne alatt lebegünk, sűrűségünk éppen 
megegyezik a víz sűrűségével, azaz kerekítve 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 =  
= 1 kg/liter. Ez azt is jelenti, hogy testünk térfogata hozzávetőlegesen annyi 
liter térfogatú, ahány kilogramm tömegűek vagyunk.
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Mekkora annak a testnek a sűrűsé
ge, amelyik térfogatának a 80%a 
merül el a 0,9 g/cm3 sűrűségű olaj
ban?

SZÁMOLD KI!

G

Ffel

 Q Emelkedés

G

Ffel

 Q Úszás

A testek úszása

Ha a hengernyi vizet egy nála kisebb súlyú (de azonos térfogatú) anyagra cse-
réljük, a test megindul felfelé . Ebben az esetben a test sűrűsége kisebb, mint 
a víz átlagsűrűsége . 

Meddig tart az emelkedés?

A test mindaddig emelkedni fog, ameddig a rá ható felhajtóerő nagyobb, 
mint a rá ható nehézségi erő . A vízből fokozatosan kiemelkedve a felhajtóerő 
csökkenni kezd, hiszen már nem az eredeti hengernyi víz helyét foglalja el a 
test, hanem fokozatosan annál egyre kevesebbet . Az emelkedés addig tart, 
amíg az elfoglalt térfogatnyi víz súlya nem válik egyenlővé a test súlyával . Az 
egyensúly beálltával a test egy része kilóg a folyadékból . Ilyenkor a test úszik .
Az előzőekben követett gondolatmenet alapján megfogalmazhatjuk Arkhi-
médész törvényét:
Egy folyadékba merített testre felhajtóerő hat.  Ennek értéke megegyezik  
a test által kiszorított folyadék súlyával.

Hogyan árulkodik a testek sűrűségéről az úszásuk?

Ha egy test úszik a vízen, biztosak lehetünk abban, hogy átlagos sűrűsége ki-
sebb a víz sűrűségénél . Vizsgáljunk egy homogén (egynemű anyagból készült) 
hengert, mely a vízen úszva úgy helyezkedik el, hogy térfogatának ¾ része 
vízben, ¼ része a vízfelszín felett található . Mit állíthatunk a test sűrűségéről?
Ha a test ¾-e van vízben, ez azt jelenti, hogy a test súlya térfogatának ¾-ét 
kitevő víz súlyával egyezik meg . Tehát a test sűrűsége a víz sűrűségének  
¾ része, 0,75 g/cm3 .

Ha egy emlősállat vízbe fullad, tü
dejébe víz kerül, akkor sűrűsége 
a víznél nagyobb lesz, elmerül a 
teteme a vízben. A test lebomlása 
során gázok szabadulnak fel, így  
a test sűrűsége lecsökken, és feljön  
a víz felszínére. 

Arkhimédész törvénye nemcsak folyadé
kokra, hanem gázokra is érvényes.

Egy léghajó vagy egy gázzal töltött lég
gömb emelkedése a felhajtóerő fogalma 
segítségével értelmezhető. A léghajó vagy 
a léggömb akkor emelkedik fel, ha a rá 
ható nehézségi erő kisebb, mint az általa 
kiszorított levegő súlya.  Q Arkhimédész (Kr. e. 287–212)

Az arisztotelészi fizika szerint a dolgok emelkedé
sének és süllyedésének magyarázata abban rejlik, 
hogy a dolgok a helyükre igyekeznek. Azaz minden 
dolognak van egy célszerű helye, és ha elkerül on
nan, „törekvés ébred” benne, hogy oda visszake
rüljön. Azok a dolgok, amelyek lefelé mozognak,  
az alsó régiókból származnak, amelyek felfelé, azok
nak a helye felül van. Manapság ezt így szoktuk kife
jezni: „energiaminimumra való törekvés”.

 Q  Arisztotelész  
(Kr. e. 384–322)
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Cartesius (Descartes) búvárja  

Egy vízzel telt pillepalackba tegyél 
egy lefordított, kis méretű kémcsö
vet úgy, hogy az éppen a folyadék 
felszínén lebegjen (csak kismér
tékben kilógva ússzon). Zárd le a 
palackot, majd nyomd össze az 
oldalát. Ha jól állítottad össze a kí
sérletet, a kémcső lemerül az edény 
aljára. Amikor a nyomást megszün
teted, a kémcső ismét felemelkedik. 
Figyeld meg a vízszintet a kémcső 
belsejében összenyomáskor és  
az összenyomás megszüntetése 
kor, és magyarázd meg, miért süly
lyed és emelkedik a kémcső!

KÍSÉRLETEZZ!

 Q A Cartesiusbúvár működése

 Q Galilei hőmérője

 
Galilei hőmérője

Galilei hőmérőjében a hőmérséklet emelkedését színes gömbök lesüllyedése 
jelzi . A melegedés során a folyadék és a gömbök egyaránt tágulnak, így vál-
tozik a sűrűségük . De a tágulás mértéke más és más, így a gömbök folyadék-
hoz viszonyított sűrűsége is változik . A gyakorlatban a folyadék tágulásához 
képest az üveggömbök tágulása elhanyagolható . Ezért a folyadék sűrűsége 
határozza meg, hogy a gömbök felemelkednek-e vagy lesüllyednek . Amikor 
a lehűlés során a gömbök sűrűsége a folyadék sűrűségénél kisebbé válik, a 
gömbök elindulnak felfelé . A hőmérsékletet a gömbökre akasztott kis táblács-
kák mutatják . A pontos mérés megvalósításához egymáshoz nagyon közel 
eső sűrűségű gömbökre van szükség, amit az üveggömbökben lévő színes fo-
lyadék mennyiségével tudnak szabályozni . Mindig a felül lévő gömbök közül 
a legalsóra akasztott táblácskán lévő szám mutatja az aktuális hőmérsékletet .

A víz rendhagyó sűrűsége

A víz 4 °C-on a legsűrűbb, akár melegítjük, akár hűtjük, a sűrűsége csökken . 
Ezért nem fagynak be fenékig a tavak, ennek következtében a befagyott ta-

A jéghegyek nem szabályos testek, hanem felfelé keskenyedő gúlára hason
lítanak. Sűrűségük alapján térfogatuk 90%a merül be a sós tengervízbe, de 
mivel felfelé keskenyednek, a kilógó rész magassága jóval meghaladja a tel
jes gúla magasságának 10%át.

Az úszó sűrűségmérő ismeretlen folyadék sűrűségének meghatározására 
alkalmas. A nehezékkel kiegyensúlyozott eszköz úgy van kalibrálva, hogy 
bemerülésének mértékéből közvetlenül következtethetünk annak a folya
déknak a sűrűségére, amelybe merült, a sűrűség a folyadékból kiemelkedő 
skáláról könnyen leolvasható. 

A szőlőlé cukortartalmát mustfokolóval mérik a borászok. Ez az eszköz egy 
úszó sűrűségmérő, és mivel a cukorfok és a sűrűség szoros kapcsolatban 
állnak egymással, az eszköz skálájáról közvetlenül a cukorfokot olvashatjuk le. 

 Q Úszó jéghegy  Q Úszó sűrűségmérő
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vakban nem pusztulnak el a halak, hiszen a tó aljára süly-
lyedő 4 °C-os melegebb vízrétegben áttelelhetnek . A tó 
felszínét borító jég jó hőszigetelő, és akadályozza a nagy 
hidegek esetén is a tó alsóbb vízrétegeinek megfagyását .  
A víz rossz hővezető, így a tó alja nehezebben hűl át . A jég 
sűrűsége kisebb, mint a víz sűrűsége, így a jég nem süllyed 
le a tó aljára, hanem a felszínén képez mind vastagabb réte-
get . Az ábráról az is leolvasható, hogy 0 °C és 10 °C között 
a víz sűrűsége csak igen kis mértékben változik . Magasabb 
hőmérsékleteken a sűrűség csökkenése sokkal jelentősebb, 
például 50 °C-on a víz sűrűsége 0,98807 g/cm3, illetve  
100 °C-on 0,95838 g/cm3 . Ebből az következik, hogy csak a 
tiszta, hideg, desztillált víz sűrűsége tekinthető jó közelítés-
sel 1 g/cm3-nek . 

Hieron király koronája 

A szicíliai Szürakuszában Hieron király uralkodása alatt alkotott Arkhimédész,  
a görög tudós. A király koronát készíttetett magának egy aranyművessel. Mikor 
elkészült a korona, a király elbizonytalanodott, hogy az aranyműves tiszta arany
ból készítettee a koronát, és nem keverte bele némi olcsóbb ezüstöt. A kérdés 
eldöntését Arkhimédészre bízta. A legenda szerint Arkhimédész a kádban füröd
ve jött rá a megoldásra. Mikor a teli kád vízbe merült, észrevette, hogy a kádból 
kifolyik a víz egy része. Heuréka, heuréka! („Megtaláltam!”), kiabálta Arkhimédész, 
és azon meztelenül rohant ki Szürakusza utcájára. Vajon mire jöhetett rá? A teli 
kádba merített teste által kiszorított víz a test térfogatáról árulkodott. 

Hogyan oldható meg ezek után Hieron király problémája? Arkhimédész a koro
na tömegével megegyező tömegű aranydarabot merített vízbe, és a kiszorított 
víz mennyiségét összehasonlította a korona által kiszorított víz mennyiségével. 
Ekkor egyértelműen kiderült, hogy a korona térfogata nagyobb volt, mint a vele 
megegyező tömegű aranydarab, tehát a korona nem színaranyból készült, kisebb 
sűrűségű ezüstöt kevert anyagába az aranyműves. Ha a koronával megegyező tö
megű ezüstdarab térfogatát is megmérjük, az is megállapítható, hány százaléka 
arany, és mennyi benne az ezüst.

A legendának ez az alakja sántít. Az aranyművesnek biztosan kellett ezüstöt kevernie a korona aranyába, mert a tiszta 
arany (ezt hívjuk 24 karátosnak) annyira puha, hogy nem felel meg a korona használatához szükséges mechanikai szilárd
ságnak. Ezért készülnek az ékszereink is 18 karátos aranyból (aminek csak a 75%a színarany).

 Q Heuréka, heuréka!
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Miért nem készítünk vízhő mérőt?   

Vízhőmérőt szeretnénk készíteni. A 
vizet egy vékony, nyitott üvegcsővel 
lezárt lombikba töltjük. Bejelöljük a 
víz felszínét egy piros csíkkal az üve
gen, amikor a víz hőmérséklete 0 °C, 
és akkor is, amikor 100 °C. A két je
lölés között 99 osztást teszünk. Vála
szoljatok a következő kérdésekre!

•   Lehete ezt a hőmérőt ren del
tetésszerűen használni?

•   Hogyan mozdul el a vízszint, ha a 
hőmérséklet 0 °Cról 4 °Cra meleg
szik?

•   Hogyan mozdul el a vízszint, ha a 
hőmérséklet 4 °Cról 8 °Cra meleg
szik?

•   Mekkora hőmérsékleten lesz köze
lítőleg ugyanolyan magasan a víz
szint, mint 2 °Con?

•   Milyen egyéb nehézséget jelenthet 
a víz táguló közegként való haszná
lata?
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1. Ismertesd egy folyadékba merülő test úszásának, lebegésének és elmerü
lésének feltételeit a testre ható erők segítségével!

2. Mutasd be az úszó sűrűségmérő működését!

3. Miért jelentős a földi élet szempontjából a víz és a jég sűrűségének rend
hagyó viselkedése?

4. Mekkora a víz hidrosztatikai nyomása 5 méter mélyen? Mekkora a nyomás 
5 méteres mélységben egy tóban?

5. Mutass be és magyarázz el egy konkrét kísérleti elrendezést, amely igazolja, 
hogy a folyadékokba merülő testekre felhajtóerő hat!

6. Függe a felhajtóerő attól, hogy milyen mélyen helyezkedik el a folyadékba 
teljesen bemerült test? És függe a test bemerült részének az alakjától?

7. Egy 10 N súlyú test lemerül egy vízzel telt edény aljára. A testre ható fel
hajtóerő 5 N. Mekkora erővel nyomja az edény alja a testet? Mekkora a test 
sűrűsége? 

8. Mi a hasonlóság és mi a különbség az úszás és a lebegés jelensége között?

9. Vizet hűtünk le fokozatosan 10 °Cról. Mikor változik többet a térfogata, 
ha 10 °Cról 7 °Cra vagy ha 7 °Cról 3 °Cra csökkentjük a hőmérsékletét? 
(Használd az előző oldali grafikont!)

10. Melyik állítás igaz a kettő közül? (Használd az előző oldali grafikont!)

a) A tiszta víz sűrűsége 4 °C hőmérsékleten pontosan 1 g/cm3.

b) A tiszta víz sűrűsége 4 °C hőmérsékleten 0,999973 g/cm3.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mekkora annak a testnek a sűrűsége, melyet ha vízbe 
lógatunk egy fonál segítségével, a fonálban ébredő erő 
a test súlyának a fele lesz?

2. Egy test háromnegyed részéig merül vízbe. Hányadré
széig merülne 0,9 g/cm3 sűrűségű olajba? Mekkora sű
rűségű folyadékban lebegne a test?

3. Egy henger alakú test vízben úszik. A test kétharmada 
merül a vízbe, egyharmada van a vízfelszín felett. Iga
zold, hogy a henger sűrűsége 2/3 g/cm3! Általánosítsd a 
problémát, mutasd meg, hogy egy folyadékba merülő, 
de a folyadéknál kisebb sűrűségű test sűrűsége meg
egyezik a test folyadékba merülő térfogata és teljes 
térfogata arányának és a folyadék sűrűségének a szor
zatával!

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

5. Az előző oldali grafikon alapján állapítsd meg, hogy 
mekkora a térfogata 0,2 kg víznek 2 °Con, 4 °Con és  
6 °Con!

6. Hieron király koronájának készítése során a szélhá
mos aranyműves a koronához adott 1 kg aranyból  
50 dkgnyit ezüstre cserélt. Mekkora térfogatkülönb
séget mért Arkhimédész a korona és az 1 kgnyi arany 
között? Az arany és ezüst sűrűségét valamilyen adat
bázisból vedd! Az ötvözet elkészítésekor a végső tér
fogat jó közelítéssel az arany és az ezüst térfogatainak  
összege.

7. Egy halász pipájáról a következőt tudjuk: ha a tó partjáról 
behajítja a tóba, a tó vízszintje éppen annyit változik, mint 
amikor a pipát a csónakból dobja a tóba. Mekkora a pipa  
sűrűsége? (A feladat elméletileg megoldható, gyakor
latilag azonban a tó vízszintjének változása észrevehe
tetlen.)

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A folyadékok súlyából származó 
nyomást hidrosztatikai nyomás-
nak nevezzük, ami egyenesen 
arányos a folyadék sűrűségével, 
a nehézségi gyorsulással és a fo-
lyadékfelszíntől mért távolsággal:  
p = ρgh.

A folyadékba merített testre fel-
hajtóerő hat. Ha a felhajtóerő na-
gyobb, mint a folyadékba merített 
test súlya, a test felfelé mozdul, 
majd a folyadékból kiemelkedve 
kerül egyensúlyba. Ha a felhajtó-
erő megegyezik a test súlyával, a 
test lebeg. Ha kisebb, akkor a test 
az edény aljára süllyed. Az úszó 
test és a folyadék sűrűségének 
aránya határozza meg, hogy a test 
hányadrésze merül a folyadékba.

A víz rendhagyó tulajdonságai 
nyilvánulnak meg abban, hogy 
a víz sűrűsége 4 °C-on a legna-
gyobb, és hogy a jég sűrűsége ki-
sebb, mint a víz sűrűsége.

NE FELEDD!
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Az anyag három halmazállapo-
tának értelmezésével, a halmaz-
állapot-változások folyamatának 
megértésével, a folyamatok ener-
getikai viszonyaival foglalkozik ez 
a fejezet.

3. | Halmazállapotok és halmazállapot-változások

Olvadás, fagyás

Ha a jeget melegítjük, hőmérséklete mindaddig nő, míg el nem éri a To  
olvadáspontját . Az olvadásponton a jég megolvad . A teljes olvadásig hő-
mérséklete nem változik . Az 1 kg anyag elolvasztásához szükséges energiát  
olvadáshőnek nevezzük és Lo-val jelöljük . Olvadásponton a teljes m tömeg 
megolvasztásához szükséges hőt így fejezhetjük ki:

Q = Lo ∙  m .

Az olvadáshő mértékegysége J/kg vagy kJ/kg .

Az olvadáshő fogalma az anyag részecskemodelljének a segítségével ér-
telmezhető . A szilárd anyagok kristályszemcséi az olvadás során felbomla-
nak, így az anyag magasabb energiájú állapotba kerül . Az egységnyi tömegű 
anyag kristályos kötéseinek felbontásához szükséges energia az olvadáshő . 

A jég olvadáshője: 334 kJ/kg .

Az anyagok fagyáspontja (ha az átalakulás egyensúlyi folyamatban, vagyis 
egyensúlyi állapotokon keresztül történik) megegyezik az olvadásponttal . A fa-
gyás az olvadás ellentettje . Az olvadáshoz hőközlés szükséges (endoterm folya-
mat), az olvadáshoz szükséges hőt az anyag a környezetéből veszi fel, azonban 
fagyáskor – ugyanekkora nagyságú – hő szabadul fel (exoterm folyamat), amit 
a környezet vezet el .

Az anyagok három halmazállapota a szilárd, a folyékony és a légnemű hal
mazállapot. A halmazállapotváltozások során ezek a halmazállapotok alakul
nak egymásba: a szilárd anyag megolvad és folyadék lesz belőle, a folyadék 
párolog vagy felforr és légnemű halmazállapotba kerül. A légnemű anyag 
lecsapódással válik folyadékká, a folyadék fagyás során szilárdul meg. (So
kan az anyagok negyedik halmazállapotának tekintik a plazmákat. A plazmák 
olyan folyadékok vagy gázok, melyekben elektromosan töltött részecskék, 
például ionok, elektronok, protonok vannak. Ilyen értelemben beszélhetünk 
vérplazmáról, sejtplazmáról, illetve a csillagok anyagát alkotó izzó gázokat is 
plazmának nevezzük.)

Ha egy testet melegítünk, hőmérséklete nő. A növekedés mértéke függ a 
test tömegétől, a testtel közölt hő nagyságától és a test anyagi minőségé
től. A test anyagára jellemző együtthatót fajlagos hőkapacitásnak, röviden 
fajhőnek nevezzük. A fajhő megadja, hogy az adott anyag 1 kg tömegű da
rabjának 1 °Cos felmelegítéséhez mennyi energia szükséges. Jele c, mér

tékegysége 
J

kg °C
. A hőközlés és a hőmérsékletváltozás kapcsolatát a kö

vetkező összefüggéssel írhatjuk le: Q = c ∙ m ∙ ∆T.

Ha egy anyag fajhője nagy, akkor sok hőt tud felvenni úgy, hogy közben ke
véssé változik meg a hőmérséklete. A víz mint hűtőfolyadék nagy fajhője ré
vén sok energiát tud elvonni a hűtendő közegtől.

EMLÉKEZTETŐ

Mekkora energiával lehet 3 kg 
15 °Cos vizet 10 °Ckal felmelegí
teni? 

A víz fajhője 4200 
J

kg °C.

SZÁMOLD KI!

 Q Néhány anyag olvadáspontja

Anyag To
 (°C)

Alumínium  658

Benzol  5,5

Etanol  –114

Ezüst  960,8

Higany  –38,36

Nátriumklorid  801

Ón  231

Ólom  327,4

Platina  1773,5

Vas  1535

Víz  0

 Q A jég kristályszerkezete

3. | Halmazállapotok és…
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FAGYÁSPONT-ELTOLÓDÁS  (Olvasmány)

A légköri nyomásnál nagyobb nyomáson a víz alacsonyabb hőmérsékle-
ten fagy meg . Ha a jég felületére igen nagy nyomást gyakorlunk, akkor 
a jég megolvad . Általánosan elterjedt nézet, hogy ezért siklik könnyedén 
a korcsolya a jégen . Sokan feltételezik, hogy a jól megélezett korcsolya 
alatt olyan nagy nyomás jön létre, hogy a kialakuló vékony vízrétegen 
szinte akadálytalanul siklik a korcsolya . Mások szerint a korcsolya alatt 
nem alakulhat ki a jég megolvadásához szükséges több száz atmoszférás 
hatalmas nyomás a korcsolyázó súlya következtében . Ugyancsak ezt a né-
zetet kérdőjelezi meg az a tapasztalat is, hogy nemcsak a korcsolya siklik 
könnyen a jégen, hanem például a jéghoki korongja is, ami alatt biztosan 
nem különösebben nagy a nyomás . A  legújabb kutatások azt mutatják, 
hogy igen alacsony hőmérsékletekig mindig találhatunk egy néhány mo-
lekula vastagságú folyadékréteget a jég felszínén, mert ott nem tudnak 
kialakulni a jégkristályok tetraéderes kötései .

Ha 0 °C-os jégkására konyhasót rétegezünk, majd összekeverjük a sót a 
jéggel, akkor a keverék hőmérséklete akár –20 °C-ig is csökkenhet . Ennek 
az a magyarázata, hogy a sós víz fagyáspontja alacsonyabb a tiszta vízénél . 
A 0 °C-os só-víz keverék az ennél alacsonyabb hőmérsékletű egyensúlyi 
állapotra törekszik, amit úgy tud elérni, hogy jelentős mennyiségű jég 
olvad meg . A jég olvadása hőelvonással jár, ami lehűti a rendszert . Akár 
azt is mondhatjuk, hogy addig olvad a jég, amíg az egyensúlyi hőmérsék-
letet el nem éri . A jelenség azért meglepő, mert eközben a teremben akár  
+23 °C-os kellemes szobahőmérséklet is lehet .

Párolgás

A folyadékok légneművé válásának 
folyamatát párolgásnak nevezzük . 
Párolgás minden hőmérsékleten 
történhet, ilyenkor a folyadék felszí-
néről folyadékrészecskék lépnek ki 
a környezetbe . A párolgás gyorsab-
ban zajlik, ha a párolgó felület na-
gyobb . A  nedves ruha könnyebben 
megszárad, ha kiterítjük . A párolgó  
vízfelszín felett vízgőz található, 
melynek mennyisége a párolgás elő-
rehaladtával egyre nagyobb . A víz-
gőz lecsapódik a folyadék felszínére, 

Túlhűtött víz előállítása nyomás változtatással

Egy lezárt PETpalackban lévő buborékos ásványvizet felrázunk, majd a mélyhű
tőbe teszünk. Néhány óra múlva kivesszük a palackot, melyben még folyadék van. 

A túl hűtés következtében a víz nem fagy meg. Kinyitjuk a palackot, majd visz
szacsavarjuk a kupakot, és megfordítjuk az üveget. A víz jelentős része hirtelen 
megfagy. 

A palack kinyitásával csökkentettük a folyadék feletti nyomást, így megváltoz
tattuk a vízben oldott széndioxid egyensúlyi koncentrációját. 

A vízből kiváló széndioxidbuborékok indítják a fagyást. Néhány próbálkozás
sal jól beállíthatjuk az ideális hűtési időt.

KÍSÉRLETEZZ!

A túlhűtött folyadék 
Általában a folyadékok az olvadás
pontjuk alá hűthetők. Mivel a fa
gyás kristályképződéssel függ ösz
sze, a kristályképződés nem indul 
be a hűlés során az olvadásponton, 
hanem a folyadék túlhűtötté válik.

A hőpárnában túlhűtött folyadék 
van, és benne egy vékony, rugal
mas fémkorong úszik. A fémlap 
megpattintásával keltett lökéshul
lám indítja be a kristályosodást. 
Szilárd állapotban az anyag alacso
nyabb energiájú, mint folyadékálla
potban, tehát a túlhűtött folyadék 
fagyása energiafelszabadulással 
jár. Ezért a párna fagyás közben 
felmelegszik, eléri anyagának az 
egyensúlyi fagyáspontját (olva 
dáspontját), és melegíti azt a test
felületet, ahová tesszük.  

A víz fajhője folyékony állapotban a legnagyobb. Mind a jég fajhője, mind  

a vízgőz fajhője kisebb a folyékony víz fajhőjénél. A víz 4200 
J

kg °C
 fajhője  

a természetben magas értéknek tekinthető. A legtöbb anyag fajhője általá
ban kisebb.

A gázok fajhője függ attól is, hogy milyen körülmények között melegítjük a 
gázt. Így például az állandó nyomáson és állandó térfogaton történő folya
matokban eltérő értékű hőközlésre van szükség még akkor is, ha egyébként 
minden más körülmény (anyagmennyiség, hőmérsékletkülönbség) meg
egyezik. Ennek oka az, hogy a gázok könnyen összenyomhatóak. A szilárd 
anyagok és a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok, ezért ezek bi
zonyos hőmérséklethatárok között lényegében egy fajhővel jellemezhetőek.

 Q Hőpárna
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és így a folyadék mennyiségét növeli . Zárt térben egy idő után megszűnik a 
párolgás, mert a vízfelszínt elhagyó molekulák száma azonos idő alatt meg-
egyezik az oda visszatérő molekulák számával .

 Q Párolgó vízfelszín

Ha fúj a szél, a ruha gyorsabban szárad . Ilyenkor a párolgó felület fölül a szél 
elfújja a vízgőzt, így az nem tud lecsapódni a ruhára . 
A hőmérséklet növekedésével a párolgás sebessége nő . Ezt a jelenséget a fo-
lyadékmodell segítségével érthetjük meg . A párolgás nem más, mint a fel-
színi folyadékrészecskék elszakadása a környezetükben lévő részecskéktől, 
melyekhez vonzó kölcsönhatás köti őket . Az elszakadáshoz energiára van 
szükség . A folyadék hőmérséklete a folyadék részecskéinek átlagenergiájáról 
árulkodik, melynek növekedésével az elszakadni képes részecskék száma is 
nőni fog . Tehát magasabb hőmérsékleten gyorsabb a párolgás .
Legkönnyebben mindig a legnagyobb energiájú (vagyis a leggyorsabb) mo-
lekulák tudnak elszakadni a felülettől . Ezért a folyadékállapotban maradó 
vízmolekulák átlagenergiája csökken, vagyis párolgás közben a folyadék hűl .
A párolgáshő megadja 1 kg folyadék-halmazállapotú anyag légneművé válásá-
hoz szükséges energia mennyiségét . A víz párolgáshője függ a hőmérséklettől, 
alacsonyabb hőmérsékleteken nagyobb, magasabb hőmérsékleteken kisebb . 
Például 0 °C-on a víz párolgáshője 2500 kJ/kg, míg 100 °C közelében 2256 kJ/kg . 

 Q Párolgás

A víz fagyáspontja alacsonyabb 
lesz, ha sót oldunk fel benne. Ezért 
alkalmazták korábban a sózást az 
utak jégmentesítésére. Ugyanak
kor a sós víz rosszat tesz a növé
nyeknek. Az utak csúszásmente
sítésére ma már új, a konyhasónál 
(NaCl) drágább anyagokat hasz
nálnak. Ilyen például a kalcinol,  
ami kalciumnitrát (Ca(NO3)2) folyé
kony oldata vagy adalékanyagok
kal (pl. zeolit) kevert szilárd válto za 
ta. A környezetkímélőbb meg ol dás 
elterjedését a sózást betiltó euró
pai uniós törvény támogatja, de a 
magasabb árak nehezítik. 

vízfelület

A párolgás energiaigényes folyamat. 
Párolgás során a párolgó anyag hőt 
von el a környezetétől. A párologtatás 
révén tehát hűthetjük testünket. Ezt 
a funkciót látja el az emberi test által 
termelt izzadság. 

A kutyák nem tudnak izzadni, ezért 
lógatják ki a nyelvüket meleg idő
ben, hogy a párolgással hűtsék ma
gukat. A nyelvük közvetlenül az 
agyi vért hűti, ezért tudnak sokáig  
futni. 

A nyulaknál és a nagymacskáknál 
nincs ilyen mechanizmus. Ez indokol
ja, hogy a kitartó kutyák el tudják kap
ni a gyors nyulat, illetve hogy a nagy
macskák elengedik a prédát, ha nem 
tudják elkapni egyetlen rohammal. 

Az ember hőérzetét sok tényező be
folyásolja. Foglald össze saját tapasz
talataid alapján, hogy melyek ezek! 

A párolgással kapcsolatos ismeretek 
mennyiben támasztják alá tapaszta
lataidat?

FIGYELD MEG!

A 40 °Cos víz sokkal forróbbnak 
tűnik, mint a 40 °Cos levegő. Mi 
lehet a jelenség magyarázata?

FIGYELD MEG!
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Lecsapódás

A gőzök folyadékká alakulását lecsapódásnak nevezzük . Ezt a jelenséget fi-
gyelhetjük meg, amikor a hideg ablaküvegre lehelünk, vagy ezért párásodik 
be a szemüvegünk, ha a hidegből meleg helyiségbe lépünk . A folyadék párol-
gása során lecsapódás is zajlik . A napra kitett folyadék légneművé válásának 
folyamatát a párolgás és lecsapódás együtt határozza meg . Ha a légkörben 
nagyon sok vízpára van, akkor nehezen száradnak meg a ruhák, hiszen hiába 
távozik víz a ruhából, ha közben a lecsapódás következtében a ruha nedvese-
dik . Amikor a párolgás és lecsapódás egyensúlyba kerül, a ruha nem szárad . 
Ilyenkor vízpárával telített légkörről beszélünk .

Relatív páratartalom

A légkör akkor tud vizet felvenni, ha nem telített . A relatív páratartalom meg-
adja, hogy a légkör egységnyi térfogatában lévő pára hány százaléka a telített 
állapothoz tartozó vízpára mennyiségének . A telített állapot relatív páratartal-

ma 100% . A relatív páratartalom az 
időjárás fontos jellemzője . Ugyanak-
kora relatív páratartalom (mondjuk 
50%-os) jelenthet száraz és nedves 
levegőt is, mert a levegőben lehetsé-
ges maximális páratartalom (telített 
vízgőz mennyisége) erősen függ a 
hőmérséklettől . Ha például nyáron 
30 °C hőmérsékleten 50%-os a relatív 
páratartalom, akkor a levegőben több 
mint hatszor annyi vízpára van, mint 
télen, 0 °C hőmérséklet és ugyan-
csak 50%-os relatív páratartalom  
mellett .

Forrás

Ha a folyadék hőmérséklete a mele-
gítés során eléri a forráspontot, akkor 
a folyadék belsejében is megindul a 
párolgás, ilyenkor vízgőzt tartalmazó 
buborékok szabadulnak ki a folyadék 
belsejéből . A folyadék további me-
legítése során a forrás egyre inten-
zívebbé válik, de a folyadék hőmér-
séklete nem emelkedik a forráspont  
fölé . 

Már Arisztotelész is ismerte a manapság Mpembajelenségnek (Mpemba
paradoxonnak) nevezett érdekes problémát. Mpemba, a fiatal tanzániai fiú fagy
laltkészítés során vette észre, hogy azonos körülmények között azonos meny
nyiségű forró folyadék gyorsabban megfagy, mint a hideg. A jelenséget bárki 
ellenőrizheti. Kemény télen tegyél ki 
az erkélyre ugyanolyan mennyiségű 
forró és hideg vizet egy széles pohár
ban, és figyeld meg, melyik fagy meg 
előbb! Látni fogod, hogy a forró. Ez a 
tapasztalat ellentmondani látszott a 
józan észnek, hiszen a forró folyadék
nak jobban le kell hűlnie a fagyás előtt, 
mint a hidegnek, így több hőt kell el
vonnia a környezetének, amelyhez 
több időre van szükség. Az ellentmon
dás feloldásában két tényező biztosan 
szerepet játszik: 

1.  A forró víz gyorsabban párolog, így 
a fagyáspont elérésekor a megfa
gyó víz mennyisége kisebb lesz.

2.  A víz sókoncentrációja befolyásolja 
a fagyáspont értékét. A forró vízből 
kiváló sók miatt a kezdetben forró 
víz némileg magasabb hőmérsék
leten fagy meg.

KÍSÉRLETEZZ!

A trópusokon nagyon magas a re
latív páratartalom, így az em beri 
test kevéssé tud párologtatni, 
azaz sokkal melegebbet érzünk, 
mint egy száraz, ugyanolyan hő
mérsékletű helyen.

 Q  A hőmérséklet csökkenése az idő függ
vényében (nem méretarányos ábra)

Feladat: Mekkora átlagos energia szükséges egyetlen vízmolekula folyadékfelszínből való kiszakításához? A víz legyen 
40 °Cos, ezen a hőmérsékleten a párolgáshő 2400 kJ/kg = 2400 J/g = 2,4 kJ/g.

Megoldás: Egy mól víz tömege 18 gramm, ami 6,022 ∙ 1023 ≈ 6 × 1023 vízmolekulából áll. Egy gramm víz elpárologtatásához 
2,4 kJ energiára van szükség, tehát egy mól víz elpárologtatásához ennek 18szorosa kell, ami azt jelenti, hogy ezen a 
hőmérsékleten a víz moláris párolgáshője: (18 ∙ 2,4 kJ)/mol = 43,2 kJ/mol. Ezt az energiát kell elosztanunk az Avogadro
számmal, hogy megkapjuk az egyes vízmolekulák kiszakításához szükséges energia nagyságát: 

(43,2 kJ)/ 6 ∙ 1023 = 7,2 ∙ 1023 kJ = 7,2 ∙ 1020 J = 72 zJ (zeptojoule).

SZÁMOLJUK KI!
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A forrás megindulása a külső nyo-
más függvénye . A buborékok akkor 
indulnak el a folyadék belsejéből fel-
felé, ha a bennük lévő vízgőz nyomá-
sa eléri a külső légnyomást . 

A forráspont tehát nyomásfüggő .

A forrás is energiát igénylő folyamat . 
Normál légköri nyomáson (1 atmo-
szféra mellett) a tiszta víz 100 °C-on 
forr, és ekkor a forráshője 2256 kJ/kg, 
vagyis 1 kg víz elforralásához 2256 kJ 
energia szükséges . 

Forralás alacsony nyomáson

Alacsony nyomáson a víz lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten is felforr . 
(A külső nyomást egy légszivattyú segítségével csökkenthetjük .) Légritka tér-
ben a szobahőmérsékletű víz is forrásba hozható . A „forró” tehát nem feltét-
len jelenti azt, hogy meleg, magas hőmérsékletű . 

A kukta, avagy „Papin emésztője”

Denis Papin francia fizikus megfi-
gyelte, hogy egy erős, lezárt edény-
ben a víz 100 oC-on nem jön forrás-
ba, hanem magasabb hőmérsékletig 
melegíthető . 

Mivel magasabb hőmérsékleten a 
vízbe rakott szerves anyagok (pél - 
dául leveszöldségek vagy leveshúsok) 
gyor sabban megpuhulnak, ezért az 
általa alkalmazott megoldással a 
házi asszonyok (és a főzésre vállal-
kozó háziurak) életét megkönnyí-
tette . A jelenség lényege, hogy a zárt 
edényben kialakult – légkörinél ma-
gasabb – nyomáson a víz forráspont-
ja magasabb . 

Mivel a túlnyomás veszélyeket is hor-
doz, a kuktában elérhető túlnyomást 
szeleppel szabályozzák . 

Forralás hűtéssel
Egy öblös talpas lombik aljára te
gyél egy kevés vizet, majd forrald 
fel annyira, hogy a lombikból a víz
gőz kihajtsa a levegőt. Ezután tá
volítsd el a lombikot a hőforrástól, 
majd dugaszold be. A melegítés 
megszűntével a forrás leáll. Ezután 
hideg vízzel hűtsd a lombik falát.  

A víz megint forrásba jön. A forrás a 
hűtéssel még sokáig fenntartható. 
A jelenség magyarázata: A lombik
ban lévő vízgőz a hűtés hatására le
csapódik, így a meleg, de már nem 
100 °Cos víz ismét forrásba jön, mi
vel alacsonyabb nyomáson a forrás
pont alacsonyabb. 
Légy óvatos! A lombikban a hűtés 
során nagyon alacsony lehet a nyo
más. A nyomáskülönbség a lombik 
felrobbanásához vezethet. Csak 
szabványos, jó állapotban lévő kis 
méretű lombikot használj! A kísér
lethez viselj védőszemüveget!

Forralás injekciós  
fecskendőben

Töltsünk langyos vizet egy injekciós 
fecskendőbe, és távolítsuk el belőle 
teljesen a levegőt. Ujjunkkal zárjuk 
le a fecskendőt, majd rántsuk meg 
kifelé a dugattyúját. A fecskendő
ben lévő vízben megjelenő bubo
rékok azt jelzik, hogy a langyos víz 
forrásba jött.

KÍSÉRLETEZZ!

 Q Forrásban lévő víz 

 Q Denis Papin (1647–1712)

Az étel elkészülése után közvetlenül 
a kukta fedelét lefesze getni rendkívül 
veszélyes. Vajon miért?

 Q Kukta
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 Q  Szárazjég vízbe ejtve

A szublimáció (illanás) jelensége

Szilárd anyagok közvetlen légne-
művé válását szublimációnak, szép 
magyar szóval illanásnak nevezzük . 
Kismértékben majdnem minden 
anyag szub li mál, hiszen a tárgyak 
szaga annak bizonyítéka, hogy ré-
szecskék lépnek ki belőlük . Erős 
napsütésben nemcsak olvadás és 
párolgás révén csökkenhet a hó-
réteg, hanem szublimáció útján is . 
Ha télen 0 °C alatti a hőmérséklet, 
akkor is csökken az előzőleg lehul-
lott, érintetlen hó mennyisége, ami 
kizárólag szublimációval történik . 
Amikor azt mondjuk, hogy valaki 
vagy valami „elillan, mint a kámfor”, 
akkor ez a mondás a kámfor olva-
dásnyom nélküli szublimációjára, 
eltűnésére utal .

A jelenség fordítottja is előfordul a 
természetben, például így keletkezik a 
magasban a hideg, kissé nedves levegő-
ből kikristályosodó hó . A szublimáció 
fordított folyamatát gőzdepozíciónak 
vagy egyszerűen gőzlecsapódásnak 
nevezik .

Fagyott gázok

Hosszas és hiábavaló próbálkozás 
után a XIX . század végére olyan hűté-
si eljárásokat dolgoztak ki a fizikusok, 
amelyekkel lehetővé tették az addi- 
giaknál sokkal alacsonyabb hőmér-
sékletek elérését . Ma már ipari mére-
tekben cseppfolyósítanak nitrogént, 
ára közelítőleg a tej árával azonos . 
A szilárd szén-dioxid, a szárazjég, 
ami –78,5 °C-on szublimál, manap-
ság gyakori színpadi látványelem, 

ugyanis ködöt, „füstöt” lehet létrehozni vele . Ha a szárazjeget vízbe ejtjük, 
akkor nagyon gyors lesz a szublimációja, ami hideg szén-dioxid-gázt ered-
ményez . Ez viszont kiváltja a vízgőz lecsapódását, tehát mesterséges felhő 
(köd) keletkezik, amit ventilátorokkal juttatnak a színpad megfelelő részére .
A színpadi füst- és ködgépek nemcsak szárazjéggel, hanem speciális füstfo-
lyadékokkal is működnek, melyekben általában ásványi olajokat, glikolokat, 
poliglikolokat, vizet és illatosító anyagokat tartalmazó, úgynevezett füstfolya-
dékokat használnak .

Sokáig azt hitték, hogy vannak olyan gázok, melyek nem cseppfolyósíthatók, 
illetve nincs szilárd halmazállapotú változatuk. Ezeket permanens (magyarul 
állandó) gázoknak nevezték, és az oxigént, illetve a nitrogént ilyennek tar
tották. Antoine Lavoisier (ejtsd: lavoázié), a sokoldalú tudós erről másképp 
vélekedett. Mai tudásunk szerint az oxigén és a nitrogén csak igen alacsony 
hőmérsékleteken cseppfolyósítható (ebben Lavoisiernek igaza volt), azon
ban például szobahőmérsékleten nem cseppfolyósíthatók, hiába növeljük 
akármekkorára is a nyomást (ezért nem túl alacsony hőmérsékleteken ezek 
valóban permanens gázok).

Lavoisier a légkör cseppfolyósításáról

Ha a Föld a Naprendszer forróbb területén lenne, mondjuk, ahol a legkisebb 
hőmérséklet is magasabb, mint a víz forráspontja, az összes folyadék és még 
néhány fém is gázhalmazállapotúvá alakulna, és a légkör alkotórészévé  
válna. Másrészt viszont, ha a Föld sokkal hidegebb területen lenne, például 
ahol a Jupiter vagy Szaturnusz található, folyóink és óceánjaink vizei kemény 
hegyekké lennének. A levegő, vagy legalábbis annak alkotórészei, nem ma
radnának továbbra is láthatatlan gázok, hanem cseppfolyós állapotba kerül
nének.

Lavoisier halála

A francia forradalom „igazságszol
gáltatása” Lavoisiert hamis vá
dakkal halálra ítélte, és a kiváló, 
hírneves tudóson az ítéletet végre 
is hajtották. Amikor Lavoisier meg
tudta, hogy nyaktiló általi kivégzés
re ítélték, elhatározta, hogy életét 
egy kísérlettel fogja befejezni: 
miután fejét levágják, megpróbál 
olyan gyakran, amilyen gyakran le
hetséges, pislantani a szemével, mi
előtt elveszíti az eszméletét, hogy 
így demonstrálja, milyen hosszan 
él még a lefejezett ember. Lavoisier 
tizenegyszer pislantott. 
Vannak, akik ezt a történetet igaz
nak tartják, mások szerint csak le
genda.  Q Antoine Lavoisier (1743–1794)
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1. Ismertesd hőmérsékleti és energetikai szempontból azt a folyamatot, ami
kor 1 kg –10 °Cos jégből 1 kg +110 °Cos vízgőz lesz!

2. Milyen tényezők befolyásolják a párolgást? Mi az a relatív páratartalom?

3. Hasonlítsd össze a párolgás és a forrás jelenségét!

4. Mit jelent a forráspont nyomásfüggése? Nevezz meg egykét gyakorlati 
példát erre a jelenségre!

5. Mekkora tömegű víz keletkezik 1 kg jég megolvasztásából? Mekkora ener
gianövekedéssel jár a folyamat? Hány százalékos a térfogatváltozás?

6. A hőpárna folyadékának kristályosodása során hő szabadul fel. Mit kell ten
nünk, ha a hőpárnát ismét használni szeretnénk?

7. A magas hegyekben a víz már 100 °Cnál alacsonyabb hőmérsékleten is 
felforr. Mi a jelenség magyarázata? Miért nem könnyű a magas hegyekben 
ennek ellenére vizet forralni? Milyen hátránnyal járhat az étel elkészítése 
szempontjából az alacsonyabb forráspont?

8. Valahol azt olvastuk, hogy telített állapotban a folyadék részecskéi nem 
lépnek át a gőztérbe, hiszen a folyadék mennyisége nem változik. Miért 
hibás ez az állítás?

9. Lehete egy fémnek gázhalmazállapota? Ha szerinted lehet, mondj egy 
példát rá, ha nem lehet, indokold!

10. Készíts rövid életrajzot Lavoisierről!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Az óriásbolygók anyaga alapve
tően hidrogén és hélium. Például 
a Jupiter bolygót úgy képzelhet
jük el, hogy a folyékony hidrogén
óceán felett sűrű hidrogén légkört 
találhatunk. A bolygó belsejében 
uralkodó extrém magas nyomáson 
szilárd hidrogén is előfordulhat.  
A hidrogén mellett hélium is talál
ható a Jupiteren, azonban az ösz
szes hidrogén tömege háromszo
rosa az összes hélium tömegének.
A gázok általában hirtelen össze
nyomás hatására felmelegszenek, 

kitágulva lehűlnek. A Jupiter több 
energiát sugároz ki, mint amennyit a 
Napból kap. Ez úgy lehetséges, hogy 
évente nagyjából 2 cmrel kisebbre 
húzódik össze (keletkezésekor a mai 
méretének a duplája volt), és az így 
keletkező energiát kisugározza. Vég
eredményben az összehúzódás elle
nére is (a kisugárzás miatt) a Jupiter 
hőmérséklete fokozatosan csökken.
Ahogy említettük, a gyorsan kitágu
ló gáz lehűl. Gyors tágulások és lassú 
összenyomások ciklusaival (kaszkád
módszer), a keletkező hőt hűtővízzel 
elvezetve LouisPaul Cailletet (ejtsd: 
kájeté) francia fizikus 1877ben el
sőnek cseppfolyósította az oxigént, 
majd néhány héten belül a nitrogént 
is. A folyékony oxigén, nitrogén, illet
ve folyékony levegő hőmérséklete 
normál légköri nyomáson –180 °C és 
–200 °C közé esik. Ezek az alacsony 
hőmérsékletek jelentik ezeknek a 
cseppfolyósított gázoknak a forrás
pontját, hiszen folyadékállapotból 
légneművé válnak, miközben ennyi
re hidegek.

 Q A Jupiter

 Q LouisPaul Cailletet (1832–1913)

A szilárd anyagok megolvadnak, a 
folyadékok megfagynak. A folya-
dékok párolognak, illetve felforr-
nak. A gőzből folyadék csapódik 
le. Amikor a szilárd halmazállapot 
közvetlenül alakul légneművé, 
szublimációról, magyarul illanás-
ról beszélünk. Alacsony hőmérsék-
leteken a gőzből szilárd halmazál-
lapotú kristályok csapódhatnak ki, 
ezt a folyamatot gőzdepozíciónak, 
magyarul gőzlecsapódásnak ne-
vezzük. Ezeket a folyamatokat 
nevezzük halmazállapot-változá-
soknak.

A halmazállapot-változásokat nem 
kíséri hőmérséklet-változás (a fo-
lyamat közben a fagyáspont, az 
olvadáspont, a forráspont, illetve 
a lecsapódási hőmérséklet állan-
dó marad), miközben a rendszer 
energiája megváltozik. A halmaz-
állapot-változásokhoz szükséges 
energia jellemző az egyes anya-
gokra, ennek 1 kg anyagra vetített 
értéke a fagyáshő, olvadáshő, pá-
rolgáshő, forráshő. A hal maz-
állapot-változások be kö vet  kez   té-
nek hőmérséklete függ a kör  - 
nyezet nyomásától. A folya dé-
kokban oldott anyagok megvál-
toztatják a fagyáspontot és a for-
ráspontot. 

NE FELEDD!
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1. Ismertesd a három halmazállapothoz rendelhető ré
szecskemodellt! Értelmezd ezek segítségével az olvadás
hő és a párolgáshő fogalmát, valamint a párolgás erős
ségének és a folyadék hőmérsékletének összefüggését!

2. Mennyi +20 °Cos víz tud megolvasztani 1 kg –10 °Cos 
jeget? (A szükséges adatokat keresd ki a függvénytáb
lázatokból!)

3. Vizet és jeget keverünk össze. Lehetségese, hogy a ke
veredés után csak jegünk lesz? Hogyan?

4. 30 °Con 100%os relatív páratartalom esetén (telített 
állapot) a levegőben köbméterenként 30 g vízgőz van. 
Ugyancsak telített állapotban 20 °Con köbméteren
ként 17 g vízgőzt találunk a levegőben. Egy nyári nap 
kora délutánján a hőmérséklet 30 °C, és 25 g vízgőz  
van a levegőben. Mekkora a relatív páratartalom? 
Mennyi víz válik ki a levegőből köbméterenként, ha a 
hőmérséklet 20 °Cra hűl le? 

5. Keress természeti példát arra (a tankönyvi példán kívül), 
amikor egy anyag gőzéből közvetlenül szilárd anyag 
válik ki, azaz a légnemű halmazállapotból szilárd lesz! 

6. Magasabb hőmérsékleten egy köbméter levegő több 
vízgőzt tud befogadni, mint alacsonyabb hőmérsékle
ten. Értelmezd az anyagok részecskemodellje segítsé
gével a jelenséget!

7. Hogyan változik a víz olvadáspontja, ha a külső nyo
mást megnöveljük? Milyen kísérleti elrendezéssel iga
zolható az olvadáspont eltolódása?

8. Általában a gázok cseppfolyósíthatók állandó hőmér
sékleten a nyomás növelésével. Ugyanakkor ez csak 
egy úgynevezett kritikus hőmérsékletnél alacsonyabb 
hőmérsékleten lehetséges, a kritikus hőmérséklet felett 
bármilyen nagy a nyomás, a cseppfolyósítás lehetetlen. 
Mekkora a vízgőz, a nitrogén, az oxigén, a hélium kri
tikus hőmérséklete? Miért volt nehéz az utóbbi három 
gázt cseppfolyósítani?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

Név: KLÁRA
Végzettség:  

kognitív pszichológus (BME)
Jelenlegi beosztás:  

egyetemi oktató (PPKE),  
PhDhallgató (BME),  
mérnökinformatikushallgató 
(BME)

Érettségi tárgyak:  
biológia, irodalom

Bár a gimnáziumban nem tanultam 
a fizikát emelt szinten, de lelkes fi
zikatanáromnak köszönhetően a 
megszokottnál jóval alaposabb és 

részletesebb képzést kaphattam a 
tárgyból, és annak ellenére, hogy 
választott szakmámnak, a kognitív 
pszicholó giának első ránézésre nem 
sok köze van e területhez, a középis
kolában megszerzett tudásanyagnak 
ma is nagy hasznát veszem. A Buda
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen folytatott doktori mun
kám részeként EEG (agyi elektromos 
jelek) elemzését végzem, mely kuta
tási terület leginkább valahol a pszi
chológia, biológia, informatika és a 
fizika határmezsgyéjén helyezhető 
el: igazi kognitív tudomány ez, több 
gyökeresen eltérő tudományterület
ről származó tudásanyag integrálását 
követeli meg. Az EEGkészülék műkö
désének átlátásában, az idegsejtek 
elektromos viselkedésének megérté
sében, az EEGhullámok értelmezésé
ben és sok más, ezekhez hasonló hely
zetben nagymértékben segítenek a 
fizikaórákról ismerős elektromosság,  
mágnesség és hullámtanismereteim, 
melyek egy olyanfajta alapot jelente
nek számomra, amire bátran támasz
kodhatok, és így konkrétan az adott 
problémával, kérdésekkel foglalkoz
hatok, ahelyett hogy az őket leíró 
fogalmak, a mögöttük álló fizikai je

lenségek megértésével vergődnék. 
Azonban e konkrét tudásnál is na
gyobb hasznát veszem annak a vi
láglátási módnak, mellyel először a 
fizikaórákon találkoztam, és melynek 
eredményeként a problémákat min
dig próbálom egyfajta elemző, ösz
szefüggéseket, okokozatokat kereső 
nézőpontból szemlélni, a pszicholó
giai jelenségeket rendkívül komplex, 
de logikus, megérthető rendszerként 
felfogni, mely rendszer szabályszerű
ségei hasonlóképpen felírhatók, mint 
ahogy azt egy fizikai jelenség leírása 
esetén megtehetjük. Egyegy kuta
tás során ugyanúgy mérlegelem, mik 
legyenek a figyelembe veendő és az 
elhanyagolható változók, mint ahogy 
fizikaórán eldöntöttük, hogy az adott 
példában számolnunk kelle a légel
lenállással vagy eltekinthetünk tőle. 
Az idegrendszeri működés leírásakor 
ugyanolyan valószínűségi modellek
kel dolgozom, mint teszi azt a hőtan. 
A tudomány működése hasonló, le
gyen szó akár fizikáról, akár pszicho
lógiáról, és a fizika sokszor könnyeb
ben elképzelhető, kézzelfoghatóbb 
példáin szerzett tapasztalataimat 
igyekszem felhasználni saját kutatá
saim során is.
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Olvadás, fagyás, párolgás, lecsa
pódás, szublimáció és a szub
limáció fordított folyamata, 
amit gőzdepozíciónak, illetve 
deszublimációnak vagy magyarul 
gőzlecsapódásnak nevezünk, egy
aránt jellemző azokra a folyama
tokra, melyeket ebben a fejezet
ben elemzünk.

A csapadékokról tavaly földrajzból 
már tanultunk, ebben a leckében a 
fizika törvényeinek szem előtt tar
tásával közelítünk a csapadékkép
ződési jelenségekhez.

EMLÉKEZTETŐ

A víz különleges anyag. A Föl-
dünkön uralkodó hőmérsékletek 
tartományában mindhárom hal-
mazállapotban előfordulhat. Ho-
gyan befolyásolja környezetünket 
a jég, a víz és a vízgőz, melyek az 
élet szempontjából nélkülözhe-
tetlen H2O különböző változatai?

4. | Csapadékok

Mi okozza a csapadékot?

Csapadék akkor hull, amikor a levegő vízgőztartalma kiválik a nedves levegő 
lehűlése miatt . Ennek több oka lehet:

•  A levegő felfelé áramlása során kitágul, ezért lehűl, így magasabban a lég-
kör hőmérséklete alacsonyabb, mint a felszín közelében, ahol a felszín alul-
ról melegíti a légkört .

•  Időjárási frontok találkoznak, és a meleg, nedves levegő hideg, szárazabb 
levegővel találkozik . A meleg levegő nagyobb mennyiségű párát tud fel-
venni, vagyis nagyobb a telítési páratartalma . A hideg, nehezebb levegő 
felemeli a meleget, amelyből a kitágulás miatti hőmérséklet-csökkenés ha-
tására kicsapódik a vízgőz .

•  A nedves, páradús levegő valamilyen hideg felülettel találkozik .

A harmatpont fogalma

Mivel a meleg levegő több vízgőzt tud befogadni, mint a hideg, így a felfelé 
áramló és közben lehűlő levegő relatív páratartalma nő . Nem a vízgőz meny-
nyisége növekszik meg a levegő egységnyi térfogatában, hanem a befogadható 
maximális vízgőz mennyisége csökken . Amikor egy bizonyos hőmérsékleten 
a relatív páratartalom eléri a 100%-ot, azaz a levegő telítetté válik, ezt a hő-
mérséklet harmatpontnak nevezzük . Ha a levegő tovább hűl, a vízgőz kicsa-
pódik belőle . A kiváló páracseppecskék vagy jégkristályok alkotják a felhőket .

A felhők

A felhőket vízcseppek és apró jégkristályok alkotják . Ezek porszemcséken, 
füstből származó apró szennyeződéseken válnak ki (tiszta levegőben nehezeb-
ben indul meg a kicsapódás) . A felhők a látható fény számára többé-kevésbé 
átlátszatlanok, így szűrik a napfényt . A felhőket alakjuk és magasságuk szerint 
is csoportosítjuk . A legmagasabb felhők 12–15 km-en, a legalacsonyabbak 
jellemzően 2 km magasan helyezkednek el, de magas hegyeken előfordulhat, 
hogy az ormok alatti völgyekben (magunk alatt) láthatjuk a felhőket .

Hogyan keletkezik az eső?

A felhőkben lévő vízcseppek sokáig 
azért nem esnek le, mert az alulról 
felfelé mozgó levegő megtartja őket . 
Nagy magasságokban a levegő olyan 
ritka, hogy a felfelé mozgó levegő lég-
ellenállása nem képes tovább emelni 
a vízcseppeket, ezért nagy magassá-
gokban egyáltalán nincsenek felhők . 
Ha a légáramlás megváltozik, vagyis 
a levegő lefelé kezd áramlani, akkor 
elered az eső .

Honnan ered a meteorológia kifejezés?

A meteorológia szó szerinti fordításban a „hulló tárgyak tudományát” je
lenti. Minden égből hulló dologgal a meteorológia foglalkozott az arisz
totelészi fizikában. A hulló dolgokat gyűjtőnéven meteoroknak nevezték. 
A meteorokat hőmérsékletük, jellemző fizikai állapotuk, hatásuk alapján 
csoportosították. A tüzes, száraz meteorok csoportjába tartoztak a mai 
tudományban meteoritoknak nevezett földre hulló kozmikus törmelékek. 
A jeges, nedves, hideg meteorok alkotják a csapadékok családját.
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 Q  A savas eső hatása egy szobron

 Q  Savas eső sújtotta erdő

Az esőképződés másik módja az, amikor a felhőkben jégkristályok vannak . 
Ha ezekre a felhőkben kiváló jégkristályokra egyre több víz fagy rá, súlyuk 
elegendővé válhat ahhoz, hogy a levegő felfelé áramlásával szemben elindul-
janak lefelé . Amennyiben a jégkristályok útközben, a melegebb rétegekben 
megolvadnak, eső keletkezik .

Savas eső

Ha a földre hulló eső savas kémhatású, savas esőről beszélünk . A savasságot 
természetes okok és emberi tevékenység egyaránt eredményezheti . Gyengén 
savas kémhatást okoz a szén-dioxidból keletkező szénsav; erősebben savasít 
a kénsav, mely akár vulkáni működés eredményeként, akár a szén és kőolaj 
elégetésével kerülhet a légkörbe . A salétromsav ipari szintű előállításának 
melléktermékeként a levegőbe is kerülhet salétromsav, amely szintén erős sav .
A savas esők megtámadják a növényeket, de az emberi építményeket, szob-
rokat is . Védekezni az ember által kibocsátott szennyező anyagok csökkenté-
sével lehet .

Az alábbiakban bemutatjuk a felhőtípusokat, magyar nevüket és elhelyezke
désüket:

Latin név Magyar név Elhelyezkedés

1. Cirrus pehelyfelhő magas

2. Cirrocumulus bárányfelhő magas

3. Cirrostratus fátyolfelhő magas

4. Altocumulus párnafelhő középmagas

5. Altostratus lepelfelhő középmagas

6. Nimbostratus esőrétegfelhő több szintet átfog

7. Stratocumulus gomolyos alacsony

8. Stratus rétegfelhő alacsony

9. Cumulus gomolyfelhő alacsony

10. Cumulonimbus zivatarfelhő több szintet átfog

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

 Q Felhőtípusok
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Zápor és zivatar

A gyors feláramlású levegőrétegekből nagy cseppekben, rövid idő alatt ki-
hull a nedvesség, elered a zápor . Zivatarokra számíthatunk időjárási frontok 
találkozásakor, amikor a meleg, nagy nedvességtartalmú levegő gyorsan és 
jelentősen lehűl . A zápor és a zivatar is heves eső . A meteorológiában úgy 
különböztetjük meg őket, hogy a zivatarok dörgéssel, villámlással járnak, míg 
a záporok esetén nincsenek villámok . Nemcsak nedves, hanem száraz zivata-
rok is léteznek, amikor eső nem esik, azonban dörög és villámlik az ég .

Ködszitálás

Alacsony, zárt rétegfelhőkből apró cseppek hullnak, csekély mennyiség-
ben, de sokszor huzamosabb ideig . Lényegében akkor találkozhatunk 
ködszitálással, ha egy felhő eléri a talajszintet, vagyis beborít minket .

Ónos eső

Télen előfordul, hogy az alsó, hidegebb légrétegek felett melegebb légréteg 
helyezkedik el . Ilyenkor a melegebb rétegen áthaladó hó megolvad, de az alsó, 
hidegebb rétegben nincs ideje megfagyni . A földre így túlhűtött esővíz érke-
zik, ami ráfagy a tárgyakra, azokat vékony jégréteggel vonja be, ami később 
fokozatosan meg is vastagodhat . Az ónos eső rendkívül veszélyessé teszi a 
közlekedést, de a vezetékekre, fákra ráfagyó jég nagy pusztítást is okozhat . 
Évről évre jelentős erdőterületeket pusztít el Magyarországon egy-egy ónos 
eső, mert a faágakra rakódó jég súlyától letörnek az ágak . 

Hull a hó

A hó a felhőben a vízpárából közvetlenül kristályosodik ki a víz fagyás-
pontja, azaz 0 oC alatt . Az apró jégkristályok hópehellyé állnak össze, me-
lyek jellegzetes, szimmetrikus formáját már mindenki megcsodálta . A hó-
pelyhek alakját nagyban befolyásolja az a hőmérséklet, amelyen kialakultak . 
Nagyobb hidegben lazább szerkezetű, méretesebb hókristályok képződnek .  
A porhó könnyű, laza hó, hidegben is pelyhekben hull, nem áll össze hólabdá-
vá . Ennek sűrűsége mindössze 30–60 kg/m3, azaz nagyon sok benne a levegő .

A meteorológusoknak télen gyakran igen nehéz előre jelezniük, hogy eső vagy 
hó formájában fog jelentkezni a csapadék . Azt viszont tudjuk, hogy télen hó, 
eső vagy ónos eső fordulhat elő, jégeső nem . Ennek az az oka, hogy csak a nyári 
páradús levegőből tudnak olyan nagy vízcseppek kiválni, melyek megfagyva 
jégesőt okozhatnak . A gyorsan hulló jégszemek ütköznek az apróbb, lassúbb 
esőcseppekkel, melyek a jégdarabra fagynak, nagyra hizlalva azt . 

 Q Jégeső

A nyári zivatarokat gyakran jég
eső kíséri. Ennek oka legtöbbször, 
hogy a gyorsan emelkedő ned
ves levegőből kiváló vízcseppek 
túlhűtötté válnak, és amikor ezek 
apró jégkristályokkal ütköznek, 
ráfagynak a jégszemcsékre, így 
megnövelik ezek méretét. Az így 
megnőtt jégkristályok elkezdenek 
lefelé esni, és útjuk közben újabb 
túlhűlt esőcseppekkel találkozhat
nak, ezért időnként meglepően 
nagyra is megnőhetnek. Az 5 mm
nél nagyobb átmérőjű jégkristá
lyok esetén beszélünk jégesőről, 
egyébként ezt a csapadékot jég
darának hívjuk.

 Q  Ónos eső

 Q Síelő porhóban 
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Ha a hőmérséklet a jég olvadáspontjának közelébe esik, a hópelyhek nagy 
csomókba tapadnak össze, és a földre nedves, jól gyúrható és alakítható hó 
hull . Míg a porhavat a síelők kedvelik, a ragadós, nedves hóból jól lehet hó-
embert építeni .
Ha a hópelyhek túlhűlt vízcseppekkel találkoznak, apró levegős gömbökké 
fagynak össze, ez a hódara vagy más szóval havas zúzmara .

Mikor jön létre a harmat?

A harmat nem az égből hull, hanem helyben keletkezik . A nagy nedvesség-
tartalmú levegő lehűlése során eléri a harmatpontot, és tovább hűlve víz vá-
lik ki belőle . A nedvesség beborítja a környezet tárgyait . A harmat kiválása 
mindig a hőmérséklet csökkenéséhez kötött, azaz nem az alacsony hőmér-
séklet, hanem a jelentős hőmérséklet-változás váltja ki . A levegő páratartal-
mától és a lehűlés mértékétől függ, hogy már este megjelenik a harmat, vagy 
csak a hajnali órákra keletkezik . Ha a harmatpont a víz fagyáspontja alatti, 
akkor a növények leveleire a pára szilárd állapotban válik ki, ami hasonlít a 
hóképződéshez . Ilyenkor a leveleken finom fehér porszerű réteg képződik, 
amit dérnek nevezünk . 

Esni fog? – Népi megfigyelések

Az időjárás alakulása rendkívül fontos szerepet játszik az emberek minden
napjaiban. Mivel a korszerű előrejelzési módszerek évszázadokkal ezelőtt 
még nem álltak rendelkezésre, az emberek saját környezetük megfigyelésére 
támaszkodtak, és az ebből levonható tapasztalatokat próbálták egymásnak 
átadni. Az alábbiakban Puky Simon 1846ban Budán megjelent könyvéből 
mutatunk néhány példát.

Esőre mutató körülmények a környezeten:

•  Ha a felhők lent vannak, és napkelte után néhány órával megsűrűsödnek.

•  Ha tiszta időben a felhők magasabb hegyekre szállnak, és azokat megülik.

•  Ha vékonyan elnyúló, áttetsző felhő feketedni, „fürtösödni” kezd.

•  Ha a napot virradáskor veres felhők veszik körül.

•  Ha a távoli tárgyak közelebbinek tűnnek, mint ahol vannak.

Esőre mutató körülmények az állatok viselkedésében:

• Ha a partifecskék visszahúzódnak.

• Ha a tyúkok sokat tollászkodnak.

•  Ha a baglyok előbb jönnek elő este, mint szoktak, és hangosabbak.

• Ha a vízimadarak elhagyják a vizet.

• Ha a szentjánosbogarak erősebben világítanak, mint máskor.

• Ha a földön este apró bogarak mászkálnak nagy számban.

• Ha a kutyák füvet rágnak, és szüntelen szaladoznak.

• Ha a bolhák szúrósan csípnek.

• Ha a halak tiszta időben a víz tetejére jönnek.

•  Ha a piócás üvegben a piócák az üveg falára másznak, elhagyva a vizet.

• Ha a békák hangosan kuruttyolva hívják az esőt, akkor meg is jön.

• Ha a szamár minden ok nélkül hempereg, akkor is eső lesz.

Békaeső  
és egyéb furcsaságok

Az égből néha meglepő dolgok 
hullanak. Ilyen például a békaeső. 
Tornádó esetén olyan erős lehet a 
feláramlás, hogy akár apróbb élő
lényeket is magával tud sodorni. 
Így kerülhet a felhőbe homok vagy 
olykor kis méretű békák, halak, ap
róbb kígyók is. Egy kisebb tornádó
tölcsér is ki tudja szippantani egy 
tavacska élőlényeit, melyek aztán 
valahol máshol hullanak vissza. Az 
ilyen események meglehetősen 
ritkák, de azért számos esetben 
megfigyelték már a jelenséget.

 Q Hópelyhek 

 Q Harmatos fű

Hány mm esőnek felel meg el
olvadáskor a 10 cm vastag por
hó réteg, ha a porhó sűrűsége  
50 kg/m3?

SZÁMOLD KI!
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Mi a zúzmara?

A zúzmara fagypont alatti hőmérsékleteken alakul ki, amikor túlhűlt köd-
szemcsék vagy felhőcseppek ütköznek a Föld felszínén lévő tárgyakba . 
A  becsapódást követően a cseppek egy része ráfagy a felületre, majd to-
vábbi cseppek érkezésekor a kristályképződés folytatódik . A keletkező 
jégkristály az állandó széliránnyal ellentétesen növekszik . A mindent be-
borító néhány centiméteres finom kristályok elsősorban hegyes tűkből  
állnak . 
Kiugró tárgyakon, szeles helyeken, kilátók csúcsán, magas fák ágain, oszlopo-
kon 10 cm-t is elérő, nagy jégkristályok alakulhatnak ki . 

A száraz Namíbsivatagban élő pá
ragyűjtő bogár (Onymacris un
guicularis) saját testén gyűjti össze 
a harmatot, miközben türelmesen 
várakozik potrohát megemelve a 
lehűlő sivatagban. A harmat tes
tén keresztül a szájába folyik. 

 Q Páragyűjtő bogár

 Q Zúzmara az ágon 

 Q Dér

A Föld felszínének hozzávetőlegesen kétharmad részét tengerek, óceánok 
borítják. A nap sugarai felmelegítik a vizek felszínét, párolgás indul meg, és a 
meleg levegő felemelkedik. A magasban a meleg levegő lehűl, és a harmat-
pontot elérve a légkörben lévő gócokon vízcseppek és jégkristályok válnak 
ki, melyek felhőt alkotnak. A felhőkben lévő jégkristályok egyre nagyobbra 
híznak, majd súlyuknál fogva – dacolva a felfelé irányuló áramlásokkal – 
visszahullanak a tengerbe, illetve a Föld felszínére. A jég a Föld felszíne felé 
haladva megolvad, esőcseppek formájában érkezik a földre. Eső télen-nyá-
ron hullhat, azonban hó és ónos eső csak télen, míg jégeső csak nyáron.

A vizet a patakok és a folyók a tengerekbe szállítják, illetve egy része beszi-
várog a talajba. A talajvizet részben felveszik a növények, melyek maguk is 
párologtatnak. A földbe szivárgott víz másik része a talaj és a kőzetrétegek 
természetes szűrőin áthaladva megtisztul, és talajvíz vagy rétegvíz lesz be-
lőlük. A hegyekben ez a víz forrásvízként kerül a felszínre. A forrásból patak, 
a patakból folyó lesz, és a csapadékvíztől is táplálva a folyam visszaviszi a 
vizet a tengerbe.

NE FELEDD!

csapadék

felszíni
vízfolyások

csapadék

tengerek

páraszállítás

párolgás

elszivárgás

szárazföld

föld alatti vízfolyások

visszafolyás

tó
folyó

lélegzés
párolgás

 Q A víz körforgása 

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   31 2018.03.17.   18:35:36



Vízkörnyezetünk fizikája

32

1. Honnan származik a csapadék?

2. Ismertesd a harmatpont fogalmát!

3. Milyen körülmények válthatják ki a nagy nedvességtar
talmú légrétegek lehűlését?

4. Milyen formáit ismered a csapadékoknak? Ismertesd a 
kialakulásuk folyamatát!

5. Ismertesd a víz körforgását, a közben lezajló fizikai fo
lyamatokat és a fizikai jellemzőik változásait!

6. Fényképezz felhőket, és próbáld besorolni azokat a tan
könyvi felvételek alapján!

7. Mi a különbség a dér és a zúzmara között?

8. Milyen jelenségek igazolják, hogy a levegő melegítés 
hatására állandó nyomáson kitágul?

9. Egy viszonylag ritka, a hidegebb hónapokra jellemző 
meteorológiai jelenség az inverzió. Nézz utána, mi tör
ténik ilyenkor!

10. Miért nem hullhat ónos eső nyáron?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Egy 30 °Cos hőmérsékletű estén egyik nap 80%, a 
másik nap 70% a relatív páratartalom. Melyik nap lesz 
alacsonyabb a harmatpont? Mi lesz a harmatpontkü
lönbség következménye, ha a levegő mindkét este 
ugyanolyan hőmérsékletre hűl le? Melyik hajnalban 
lesz több vízgőz a levegőben, ha a hajnali hőmérséklet 
mindkét nap harmatpontjánál alacsonyabb?

2. Hány liter víz hull egy 1 km2es területre, ha 5 mm eső 
esik?

3. A felmelegedő levegő kitágul, ezért felfelé áramlik. A le
hűlő levegő sűrűsége nő, ezért lefelé mozog. Hogyan 
lehetséges, hogy nem áramlik folyamatosan a magas 

hegyekből a völgyek felé a levegő, hiszen a magas he
gyekben a hőmérséklet általában alacsonyabb?

4. Hogyan függ össze a légszennyezettség adatainak ala
kulása és az időjárás? Milyen időjárási események se
gíthetik a légszennyezettség csökkenését, vagy akár a 
légkör pollentelítettségének csökkenését?

5. A páragyűjtő bogár saját testén gyűjti össze a harma
tot. Magyarázd el részletesen, hogyan zajlik mindez és 
miért!

6. Valaki egyszer azt állította, hogy akkor keletkezik har
mat, ha a hőmérséklet alacsony. Ez az állítás így pon
tatlan, hibás. Miért? Mi a harmat keletkezésének pontos 
előfeltétele?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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4. | Csapadékok

HIDRO- ÉS AERODINAMIKAI  
JELENSÉGEK, A REPÜLÉS FIZIKÁJA

HIDRO- ÉS AERODI-
NAMIKA…

szálló sugárhajtású repülő  
sebessége a hangsebességhez közeli.  
A két sugárhajtómű óriási 
sebességgel fújja hátrafelé  
az elégett üzemanyagot tartalmazó 
gázt.  
Mivel magyarázható, hogy  
a gyorsan mozgó levegősugarak 
magasba emelik a tengervizet?

A tenger felett alacsonyan
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A levegő körülvesz minket. Jelen-
léte annyira magától értetődő, 
hogy aligha gondolnánk arra, 
mekkora erőt tud kifejteni kör-
nyezetére. Ebben a fejezetben a 
levegő nyomásának, felhajtóere-
jének gyakorlati következményeit, 
technikai alkalmazásait ismerjük 
meg.

5. | Légnyomás, légellenállás, repülés

Közlekedőedények elve

Tapasztalataink szerint egy olyan 
csőrendszerben, egymással össze-
függő edények sorában, melyben a 
folyadék szabadon áramolhat (köz-
lekedhet), egyensúlyi, nyugalmi ál-
lapotban a folyadék felszíne mindig 
azonos szinten (magasságban) he-
lyezkedik el, feltéve, hogy az edény 
szárai nem túl szűkek . Ez a közleke-
dőedények elve . A folyadékszint füg-
gőleges magassága az edény alakjától 
függetlenül, minden ágban azonos .

Mitől függ a folyadékok nyomása?

A közlekedőedények rendszerében megfigyelt azonos folyadékoszlop- 
magasságokból arra következtethetünk, hogy az egyes folyadékoszlopok 
alján, a folyadékfelszíntől azonos mélységben, a folyadék nyomása is azo-
nos . Ez azt jelenti, hogy a folyadékok nyomása nem függ közvetlenül a fo-
lyadék mennyiségétől és az azt befogadó edény alakjától, hanem egy adott 
folyadék esetében kizárólag a folyadékoszlop magassága határozza meg 
(természetesen emellett a folyadékra nehezedő külső nyomás mindenhol 
gyengítetlenül terjed a folyadékban) . A h magasságú folyadékoszlop alján  
a nyomás ugyanannyi lesz egy mérőhengerben, mint egy szabálytalan alakú 
edényben .

A légnyomás mérése

Az arisztotelészi filozófia egyik alapállítása volt, hogy a természet irtózik az űr-
től, azaz a légüres tértől: „Horror vacui .” A levegő nyomását először Torricelli 
olasz fizikus mérte meg, bebizonyítva ezzel azt is, hogy a „horror vacui” elve 
hibás, a természetben lehetséges légüres teret, vagyis vákuumot létrehozni .

Kisebb településeken még ma is 
a vezetékes ivóvízhálózat kiszol
gálására szolgál a víztorony. A víz
toronyba felszivattyúzott víz a te
lepülés alacsonyabb szinten lévő 
épületeibe a közlekedőedények 
elvének megfelelően túlnyomással 
érkezik a vízvezeték hálózatán ke
resztül.

A felszín alatti vizek szintjét, forrá
sok áramlását is a közlekedőedé
nyek elve alapján érthetjük meg.

A nyomás fogalmáról

Egy adott felületre merőlegesen ható erő és a felület nagyságának hányado

sa a nyomás: = .
F

p
A

 Mértékegysége a pascal:

= =2 2 2

N N N
1 Pa 1 ,  10 000 1 .

 m  m  cm  

Nemcsak a súlyos testek gyakorolnak nyomást az alátámasztásra, hanem 
nyomása van a folyadékoknak, gázoknak is, nyomják a tárolóedényük falát. 
A minket minden oldalról körülvevő levegőnek is van nyomása, ez a légnyo
más.

EMLÉKEZTETŐ

5. | Légnyomás, légellenállás…

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   34 2018.03.17.   18:35:39



5. | Légnyomás, légellenállás…

35

 Q  Torricellikísérlet higannyal

A Torricelli-kísérlet:

Egy kb . 1 m hosszú, alul zárt, felül nyi-
tott csövet higannyal teletöltünk, majd 
a nyitott végét az ujjunkkal befogjuk . 
Ezután a csövet megfordítjuk, és a szá-
jával lefelé egy higanyos edénybe me-
rítjük . A higany egy része az ábrának 
megfelelően kifolyik a csőből . A hi-
gany felett légüres tér keletkezik (némi 
higanygőztől eltekintve) . A külső le- 
vegő a tenger-szint magasságában át- 
lagosan 76  cm higanyoszlopot tart a 
csőben . Ennek alapján azt mondhat-
juk, hogy a levegő nyomása 76 Hgcm 
(higanycentiméter), ami 760 Hgmm-
rel egyenlő . Torricelli tiszteletére a 
higanymilliméter (Hgmm) egységet 
torrnak is nevezik . A 760 Hgmm nyo-
mást 1 atmoszférának (1 atm) nevez-
zük, ez a normál légköri nyomás .

Feladat: Ismételjük meg a 2. lecké
ben megmutatott levezetést, vagyis 
függőleges hengeres edényre alkal
mazott számítással mutassuk meg, 
hogy h magasságú folyadékoszlop
nak a súlyából származó nyomása: 
p = ρgh, ahol ρ a folyadék sűrűsége, 
g pedig a nehézségi gyorsulás! Vizs
gáljuk meg azt az esetet is, amikor az 
edény felfelé szélesedik, miközben 
az edény alapterülete ugyanakkora!

Megoldás: A hengeres edény alapte
rülete legyen A, a folyadék magassá
ga h, így az edényben lévő folyadék 
térfogata: V = Ah. Mivel a tömeg a 
sűrűség és a térfogat szorzataként 
adható meg, így a folyadék tömege:  
m = ρV = ρAh. Az edényben lévő 
folyadék F = mg erővel nyomja az 
edény alját, tehát az edény alján a 
folyadék súlyából származó nyomás:

.
F mg ρAhg

p ρgh
A A A

= = = =

A p = ρgh nyomást hidrosztatikai 
nyomásnak nevezzük. A nyomás 
nem irányfüggő, a nyomás skaláris 
mennyiség. Ugyanolyan mélység
ben a hidrosztatikai nyomásból szár
mazó erő az edény aljára lefelé, az 
edény oldalára pedig az oldallapra 
merőlegesen hat. Ezért lehetséges, 
hogy az a) ábrán az edény aljára a 
folyadék teljes súlya hat, míg a b) 
ábrán a folyadék súlya nemcsak az 
edény aljára, hanem az oldallapjai
ra is nehezedik. Vegyük észre, hogy 
az edény aljára mindkét esetben 
ugyanakkora erő hat, ha az alaplapok 
egyforma területűek, a folyadékok  
sűrűsége mindkét edényben azo
nos és a folyadékoszlop mindkét 
edényben egyforma magas. (Ha 
ugyanilyen feltételek mellett felfelé 
keskenyedne az edény, akkor az elő
zőekkel megegyező erővel, de a saját 
súlyánál nagyobb erővel nyomná az 
edény alját.)

SZÁMOLJUK KI!

A = alapterület

h 
= 

m
ag

as
sá

g

a) b)

 Q Evangelista Torricelli (1608–1647)

Hogyan igazolta Torricelli mérése a „horror vacui” elv helytelenségét?

Magyarázd meg a légnyomás segítségével, hogyan tudunk elfogyasztani egy 
pohár italt szívószállal!

 Q Mindkét edény azonos területű 
alaplapját ugyanakkora erővel nyomja az 
azonos magasságú folyadék.
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Guericke és a magdeburgi féltekék

Otto Guericke, Magdeburg tudós polgármestere, híres kísérlettel bizonyította 
a levegő nyomásának létezését és annak meglehetősen nagy voltát. Egy maga 
által tervezett légszivattyúval kiszivattyúzta két szorosan egymáshoz illesztett 
félgömb közül a le 
vegőt, majd a fél 
gömbökre erősí
tett kampó segít
ségével 88 lovat 
fogott be két oldal
ra, hogy a félgöm
böket széthúzzák. 
A lovak ereje ke
vésnek bizonyult. 
Nem tudták szét
húzni a félgömböt, 
azaz legyőzni a le
vegő nyomását.

Feladat: 

a) Igazold, hogy közelítőleg 100 000 pascal nyo
másnak felel meg a 76 Hgcmes légnyomás! 

b) Milyen hosszú csővel lehetne Torricelli mérését 
megismételni, ha higany helyett vizet használ
nánk?

Megoldás: 

a) Azt kell meghatároznunk, hogy mennyi a 76 cm 
magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomása 
pascal egységben:

( )3 2

5 5

kg m
13 600  9,81   0,76 m

m s

1,013  1  0  Pa  10  Pa 100 000 Pa,

p ρgh    = = ⋅ ⋅ =   
   

= ⋅ ≈ =

( )3 2

5 5

kg m
13 600  9,81   0,76 m

m s

1,013  1  0  Pa  10  Pa 100 000 Pa,

p ρgh    = = ⋅ ⋅ =   
   

= ⋅ ≈ =

ahol kihasználtuk,  
hogy a higany sűrűsége 13 600 kg/m3.

b) A víz sűrűsége hozzávetőlegesen 1000 kg/m3, 
ami azt jelenti, hogy ugyanannyi térfogatú víz 
13,6szer könnyebb, mint ugyanannyi térfoga
tú higany. Ez viszont azt jelenti, hogy a Torricel
likísérletet vízzel 13,6szer hosszabb csővel le
het elvégezni, ami 13,6 ∙ 0,76 m ≈ 10 méteres.

SZÁMOLJUK KI!

A levegő nyomása hozzávetőlegesen 105 Pa = 10 N/cm2, azaz akkora, mintha minden négyzetcentiméter felületre  
1 kg tömegű test súlya nehezedne. 

Becsüld meg a képek alapján, hogy mekkora erőt kellene kifejteniük a lovaknak, ha a félgömböket szét akarnák húzni! 

SZÁMOLD KI!

A levegő nyomása a magassággal csökken. A Kaukázus 
hegység legmagasabb csúcsán, az 5640 mes Elbruszon 
a légnyomás átlagosan 50 000 pascal, azaz a tengerszin
ten mért nyomás fele. A Himalája magashegyi régióiban 
a légnyomás a tengerszinten mérhető nyomás harmadá
ra esik vissza. A légnyomás magasságfüggésén alapszik a 
barometrikus magasságmérő működése (altiméter). Kel
lően pontos műszerrel egy toronyház teteje és alja közötti 
nyomáskülönbség – és így a magasságkülönbség – is kimu
tatható. Az altimétert, a hegymászók és kirándulók fontos 
segédeszközét, napjainkban mindinkább kiszorítja a GPS.

 Q Altiméter

 Q  Guericke légszivattyúja iskolai 
kísérletekre alkalmas félgömbökkel
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Az áramló levegő nyomása

Tapasztalataink szerint az áramló levegőnek kisebb a nyomása, mint a nyuga-
lomban lévőnek . Ha nagyobb sebességgel áramlik a levegő egy áramlási cső-
ben, akkor kisebb a nyomása . Az áramló levegő nyomására vonatkozó ösz-
szefüggést Bernoulli-törvénynek nevezik, és segítségével számos természeti 
jelenséget, mindennapi tapasztalatot lehet értelmezni .

Példák a Bernoulli-törvény alkalmazására

Miért csapódik be az ajtó vagy ablak, amikor huzat van? A nyílászáró mellett 
áramló levegőben a nyomás kisebb, mint a mögötte elhelyezkedő nyugalomban 
lévő levegőben . A becsapódást a nyomáskülönbségből származó erő okozza . 

Szélénél fogva, közel vízszintes helyzetben tarts egy vékony noteszlapot, majd 
fújjál fölé . A lap periodikus fel-le mozgást végez, „lobogni” kezd, mint egy 
zászló . Ha a lap fölé fújsz, felette a nyomás lecsökken, így a lap megemelke-
dik . A megemelkedő lapot a légáram lefelé nyomja, majd a nyomáskülönbség 
miatt ismét emelkedni kezd . Így alakul ki a periodikus mozgás .

Fújj óvatosan két, egymáshoz közel 
tartott léggömb közé (vagy két egy
más közelében felfüggesztett ping
ponglabda közé). Mit tapasztalsz? 
Hogyan magyarázható a jelen 
ség? 

A Bernoullitörvény az áramló folya
dékokra is érvényes. Ha locsolócső
vel (gumi csővel) locsolunk, akkor 
messzebbre jut a vízsugár, ha össze
szorítjuk a cső végét. Ez a jelenség 
nem a Bernoullitörvény, hanem az 
anyagmegmaradás következménye. 
A szűkebb keresztmetszeten gyor
sabban áramlik a folyadék.

Egy hajszárító légáramában ping
ponglabdát lehet lebegtetni, a lég
áram mozgatásával a labdát el lehet 
mozdítani. Úgy tartja a légáram a 
labdát, mint egy láthatatlan kéz. Va
jon miért?

KÍSÉRLETEZZ!

A légáram sebességét, így akár  
egy, a levegőhöz képest mozgó 
test sebességét (pl. egy repülőét) 
meg lehet mérni az alábbi kettős 
csővel. Az eszközt Pitot–Prandl
csőnek nevezzük, amely kihasz
nálja az úgynevezett torlónyomást 
és a Bernoullihatást is. A képen 
a levegő balról jobbra áramlik az 
eszköz mellett. 

Miképpen igazolja a fénykép  
a Bernoullitörvényt?

Vajon miért robbannak kifelé a 
szoba ablakai az orkán erejű szél
ben?

Az erős szél elősegíti a kémények 
szelelését, szabályosan kiszívja a 
kéményeket. Vajon miért?
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A levegő felhajtóereje  
és a repülés 

A repülőgép szárnyát úgy alakítot-
ták ki, hogy felette a levegő nagyobb 
sebességgel áramoljon, mint alatta .  
A nyomáskülönbségből származó 
felhajtóerő emeli fel és tartja a ma-
gasban a repülőgépet . 

Légellenállás

A levegőben mozgó tárgyakra a 
levegő erőt fejt ki . Ezt az erőt fel-
bonthatjuk a mozgás irányába eső 
és arra merőleges két összetevőre . 
A test mozgásával ellentétes irányú 

A középkor emberének álma volt, 
hogy ellesse a madarak repülésé
nek titkát. Sokan próbáltak meg 
szárnyszerű készítményeket létre
hozni,  és ugrottak le velük sziklák
ról, magaslatokról, gyakran halálra 
zúzva magukat. 

A megfelelően könnyű és jól meg
munkálható anyagok hiányában 
ezek a kísérletek nem vezettek 
eredményre. A neves reneszánsz 
művész és tudós, Leonardo da Vin
ci is megpróbálta megfejteni a re
pülés rejtélyét. Rájött arra, hogy az 
emberi kar túl gyenge ahhoz, hogy 
sokáig és folyamatosan csapkod
jon a ráerősített szárnnyal, ezért 
szárnymozgató gépezeteket, úgy
nevezett ornithoptereket tervezett. 
Tervei halála után több száz évvel 
kerültek elő jegyzetei közül. 

 Q Repülőgépszárny keresztmetszeti rajza

lassan mozgó levegő által gyakorolt nyomás

szárny

emel

levegő

gyorsan mozgó levegő által gyakorolt nyomás

fékező- 
erő

A légáramlás bonyolult össze
függé seit gyakorlati körül mé
nyek között tanulmányozzák a 
szélcsatornákban. Itt tesztelik 
például az autók karosszériájának 
alakját, fejlesztik ki azt az áramvo
nalas formát, mely esetén a légel
lenállás okozta többletfogyasztás 
a lehető legkisebb.

A Bernoulli család, a Flandriából származó tudóscsalád három generációja a 
XVII–XVIII. században nyolc kiváló matematikust és fizikust adott a világnak. 
Legtöbben közülük Svájcban éltek, és a bázeli egyetemen tanítottak. A csa
lád második generációjához tartozott Daniel Bernoulli (1700–1782), aki az 
áramló folyadékokra és gázokra vonatkozó törvényszerűséget felfedezte. 

 Q Egy ornithopter 1927ből 

 Q A Bernoullicsaládfa. Nézz utána kinek a nevéhez milyen eredmény fűződik!

Nicolaus Bernoulli
(1623–1708)

Nicolaus Bernoulli
(1662–1716)

Nicolaus I . Bernoulli
(1687–1759)

Daniel Bernoulli
(1700–1782)

Daniel Bernoulli
(1751–1834)

Johann Bernoulli
(1667–1748)

Johann II . Bernoulli
(1710–1790)

Johann III . Bernoulli
(1744–1807)

Nicolaus II . Bernoulli
(1695–1726)

Jacob Bernoulli
(1654–1705)

Jacob II . Bernoulli
(1759–1789)
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erőösszetevő fékezi a testet . Ezt a 
fékezőerőt nevezzük légellenállás-
nak . A lég ellenállás nagy sága függ 
az áramló levegő sebességétől, a test 
alakjától és a test légáram irányába 
eső keresztmetszetétől . A légellenál-
lás növelése a célunk akkor, amikor 
például ejtőernyőt tervezünk, míg 
a légellenállás csökkentésére törek-
szünk az autók vagy nagy sebességű 
vonatok megalkotásánál . 

Természetes repülőszerkezetek 

A légellenállás, légáramlás jelentősé- 
gének megnyilvánulásaira számos 
példát találunk a természetben . Nem-
csak a madarak repülésében játszik 
alapvető szerepet a levegő, de a levegő-
ben közlekedő, ugró, repülő élőlények 
mozgását is alapvetően befolyásolják 
az aerodinamika (légáramlástan) tör-
vényei . A különböző növények mag-
jainak, terméseinek szétszórásában 
sokszor döntő szerepet játszanak a 
természetes reptető szerkezetek . 

Helikopter

Az áramló levegőben keletkező felhaj-
tóerő emeli a helyben felszállni képes 
helikoptereket . Az emelőerőben alap-
vető szerepet játszik a forgólapát (pro-
peller) formájának kialakítása, mely-
nek felületei mentén a levegő eltérő 
sebességgel áramlik . A helikopterek 
csak a sűrűbb légrétegekben üzembiz-
tosak, így például hegymászóbaleset 
esetén a Himalája legmagasabb csú-
csain a helikopteres mentés már nem 
lehetséges .

 Q Ejtőernyő 

 Q Mentőhelikopter

 Q Repülőmókus

 Q Pitypang

A levegőnek tömege, és így a Föld gravitációs terében súlya is van. Az általa 
körülvett tárgyakra minden irányból nyomást gyakorol. 

A nyugvó levegő nyomása átlagosan hozzávetőlegesen 100 000 Pa a ten-
gerszint közelében. A légnyomás értéke a magassággal csökken.

Az áramló levegő nyomása alacsonyabb, mint a nyugvó levegőé. Minél na-
gyobb sebességgel áramlik a levegő, annál kisebb a nyomása. A testeket 
körüláramló levegőben a levegő áramlási sebességének függvényében 
nyomáskülönbség alakul ki, és ebből fakadóan erőhatás lép fel. Az innen 
származó erő emeli fel a repülőszerkezeteket, és ugyancsak az áramlások 
felelősek a közegellenállásért.

NE FELEDD!
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1. A levegő testfelületünk minden négyzetcentiméterére  
10 N erővel hat. Miért nem roppant össze minket?

2. Miért lehetetlen egy aeroszolos palackból kifújni min-
den gázt?

3. Miért csapódnak be az ablakok a huzatban?
4. Vizsgáld meg egy érzékeny barométer segítségével, 

mennyit változik a légnyomás egy toronyház alja és te-
teje között!

5. Egy jól záródó műanyag kulacsot vittünk egy kirándu-
lásra. Egyszer csak azt látjuk, hogy a kulacs oldala be-
horpadt. Magasabban vagy alacsonyabban voltunk, 
amikor utoljára ittunk a kulacsból? Válaszodat indokold!

6. Gyűjts természetes repülőszerkezeteket, írd le a mozgá-
sukat, értelmezd mozgásuk sajátosságait!

7. Készíts repüléstörténeti tablót, prezentációt!
8. Egy A/4-es papírlapból olló és ragasztó segítségével 

készíts minél lassabban földet érő „szerkezetet”! Verse-
nyezzetek, kinek a konstrukciója ér le leglassabban egy 
adott magasságból! 

9. Ismertesd a légnyomás mérésének Torricelli-féle mód-
szerét!

10. Miért emelkedik fel a repülőgép? Készíts rajzos magya-
rázatot!

11. Honnan származik a légellenállás?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mekkora a nyomás 20 méter mélyen a tengerben? Mi-
lyen nehézséget okoz a búvároknak a nagy nyomáskü-
lönbség a mélység és a felszín között?

2. Egy kisebb tömegű és egy nagyobb tömegű tárgyat 
engedünk le ugyanazzal az ejtőernyővel. Mindkét tárgy 
egyenletesen esik lefelé, de nem azonos sebességgel. 
Melyik tárgy fog nagyobb sebességgel esni és miért?

3. A hajszárító légoszlopában egy pingponglabdát moz-
gathatunk előre-hátra, föl és le. Magyarázd el részlete-
sen (pl. egy magyarázó rajz segítségével), miért követi a 
pingponglabda a légoszlopot!

4. Mi magyarázza a tankönyvben szereplő Pitot–Prandl-
cső higanyszintjeinek különbségét? Hogyan befolyá-
solja a szintkülönbséget a készülék körül áramló levegő 
sebessége?

5. Bár némileg körülményesen, de megfelelő információk 
birtokában egy gázfőzővel, egy hőmérővel és egy pa-
lack vízzel is tudunk légnyomást mérni. Hogyan?

6. Egy U alakú csőben 10 cm magasan víz található. A cső 
egyik szárába a víz fölé 5 cm magasan benzint rétege-
zünk. A benzin sűrűsége a víz sűrűségének 73%-a. Mek-
kora lesz a folyadékszintek különbsége a két csőszárban?

7. Egy autógumiban lévő levegő nyomását a túlnyomás 
mértékével jellemzik. Mit jelent a túlnyomás? Változ-
hat-e egy gumiban a túlnyomás úgy, hogy benne a le-
vegő mennyisége nem változik?

8. Állíts össze olyan, a tankönyvben nem szerepelő kísér-
leteket, melyek az áramló levegő nyomáscsökkenését 
mutatják be!

9. A száguldó vonat, ha túl közel állunk a sínhez, szinte 
magához ránt, ami nagyon balesetveszélyes. Mi a jelen-
ség magyarázata?

10. Gyűjts olyan megoldásokat, extrém sportokat, amelyek 
során az ember az élővilág „trükkjeit” leutánozva a sza-
bad repülés élményét élheti át!

11. Pascal híres „űr az űrben” kísérletében a Torricelli-féle el-
rendezést egy vastagabb cső Torricelli-űrjében helyezte 
el, és ezzel a belső berendezés számára változó külső 
nyomást tudott létrehozni levegő buborékoltatásával. 
Mit mér a belső Torricelli-cső? Mit állíthatunk a két cső 
higanyszintje és a külső légnyomás kapcsolatáról?

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

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

 
levegő- 

buborékoltató

membrán  
(átszakítva)
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Ki nem tudja, mi a tél,
Álljon ki a kapufél-
Fához, mikor fúj a szél,
Majd megtudja, mi a tél.

Mondóka, részlet

Légköri és óceáni áramlások

Az Egyenlítő környékén a napsugarak nagy szögben érik el a Föld felszínét, 
míg a sarkokon csak lapos szögben (sőt a sarkkörökön túl fél évig egyáltalán 
nem süt a nap) . Ezért van meleg az Egyenlítő mentén, és hideg a sarkok kö-
zelében . A kialakuló hőmérséklet-különbség hatására hőáramlások indul-
nak el, az egyenlítői meleg levegő a sarkok felé áramlik, és a Föld kétharma-
dát borító tengerekben és óceánokban is megindul a tengervíz áramlása .
A levegő sűrűsége kicsi, vagyis tömege és így a hőkapacitása sokkal kisebb, 
mint az óceánoké . A levegő áramlási sebessége viszont nagy, ezért gyorsan 
szállítja a hőt . A sűrűbb és ezért nagyobb hőkapacitású tengervíz áramlási 
sebessége viszont a levegőhöz képest sokkal kisebb . Így alakulhat ki az a hely-
zet, hogy a levegő és az óceánok vize közel ugyanannyi hőt szállít az Egyenlítő 
környékéről a sarkok felé . A pontosabb számítások azt mutatják, hogy a hő-
energia szállításában a légkör nagyjából 60%-ban, míg az óceáni áramlások 
40%-ban vesznek részt .

Légáramlások

Ha a Föld nem forogna, és nem lenne tengelyferdesége, akkor az Egyen-
lítő környékén a meleg levegő felszállna, és elindulna a sarkok felé, ahol a 
lehűlt levegő lefelé áramlana, majd a földfelszín mentén visszaáramlana az 
egyenlítői övezetbe . Az 1700-as években így képzelte el a légáramlást az an-
gol George Hadley, aki ügyvéd foglalkozása mellett amatőr meteorológus  
volt . 

Hadley-nak abban igaza volt, hogy az Egyenlítő környékén a meleg levegő 
felszáll (ebből víz csapódik ki, ezért az Egyenlítő környéke nagyon csapa-
dékos terület) . Azt is helyesen látta, hogy ez a levegő a magasban elindul a 
sarkok felé . Azonban a sarkokig nem jut el, hanem az északi és a déli 30°-os 
szélességi körök táján leszáll (ezek a tartományok a Föld száraz, sivatagos 
területei, mert a lefelé történő légáramlásokból nem képződnek felhők), és 
visszaindul az Egyenlítő felé . 
A következő ábrán a 6 km-es ma-
gasságban, júliusban mérhető fel-
felé és lefelé történő légáramlási 
sebességeket átlagolták nagyjából 
húsz éven keresztül . A feláramlást  
a kék szín, a lefelé történő áramlást 
a piros szín mutatja . Az ábrán jól 
látszik, hogy az Egyenlítő környé-
kén erős a felszálló légáramlat, míg 
az északi és déli 30°-os szélességi 
körök közelében intenzív a leszálló 
áramlat . 
A megfigyelések szerint a Földön 
három nagy légáramlási cellarend-
szer alakul ki, ahogy ezt a követke-

hideg

hideg

meleg

 Q  A légáramlás Hadley  
egycellás modellje szerint

 Q  A felfelé és lefelé történő légáramlási sebességek átlagos értéke 6 kmes magasságban  
(a méréseket 1979 és 2001 között végezték, mindig júliusban)

6. | Szelek, viharok, légáramlások
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ző ábrán láthatjuk . A trópusi cellát 
szokás Hadley-cellának is nevez-
ni . A  mérsékelt övi cellát elsőként 
William Ferrel amerikai meteoro-
lógus ismerte fel a XIX . században, 
ezért ezt Ferrel-cellának is hívják . 
A sarkok közelében helyezkednek 
el a sarkvidéki, más néven poláris  
cellák .

Érdekes megfigyelést tehetünk az 
ábra alapján, ha megfigyeljük a tró-
pusi cellában a Föld felszínének kö-
zelében visszaáramló levegő haladá-
si irányát . Az északi félgömbön ezek 
a szelek északkeleti irányból, a déli 
félgömbön délkeletről fújnak . Ez a 
jelenség a Föld forgásának következ-
ménye .

A légköri és a tengeri áramlásokról 
tavaly földrajzból már tanultunk . 
A fizika törvényeinek segítségével 
tudásunk tovább mélyülhet ezen a 
fontos területen is .

A Coriolis-erő

A forgó Földön mozgó testekre a valódi erőkön kívül egy eltérítő erő is hat, 
ami merőleges a test sebességére . Ez a Coriolis-erő (ejtsd: koriolisz), amely-
ről először földrajz órán hallanak a diákok . Newton törvényei nem gyorsuló 
vonatkoztatási rendszerekben, az úgynevezett inerciarendszerekben érvé-
nyesek, és fizika órákon eddig csak ilyen rendszerekben írtuk le a mozgáso-
kat . Ez az oka, hogy mindeddig fizika órán nem tanultunk a Coriolis-erőről . 
A  Coriolis-erőt (ami nem valódi, hanem fiktív, úgynevezett tehetetlenségi 
erő) azért vezetjük be, hogy Newton mozgástörvényeit forgó (vagyis gyor-
suló) vonatkoztatási rendszerben is használni tudjuk . Így a jelenségeket a 
megszokott módon tárgyalhatjuk, mintha a Coriolis-erő is valódi erő lenne . 
A  Coriolis-hatás oka, hogy miközben a test mozog, a Föld elfordul alatta . 
Nemcsak a forgó Földön, hanem minden forgó vonatkoztatási rendszerben 
fellép a mozgó testekre ható Coriolis-erő . 

Képzeljük el, hogy egy forgó korong 
közepén lévő ágyúval akarunk el-
találni egy célpontot, ami a korong 
peremén van . Álló vonatkoztatási 
rendszerből nézve az ágyú lövedéke 
egyenes vonalú mozgást végez, és ak-
kor találjuk el a céltárgyat, ha megfe-
lelő szögben előrecélzunk . Ha viszont 
a forgó koronggal együtt mozgunk, 
akkor hozzánk képest áll a céltárgy, 
viszont a lövedék nem egyenes vona-
lú pályán halad, hanem folyamatosan 
eltérül az iránya, ahogy ezt az ábra 
mutatja .

északi 60°
sarkvidéki cella

A = tropopauza a sarkvidéken
zB = tropopau a a mérsékelt övben

A 

B 

magasság (km) 15
10

5

nyugati szelek

északkeleti passzát

délkeleti passzát

MAGAS NYOMÁS

MAGASNYOMÁS

nyugati szelek

sarkvidéki cella

mérsékelt övi cella

mérsékelt övi cella

trópusi cella

trópusi cella

déli 60°

északi 30°

0°

trópuson belüli 
konvergencia- 

zóna

déli 30°

 Q  A Földön kialakuló három nagy légköri áramlási rendszer: a trópusi cella,  
a mérsékelt övi cella és a sarkvidéki cella

Q  Ha a P pontban lévő céltárgyat 
akarjuk eltalálni, akkor úgy kell elé 
céloznunk, hogy amíg az ágyúból 
kirepülő lövedék eléri a forgó korong 
peremét (szaggatott vonal), addig a 
korong ∆s utat tegyen meg.  
A koronghoz rögzített rendszerben 
a célpont áll, az ágyú nem felé néz, 
mégis eltalálja a lövedék a céltárgyat, 
mert a Corioliserő hatására (vagyis  
a korong forgása miatt) nem 
egyenes, hanem íves pályán halad 
(folyamatos vonal).

ω

Δs
P
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A Coriolis-erő hatására az északi 
féltekén vízszintesen mozgó testek 
mindig jobbra térülnek el, míg a déli 
féltekén balra . Minél messzebb va-
gyunk az Egyenlítőtől és közelebb a 
sarkokhoz, ez a hatás annál erősebb .

A passzátszél

Visszatérve a trópusi cellában a földfel-
szín közelében észlelhető szélirányok-
ra, a Coriolis-hatás ismeretében meg-
érthetjük, hogy az északi féltekén déli 
irányba induló légtömegek jobbra elté-
rülnek, és így ott északkeleti irányból fúj 
a szél, míg a déli féltekén északi irányba 
induló légtömegek balra térülnek el, és 
ezért ott délkeletről fúj a szél . Ezeket a 
szeleket passzátszeleknek hívjuk .

Az északi és a déli szélesség 30 . foka körül, a trópusi cella leszálló ágában magas 
a légnyomás, az Egyenlítő mentén a felszálló ágban alacsony, és ez a nyomás-
különbség adja a földfelszínközeli passzátszelek hajtóerejét . A passzátszelek az 
óceánok felett erősebbek, a szárazföldek felett gyengébbek . Az angol szóhasz-
nálatban a passzátszeleket „trade winds”-nek hívják, vagyis „kereskedelmi sze-
lek”-nek, ami arra utal, hogy évszázadokon keresztül ezek a szelek tették lehető-
vé a kereskedelmi hajóforgalmat az Atlanti- és a Csendes-óceánon át .

A poláris és a mérsékelt övi cella hatása  

A poláris cellában a viszonylag meleg levegő a 70 . szélességi körök táján 
felemelkedik, a sarkok közelében lehűl, leszáll, és visszafelé kezd áramlani . 
Ezért a sarkvidékeken a légnyomás többnyire magas . A földfelszín közelében 
a sarkokon a Coriolis-hatás miatt a szelek ugyanúgy térülnek el, mint a pasz-
szátszelek, vagyis keletről nyugat felé fújnak . Szibériában és az Antarktiszon 
rendkívül alacsony hőmérsékletek alakulhatnak ki, Szibériában a legalacso-
nyabb mért hőmérséklet –78 °C volt, míg 1983-ban az Antarktiszon –89 °C-
os világrekord hideget észleltek .
A trópusi és a sarki cella között fekszik a mérsékelt övi cella (Ferrel-cella), 
amely lényegében úgy működik, mint egy golyóscsapágy, vagyis a tőle észak-
ra és délre található cellák adják a hajtóerejét . Az ábrán jól megfigyelhetjük, 
hogy a mérsékelt övi cellában a forgásirány éppen ellentétes, mint a másik 
kettőben . Ebben a cellában a viszonylag meleg levegő a földközelben halad 
a sarkok felé, és ezért az északi félgömbön jobbra, a déli félgömbön balra 
eltérülve a Coriolis-erő hatására mindkét féltekén nyugatias (északon délnyu-
gatról, délen északnyugatról fújó) szelek alakulnak ki . Ezért ezt az övezetet  
a nyugati szelek övének nevezik .
A három cella közül a mérsékelt övi cella áramlási rendszere a legkevésbé 
stabil . Ennek oka az, hogy a sarkok felé hőt szállító levegő ebben a cellában 
nem száll fel a légkör felső részébe, hanem a földfelszín közelében marad, 
és a lehűlt levegő a felső légkörben áramlik vissza . Ez ellentétes azzal a jól 
ismert ténnyel, hogy a kisebb sűrűségű, melegebb levegő felfelé törekszik, 
míg a hidegebb, nagyobb sűrűségű levegő lefelé . A mérsékelt övi cellában 
tehát nem a természetes hőáramlás a hajtóerő, hanem benne a vele szom-

Ráktérítő

Ráktérítő

Baktérítő

Baktérítő

Egyenlítő

Egyenlítő

északkeleti

passzát
délkeleti
passzát

 Q  A passzátszelek kialakulása  
a trópusi cellában

Az Egyenlítőn a Coriolishatás nulla, ezért azok, akik az oda látogató turis
táknak azt bizonygatják, hogy a tölcsérben lefolyó víz ellentétesen forog, ha 
néhány lépést teszünk északra, illetve délre, egyszerűen becsapják a hiszé
kenyeket.

A közhiedelem szerint az északi féltekén a lefolyóban áramló víz iránya mindig 
az óramutató irányával ellentétes. Azonban a lefolyó geometriája és a dugó 
kihúzásának pillanatában okozott zavar sokkal erősebben befolyásolja a víz 
örvénylésének forgásirányát, mint a Corioliserő, ami ezekhez a hatásokhoz 
képest elhanyagolható. A Corioliserő akkor számottevő hatású a Földön, ha 
nagy távolságú elmozdulásokkal dolgozunk, vagy ha a sebességek nagyok.

Az ágyúkból kilőtt lövedékeket eltéríti a Corioliserő, amelyet már régóta is
mernek a tüzérek, és figyelembe is veszik. (Gustave Coriolis erről a hatásról 
először egy 1835ös munkájában írt.) Mégis tévedtek a brit tüzérek a Falk
landszigetekért folytatott csatájukban 1982ben, mert elfelejtették, hogy a 
déli félgömbön az eltérítés nem jobbra, hanem balra történik.

NE HIBÁZZ!

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   43 2018.03.17.   18:36:05



Hidro és aerodinamika…

44

szédos két cella áramlása mozgatja a 
levegőt . A mérsékelt övi cellára jel-
lemző instabilitások hatására egyes 
területeken akár több napon keresz-
tül keleti szelek fújhatnak, a cellára 
jellemző nyugati szelek helyett .

A modell és a valóság  
összevetése

A három nagy légköri áramlási cella 
a légkör nagyon leegyszerűsített mo-
delljének tekinthető . A Nap sugárzá-
sának hatására másképp meleg  szik 
fel a levegő az óceánok és a tenge-
rek felett, és teljesen másképp a szá-
razföldek felett, ezért a cellák nem 
ugyanúgy működnek a Föld vízzel 
borított, illetve szárazföldi területei 
felett . A szárazföldeken lévő hegy-
ségek is igen erős hatással vannak a 
légköri áramlási rendszerekre .

A légköri áramlási modellben úgy 
tekintettük, hogy az északi és a déli 
féltekén azonosak a cellák, és a két 
szimmetrikus rendszert az Egyenlí-
tő választja el . Az elválasztó vonalat 
azonban nem a földrajzi Egyenlítő 

jelenti, hanem a Föld legmelegebb pontjait összekötő vonal, amit termikus 
egyenlítőnek (magyarul hőmérsékleti egyenlítőnek) nevezünk . Ez tehát egy 
képzeletbeli vonal, amely egy adott pillanatban a Föld legmelegebb pont-
jait köti össze . Az ábrán ez látható júliusban és januárban . Jól megfigyelhet-
jük, hogy a kontinensek milyen erősen befolyásolják a termikus egyenlítő  
helyzetét .

Mérsékelt övi ciklonok

A ciklonok úgy keletkeznek, hogy a meleg és a hideg levegő találkozási vo-
nalán hullámok jönnek létre, ezek egymásba kapaszkodnak, majd örvénylés 
alakul ki . Az örvényben a meleg levegő „nyelvét” hideg levegő veszi körül . 
A meleg és a hideg levegő érintkezési vonalán időjárási front alakul ki . Minél 
erőteljesebben növekszik a légnyomás a ciklon középpontjától kifelé haladva, 
annál nagyobb az áramlás sebessége, annál erősebb a szél . A ciklonban, mivel 
légörvényről van szó, hideg- és melegfront is megfigyelhető, de mivel a hi-
degfront sebessége nagyobb, idővel utoléri a melegfrontot, és teljesen elzárja 
a talajtól a magasba kényszerített meleg levegőt . Ekkor az egész ciklont hideg 
levegő tölti ki, megszűnik benne az alacsony légnyomás, az örvénylés gyen-
gül, a ciklon feloszlik .

Az ábrán a meteorológiai térképeken megszokott jelekkel ábrázoltunk egy 
képzeletbeli ciklont . A ciklon közepén lévő A betű (alacsony) jelenti az ala-
csony nyomású területet . A zárt fekete vonalak az azonos nyomású (úgy-
nevezett izobár) vonalak, a piros és kék jelek a meleg-, illetve a hidegfront 
mozgását mutatják . A szél, vagyis a levegő áramlási iránya nem a magas 

leszálló, hideg, 
száraz levegő

északi pólus

déli pólus

leszálló, hideg, 
száraz levegő

leszálló, hideg, 
száraz levegő

leszálló, hideg, 
száraz levegő

felszálló, meleg, 
nedves levegő

felszálló, meleg, 
nedves levegő

sarki cella mérsék elt ö vi 

cella
mérsék elt övi 

cella

tró
pu

si
ce

lla

trópusi

cella

sarki cella

felszálló, meleg, 
nedves levegő

M

M

M

M

M

M

A

A

A A

 Q  A földi légköri áramlási cellák alapján érthetjük meg a passzátszelek,  
a nyugati szelek és a sarkvidéki keleti szelek kialakulását.  
Az ábrán „A” az alacsony nyomású területeket, „M” a magas nyomású területeket jelöli

60°

30°

30°

60°

 Q  Az ábrán a termikus egyenlítő  
átlagos pozíciója is látszik (sárga vonal), 
ami nagyobbrészt az északi  
félgömbön van (mert ott több  
a szárazföld, mint a délin),  
és ez is magyarázza, hogy az északi  
és a déli félteke időjárási jellege  
nem pontosan egyezik meg

 Q  Egy képzeletbeli ciklon időjárási képe  
a Britszigetek közelében

É
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nyomású helyek felől az alacsony nyomásúak felé mutat, hanem a légmoz-
gás a ciklonokban lényegében párhuzamos az azonos nyomású vonalakkal, 
vagyis a szelek az izobárok mentén fújnak . Ez a Coriolis-hatás következ- 
ménye .

A mérsékelt övi ciklonok több százezer négyzetkilométer kiterjedésű, alacsony 
nyomású légköri képződmények . A nyomási minimum a ciklon közepén ta-
lálható . A Coriolis-erő miatt az északi félgömbön az óramutató járásával el-
lenkező irányú forgó mozgást végeznek . A ciklon közepébe áramló levegő a 
ciklon belsejében felemelkedik . A déli félgömbön a ciklonokban természe-
tesen szintén befelé, de az óramutató járásával megegyező irányba áramlik a 
levegő . Emiatt a ciklon belsejében összeáramlás, torlódás alakul ki, és innen 
a levegő csak felfelé tud továbbáramlani . A ciklon belsejében tehát felhő- és 
csapadékgerjesztő feláramlások jönnek létre, ezért az általában a felhősebb, 
csapadékosabb időjárás hordozója, és a markáns időjárási változások is általá-
ban ciklonokhoz kapcsolódnak .

Anticiklonok

Az anticiklonok közel függőleges 
tengelyű légörvények . Bennük, kü-
lönösen a középpontjukban jelen-
tősen nagyobb a légnyomás, mint 
általában, mert a magas légkörből 
lefelé áramlik a levegő . Az anticik-
lonok ezért szárazabb levegőt szál-
lítanak, belsejükben kitisztul az ég . 
A földfelszín közelében a levegő szét-
terül, és a Coriolis-erő hatására nem 
sugárirányban, hanem attól eltérülve 
mozog, forgásba jön . A légáramlás  

 Q Nagy méretű, alacsony nyomású ciklon Izland délkeleti partjainál

anticiklon

izobárok

magas
légnyomás

alacsony
légnyomás

ciklon
szél

 Q Az anticiklonban éppen fordított irányban áramlik a levegő, mint a ciklonban
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a ciklonokhoz hasonlóan közelítőleg 
az izobárok, vagyis az azonos lég-
nyomású pontokat összekötő görbék 
mentén történik .

Az anticiklonokban a levegő az észa-
ki félgömbön az óramutató járásával 
megegyező irányba, a déli félgömbön 
pedig az óramutató járásával ellenté-
tesen forog (a ciklonokban ez éppen 
fordítva történik) .

Az anticiklonokban általában nyu-
godt az időjárás, nyáron zavartalan 
napsütés, nagy meleg a jellemző, 
télen párásságot, ködöt és nagyon 
hideg időjárást okoz . Csapadék elő-
fordulhat a területén, de ez sosem 
jelentős mennyiségű . A légnyomás a 
terület széle felé csökken, azaz a szél 
a ciklon középpontja körül, de kissé 

a középponttól távolodva fúj . Az anticiklon belsejében ezért a kifelé távozó 
levegő helyére a magasból érkezik az utánpótlás, vagyis az anticiklon belse-
jében szárító, ezért felhőoszlató hatású leszálló légmozgások alakulnak ki . 
Az anticiklon jellemzője általában a szárazabb, naposabb, de télen gyakran a 
tartósan ködös idő . Nyáron viszont nem ritkán több hétig fennálló kánikulai 
meleget és szárazságot is okozhat . Átmérője körülbelül 500–5000 km .

 Q  Hatalmas anticiklon a déli féltekén  
Ausztrália déli partvidékén. 
Jól látható az óramutató járásával  
ellentétes forgás és az anticiklon  
belsejében oválisan kitisztult ég  
(a műholdról készült felvételen  
a színek valódiak)

 Q Téli anticiklon hatására ködbe burkolózó San Francisco környékének látványa a ködből kiemelkedő Golden Gate híddal
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1. Mi a különbség a ciklon és az anticiklon között?

2. Merre térülnek el a földfelszínen mozgó testek az északi 
és a déli félgömbön a Corioliserő hatására? Milyen az 
eltérítő hatás az Egyenlítőn?

3. Hol találhatóak és merre fújnak a passzátszelek? Ho
gyan alakulnak ki?

4. Melyek a futóáramlások jellemzői? Milyen irányba fut
nak?

5.  Mit nevezünk a Föld termikus egyenlítőjének?

6. Milyen jellemzői vannak a trópusi, a mérsékelt övi és a 
sarki áramlási celláknak? Mi hajtja a légáramlást ezek
ben a cellákban?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Futóáramlások

A futóáramlást idegen szóval „jet stream”-nek nevezik, a magyar szakiro-
dalomban lassan kezd elterjedni a futóáramlás elnevezés . Ezek viszonylag 
szűk keresztmetszetben összpontosuló, nagy szélsebességű vízszintes áram-
lási zónák, melyekben a szélsebesség 30-40 m/s (100 km/h) feletti (a legjel-
lemzőbb értékek 50 és 80 m/s közöttiek) . A vízszintes jelző arra utal, hogy 
az áramlás függőleges kiterjedése elhanyagolható a vízszinteshez képest, a 
futóáramlások hosszan elnyújtottak, akár az egész Földet körbefuthatják, 
bennük az áramlás is vízszintes, illetve közelítőleg vízszintes . A futóáramlá-
sok közelében a szélsebesség rohamosan növekszik a szélmaximum felé ha-
ladva, amely az úgynevezett jetmagot vagy tengelyt képezi . A futóáramlások 
számos időjárási jelenség létrejöttéért felelősek, fontos szerepet játszanak a 
ciklonok kialakulásában . Két fő típusra oszthatók: a poláris és a szubtrópusi 
futóáramlásokra .
A poláris és a szubtrópusi jet az északi féltekén tipikusan a 30 ., illetve a 60 . 
szélességi körök által határolt zónában fordul elő (nyáron északabbra, a téli 
fél évben délebbre), a tropopauza közelében . A tropopauza a troposzférát és 
a sztratoszférát elválasztó határon helyezkedik el 9–17 km magasságban (a 
sarkokon alacsonyabban, az Egyenlítő táján magasabban) .

A poláris és a szubtrópusi futóáramlások meanderezve (vagyis a kanyargó 
folyókhoz hasonló alakban) körbejárják a Földet . Bennük nyugatról kelet felé 
történik az áramlás, időnként összeérve, és ilyenkor igen nagy szélsebességek 
tudnak kialakulni . A futóáramlások általában néhány száz kilométer széle-
sek, és magasságuk nem haladja meg az öt kilométert . A nyugatról kelet felé 
haladó repülőjáratok törekednek arra, hogy ezekben repüljenek, így lerövi-
díthetik a repülési időt . Visszafelé a légifolyosók próbálják elkerülni a futó-
áramlásokat, azonban még így is a keletről nyugatra tartó repülések hosszabb 
ideig tartanak .

Északi-sark

poláris 
cella

Ferrel-
cella

Hadley-
cella

poláris 
futóáramlás

szubtrópusi 
futóáramlás

tropopauza

EgyenlítőÉ 60° É 30°

 Q  A szubtrópusi és a poláris futóáramlások keresztmetszeti képe  
a nagy légáramlási cellákkal együtt

poláris 
futóáramlás

szubtrópusi 
futóáramlás

 Q  A poláris és a szubtrópusi futóáramlások 
nyugatról kelet felé száguldva járják 
körbe a Földet

A napsugárzás erősebb felmele-
gedést okoz az Egyenlítőn, gyen-
gébbet a sarkokon, ezért nagy 
hőmérséklet-különbségek alakul-
nak ki a Földön. Ennek hatására 
légáramlatok indulnak meg, me-
lyeket a Föld forgása eltérít. Há-
rom nagy áramlási cella jön létre a 
Földön: a trópusi, a mérsékelt övi 
és a sarki cella.
Az időjárásra erősen hatnak a cik-
lonok és az anticiklonok, melyek 
hatalmas kiterjedésű légörvé-
nyek. A ciklonokban felfelé törté-
nik a légáramlás, ezért belsejük-
ben alacsony a légnyomás, míg 
az anticiklonokban lefelé áramlik 
a levegő, így bennük magasabb a 
légnyomás.
A magas légkörben keletről nyu-
gati irányba mozgó futóáramlá-
sok nagy sebességgel körbefut-
ják a Földet, miközben kanyargó 
mozgást végeznek.

NE FELEDD!
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1. Hasonlítsd össze Hadley egycellás légköri modelljét a 
ma elfogadott, három nagy légköri áramlási cellát tar-
talmazó leírással!

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

3. Keress az interneten olyan animációkat, melyek a 
Coriolis-erő hatását mutatják be, és magyarázd el ezek-
ben a Coriolis-erő működését!

4. Mit jelent az a kijelentés, hogy a szelek az izobárok men-
tén fújnak? Mi a magyarázata ennek a jelenségnek?

5. Hol vannak a Földön olyan helyek, ahol a szelek a maga-
sabb légnyomású helyek felől az alacsonyabb légnyomá-
sú helyek felé fújnak? Máshol ez miért nem így történik?

6. Miért is vannak évszakok? Nézd meg Dávid Gyula elő-
adásának felvételét „Az atomoktól a csillagokig” sorozat 
keretében, illetve az előadásának diáit: www.atomcsill.
elte.hu/letoltes/foliak/9_evf/atomcsill_9_08_David_
Gyula.pdf

 Válaszolj a következő kérdésekre: Mennyire törvény-
szerű az évszakok létezése? Lehetséges, hogy a Föld 
bizonyos tájain, esetleg egy idegen bolygón egészen 
más az évszakok (ha egyáltalán vannak ilyenek) rendje, 
mint az általunk megszokott? Létezhet olyan bolygó, 
ahol a sarkvidék összeér a trópusokkal, esetleg azonos 
vele? Van-e olyan égitest, amely a röpke, néhány hetes 
tavaszt és nyarat követően millió évekre fagyba burko-
lózik? Milyenek az évszakok ott, ahol a Nap egyszer csak 
megáll az égbolt közepén?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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„Habár fölűl a gálya, 
S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr!”

Petőfi Sándor

7. | Tengeri áramlatok

Globális szállítószalagok: az óceáni áramlások

Földünk felületének hozzávetőlegesen 70%-át vizek uralják (ez az úgyneve-
zett hidroszféra) – amelynek döntő hányada sós víz –, mindössze 2,5%-ra 
tehető az édesvízkészlet aránya . A tengereket, óceánokat összesen több mint 
40 különböző áramlat tartja örök mozgásban . Az alábbiakban a főbb óceáni 
áramlatokról és részben azok éghajlatra gyakorolt hatásáról lesz szó . A ten-
geri áramlatokról is sokat tanultunk már a tavalyi földrajzórákon .
Az áramlatok a vizek nagymértékű és folyamatos mozgásai . Az áramlások 
tehát a víz egy irányba tartó folyását jelentik, amit legfőbbképpen a Nap egye-
netlen besugárzása okozta hőmérséklet- és sűrűségkülönbség okoz . Emellett 
az áramlásokra erősen hat a Föld forgása és az abból származó eltérítő erő, 
a Coriolis-erő, a tengervíz sókoncentrációjából adódó sűrűségkülönbségek 
hatása, a szárazföldek szabálytalan eloszlása és rendkívül változatos alakja, il-
letve az óceánfenék domborzata . A felszíni áramlatokat a tartósan egy irány-
ba tartó szelek (például a passzátszelek, a nyugatias szelek és a sarkvidéki 
szelek zónája) is befolyásolják . Régen úgy gondolták, hogy a légáramlatok 
és a tengeráramlatok egymástól teljesen függetlenek . Azonban ma már 
elfogadottá vált, hogy erős kölcsönhatás áll fenn a légmozgások és az óceáni 
áramlások között .
A felszíni áramlatok mellett a mélytengeri áramlatokat is 
meg kell említenünk . A sűrűségkülönbségek által hajtott 
úgynevezett termohalin cirkuláció lényege ugyanis az, 
hogy a meleg víz a pólusok felé áramlik (meleg felszíni 
áramlás), közben hőmérséklete csökken, illetve párolog, 
így sótartalma nő . A sarkok közelében a sósabb és ezért nehezebb víz 
lesüllyed, és visszaáramlik az Egyenlítő felé (mélytengeri, hideg áramlatok 
formájában) . Itt aztán ismét felemelkedik, és a kör bezárul . Ezt a rendszert 
nevezzük globális óceáni szállítószalagnak .

meleg áramlások hideg áramlások

 Q A Földet behálózó felszíni tengeráramlatok

7. | Tengeri áramlatok

 Q A globális óceáni szállítószalag

hőátadás  
a légkörnek

hideg és sós  
mélységi áramlás

meleg  
felszíni  áramlás
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A tengeráramlatok jelentősen befolyásolják bolygónk éghajlatát, hiszen 
fontos szerepet játszanak az Egyenlítő és a pólusok közti hőszállításban, 
továbbá lényeges tényező az óceán és a légkör közötti hőcsere is . A felszíni 
áramlatok esetében kiterjedésük, erejük, a szállított víz mennyisége és hő-
mérséklete az évszakok és a napsugárzás változása szerint alakul .

Golf-áramlat

A Golf-áramlat az egyik leghíresebb felszíni tengeráramlat, amely északi 
folytatásával, az Észak-atlanti-áramlattal együtt erős, meleg és gyors atlanti- 
óceáni áramlat . A Mexikói-öbölből indul, elhalad a Floridai-szorosnál, az 
Amerikai Egyesült Államok és Új-Fundland keleti partjai mellett, végül át-
halad az óceánon .

A 30° nyugati, 40° északi koordinátáknál kétfelé válik, északi ága Európa 
északi része felé halad (Észak-atlanti-áramlat), a déli pedig Nyugat-Afrika 
felé visszakanyarodik (Kanári-áramlat) . A Golf-áramlat, illetve meghosszab-
bításai jelentősen befolyásolják azon szárazföldi területek éghajlatát, amelyek 
közelében elhaladnak .

Az Észak-atlanti-áramlat jóval melegebbé teszi Nyugat-Európa éghajlatát, és 
különösen az észak-európai teleket, mint amilyenek nélküle lennének . Pél-
dául januárban Norvégia tengerparti területei átlagban mintegy 30  °C-kal 
melegebbek, mint az azonos szélességi fokon fekvő észak-kanadai kontinen-
tális területek .

Az Észak-atlanti–egyenlítői áramlat Afrika északi partjaitól folyik nyu-
gat felé . Amikor elér Dél-Amerika északkeleti partjaihoz, két ágra szakad .  
Az egyik a Karib-tengerre halad, a másik, az Antillák áramlás a Nyugat- 
Indiáktól északra és keletre . A két ág a Floridai-szorostól északra egyesül 
újra és folytatja útját .

 Q

 Q A Golfáramlat az északatlanti felszíni óceáni áramlási rendszer része

 Q A Golfáramlat hőtérképe (az észak
amerikai szárazföld fekete és sötétkék színe 
a leghidegebb területeket mutatja, míg a 
meleg Golfáramlat piros színű)
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A Golf-áramlás mintegy 1,4 petawatt (1015 W) teljesítménnyel 
hőt szállít (ez több mint az egész világ energiatermelésének 
százszorosa) . Vízhozama a Floridai-szorosnál másodpercenként  
30 millió köbméter, Új-Fundlandot elhagyva pedig már 100 mil-
lió köbméter . A Golf-áramlat nagyjából 100 km széles, mélysége 
800 m és 1200 m között változik, mozgási sebessége a felszínen a 
legnagyobb, ahol a víz nagyjából 2,5 m/s sebességű .

A Golf-áramlat hajtóereje

Miközben a Golf-áramlat által szállított meleg víz észak felé 
halad, a párolgás következtében hűl, hőmérséklete csökken .  
A víz felett fújó szelek nagyban elősegítik a tengervíz párol-
gását, ami azzal jár, hogy a tengervíz sótartalma – és így a 
sűrűsége is – megnő . Még északabbra a tengervíz olyan hi-
deggé válhat, hogy belőle jégkristályok kezdenek kifagyni . 
Ilyenkor a fagyásnak induló jég sótartalma minimális, szinte 
teljesen tiszta víz kezd kifagyni, és ez a jelenség is tovább nö-
veli a víz sótartalmát és sűrűségét . A víz olyan sűrűvé válik, 
hogy a kevésbé sós és így kisebb sűrűségű rétegeken keresztül 
a Golf-áramlat által szállított tengervíz lesüllyed, és a mélyben 
megindul dél felé . Lényegében az óceán felszínén történő be-
sűrűsödés adja a Golf-áramlat hajtóerejét .

A Golf-áramlat hatása az éghajlatra

A Golf-áramlat erősen befolyásolja azoknak a területeknek az éghajlatát, ahol 
elhalad . Így például Florida a Golf-áramlat hatására télen is nagyon kelle-
mes hőmérsékletű, a téli átlaghőmérséklet 13 °C feletti . Ugyanígy jelentős 
a Golf-áramlat hatása Izlandra, ahol ahhoz képest, hogy Izland mennyire 
északi fekvésű, a telek többnyire enyhék . Már korábban is említettük, hogy a 
Golf-áramlat hatására Skócia és Skandinávia időjárása is melegebb, mint ami 
északi földrajzi fekvésükből következik . A norvég partvidéken csaknem végig 
fagymentesek télen a kikötők .

AZ ANTARKTISZ KÖRÜLI ÁRAMLAT  (Olvasmány)

A Föld óceánjait kontinensek határolják, kivéve a Déli-óceánt, amely az 
Antarktiszt öleli körbe . A Déli-óceánt az Antarktisz körüli áramlás alkot-
ja, amely a Földön egyedülálló a maga nemében . Ez az egyetlen, amely 
mind a 360 hosszúsági körön áthalad, körben az Antarktisz körül . Ezért 
ezt az áramlást szokás cirkumpoláris áramlatnak is hívni . A hivatalos 
meghatározás szerint a 60 . szélességi kör és az Antarktisz közötti vízgyűrű 
tartozik ide . Az elnevezés azonban nem egységes, például Ausztráliában 
és Új-Zélandon a Nemzetközi Hidrográfiai Társaság által meghatározott 
területet kibővítik a kontinens déli partjáig, és már régóta ez a név szerepel 
az ottani térképeken is (nem pedig az Indiai-óceán) .
Az áramlás és vele az óceán körülbelül 30 millió évvel ezelőtt jött létre, 
amikor az Antarktisz és Dél-Amerika szétváltak, és létrejött a Drake- 
szoros . A Coriolis-erő beindította az Antarktisz körüli áramlást . Az áram-
lás legszűkebb keresztmetszete ma is a Drake-szoros .
Az óceán északi oldalának legpontosabb természetes meghatározását az 
alacsony nyomású déli-sarki front (antarktiszi konvergenciazóna) jelenti, az 

Feladat: Hány fokkal melegebb a Golfáram
lat a környezeténél, ha 1,4 PW teljesítménnyel 
szállítja a hőt? Mekkora az átlagos sebessége Új
Fundlandot elhagyva?

Megoldás: A Golfáramlat hőteljesítménye  
1,4 PW = 1,4 ∙ 1015 J/s, vagyis az áramlat kereszt
metszetén másodpercenként 1,4 ∙ 1015 J hő áram
lik át, amit 100 millió köbméter víz szállít. Mivel  
1 m3 víz tömege nagyjából 1 tonna, ezért ennyi 
víz tömege hozzávetőlegesen 1011 kg. Ez azt je
lenti, hogy minden kilogramm (vagyis liter) víz 
(1,4 ∙ 1015 J) / 1011 ≈ 14 000 J hőt szállít. Egy ki
logramm víz 1 °Ckal történő felmelegítéséhez 
4200 J energia szükséges, tehát a Golfáramlat 
vize (14 000 / 4200) °C ≈ 3,3 °Ckal melegebb a 
környezeténél.

Ha a Golfáramlat mélységét 1 kmesnek, szé
lességét 100 kmesnek tekintjük, akkor az áram
lat keresztmetszeti felülete 100 km2 = 108 m2. 
Ahhoz, hogy ezen a felületen 100 millió m3  
(108 m3) víz haladjon át másodpercenként, a víz
nek 1 m/s sebességgel kell átlagosan mozognia.

SZÁMOLJUK KI!

Hagyományos természetföldrajzi 
értelemben a Földön három óceán 
(világtenger) található, melyeket 
kontinensek választanak el egy
mástól. Ezek az Atlantióceán, a 
Csendesóceán és az Indiaióceán. 
Azonban a modern földtudomá
nyok szerint még két óceán van 
a Földön, melyek az Északi és a 
Délisark körül helyezkednek el. 
Az északit Jegestengernek (vagy 
ÉszakiJegestengernek) hívjuk, míg 
az Antarktisz körülit Délióceán
nak. Vannak, akik nem fogadják el 
a Délióceán létét, hanem ezeket 
a vizeket az Atlanti, a Csendes és 
az Indiaióceán Antarktiszig tartó 
nyúlványainak tartják.
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áramlat középvonalában ez választja el egymástól 
a nagyon hideg sarkvidéki felszíni vizeket az észa-
kabbra fekvő, melegebb víztől . A front és az áramlat 
körbeér az Antarktiszon, Új-Zélandtól délre csak a 
60 . szélességi körig tart, de a Déli-Atlanti-óceánon 
felhúzódik a 48 . szélességi fokig is . Ezen a vonalon 
a legerősebbek a folyamatosan fújó nyugati szelek 
is . A front és az áramlás fontos eleme a Föld globá-
lis légköri áramlási rendszerének .
A víz hőmérséklete –2 °C és 5 °C között változik .  
A területen a 40 . szélességi körtől a déli sark-
körig szinte egész évben erős ciklonális viharok 
tombolnak, a Coriolis-erő és a folyamatosan fújó 
nyugati szél keletre mozgatja őket . Itt fújnak a 
Földön a legerősebb és legkitartóbb szelek . A téli 
hónapokban (májustól szeptemberig) erősebb a 
szél és jelentős a jégképződés, a csendes-óceáni 
oldalon általában a 65 ., az atlanti szektorban az 
55 . szélességi fokig húzódik fel a jég . Az egybe-
függő jégtakaró márciusban a legkisebb, mintegy 
2,6 millió km², amely szeptemberre 18,8 mil- 
lió km²-re növekszik . Az Antarktisz körüli áram-
lás 21 ezer km hosszú, örökös keletre tartó útján  

130 millió m³ vizet szállít másodpercenként, ami nagyobb mennyiség, mint 
a Golf-áramlat által szállított víz . Ezzel ez a világ legnagyobb áramlata, a víz-
mennyiség százharmincszor több, mint a Föld összes folyójának vízhozama 
együttvéve .

A KISDED ÉS A KISLEÁNY (EL NIÑO ÉS LA NIÑA)  (Olvasmány)

Az El Niño (ejtsd: el ninyo) egy természetes éghajlati jelenség, ami a ten-
gervíz áramlásával van összefüggésben, és ciklikusan jelentkezik . Perió-
dusa nem állandó, hanem két év és hét év közötti (az átlagos periódusideje 
5 év), általában karácsony táján jelentkezik, és 9–12 hónapig tart . Elneve-
zése a karácsonykor megszülető kisded Jézusra utal .
Az El Niñóról szóló feljegyzések az 1500-as évekre nyúlnak vissza . Akko-
riban a halászok Peru partjainál felfigyeltek arra, hogy időnként melegebb 

a tengervíz a szokottnál, és ilyenkor kevesebb ha-
lat tudnak fogni . A perui parasztok is észrevették, 
hogy ha melegebb a tengerfelszín hőmérséklete, 
több eső esik, és ekkor a kopár táj is termékeny  
vidékké változik .
A légkör- és tengerfizikai megfigyelési módszerek a 
huszadik század második felében fejlődtek ki any-
nyira, hogy lehetővé tegyék az El Niño szisztemati-
kus kutatását . A műholdas mérések alkalmazásával 
a klimatológusok és az oceanológusok észrevették, 
hogy az El Niño sokkal több, mint az éghajlati vál-
tozékonyságnak valamilyen lokális eleme . Csak 
azóta ismert, hogy az éghajlati oszcillációk ezen 
alapvető elemei egymással összekapcsolódnak .
1923-ban egy brit tudós, Sir Gilbert Walker felfe-
dezte, hogy amikor a légnyomás magas a csendes-

 Q  Halászok Peru partjainál – az El Niño idején a meleg vízben kevesebb 
oxigén található, ezért ilyenkor a halak távol maradnak a perui partoktól, 
így ezek az időszakok rossz hatással vannak a halászatra

 Q Az Antarktisz körüli áramlat
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óceáni területeken, akkor az Indiai-óceánon Afrikától Ausztráliáig alacsony, 
és fordítva . A felfedezése, amit déli oszcillációnak nevezett el, az első jele volt 
annak, hogy a trópusi öv egyes részein az időjárási események kapcsolat-
ban állnak egymással . Ezeket a nagyobb távolságokat áthidaló kapcsolatokat 
távkapcsolatoknak nevezzük . Ma már a kutatók egyetértenek abban, hogy 
a Walker által leírt déli oszcilláció összekapcsolódik az El Niñóval, és ezt a 
rendszert ma már hivatalosan is El Niño/déli oszcillációnak nevezzük, vagy 
az angol nevének rövidítéséből (El Niño/Southern Oscillation) az ENSO be-
tűszót használjuk .
Amikor 9–12 hónap után az El Niño-jelenség megszűnik, akkor jön létre 
(de nem mindig) a La Niña (ejtsd: la ninya), ami spanyolul kislányt jelent, 
kifejezve, hogy a La Niña az El Niño fordítottja . Nem hivatalosan nevezik 
anti-El Niñó-nak is, sőt El Viejónak (ejtsd: el viehó) is hívják, ami öreg-
embert jelent . A La Niña-jelenség legalább öt hónapig tart, de lehet ennél 
sokkal hosszabb is . A következő oszlopdiagram a La Niña-események meg-
jelenési idejét és hosszúságát mutatja 1950 és 2011 között . 

1950   1955   1960   1965   1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2005   2010 

 Q  Mindkét kép ugyanazt az áramlási helyzetet mutatja. Normális esetben Dél
Amerikában, Peru partjainál hideg vizű feláramlás (Humboldtáramlat) következik 
be, ami oxigénben gazdag vizet jelent, és így sok halat tudnak fogni a perui 
halászok. A déliegyenlítői felszíni tengeráramlás Peru felől Indonézia felé tart, 
melyet a keletről nyugati irányba fújó passzátszelek hajtanak. A légkörben eközben 
a Walkercirkuláció zajlik, aminek a felszálló ága Indonéziában sok csapadékkal 
(monszunesők) és alacsony légnyomással jár, míg Peruban a leszálló ág megnöveli  
a légnyomást, és szárazságot okoz.

 Q  A fenti két kép az El Niñojelenségnek nem pontosan ugyanazt a helyzetét mutatja.  
A bal oldali képen az El Niño kezdeti szakaszát láthatjuk, a jobb oldali képen  
a későbbi áramlási viszonyokat. A déliegyenlítői felszíni tengeráramlás iránya 
megfordul, Indonézia felől meleg áramlás érkezik Peru partjaihoz. Egyelőre a tudósok 
nem tudják, mi fordítja meg az áramlást. Legfeljebb néhány hónappal korábban 
veszik észre, hogy a déliegyenlítői felszíni tengeráramlás lassulni kezd, vagyis 
várható az El Niño, és ilyenkor riasztást adnak. A meleg tengeráramlat karácsony 
táján érkezik Peru partjaihoz. A tengerben megszűnik a hideg (tápanyagban 
gazdag) víz feláramlása, eltűnnek a halak a partok közelében. Közben heves viharok 
tombolnak a Csendesóceán központi medencéjében. Később (februárra, márciusra) 
teljesen megfordul a Walkercirkuláció, ami esőzéseket okoz DélAmerika egyébként 
száraz nyugati partvidékén. DélAmerika partjainál lecsökken a légnyomás,  
a Csendesóceánban az Egyenlítőtől délre állandósul a nyugatról kelet felé fújó szél,  
ez szállítja a csapadékot Peru felé. Indonéziában leszálló légáramlatok uralkodnak, 
ami a légnyomás növekedésével és aszályos idők bekövetkezésével jár.

Hogyan lehet mérési utasítással 
meghatározni a függőlegest és a 
vízszintest? Függőlegesnek nevez
zük azt az irányt, ahogy a függőón 
zsinórja áll. (A függőón egy viszony
lag hosszú fonál végére rögzített 
nehezék. A függőónt felfüggesztve 
és egyensúlyi állapotban tartva, a 
zsinór menti egyenes mutatja a füg
gőlegest.) A vízszintest az egyen
súlyi vízfelszín jelöli ki. Azt gondol
hatnánk, hogy a függőleges mindig 
merőleges a vízszintesre, ez azon
ban csak közelítőleg igaz.

Az előző ábrákról látható, hogy 
normális Walkercirkuláció esetén a 
keletről nyugat felé fújó szél Indoné
ziában a tenger átlagos szintjét fél 
méterrel is megemeli, Peru partjai
nál viszont ugyanennek a hatására 
a vízszint 20 centiméterrel csökken. 
A La Niña esetén az eltérések még 
nagyobbak, és ez magyarázza, hogy 
ilyenkor miért nem tudja a rendes 
csatornahálózat elvezetni a megnö
vekedett csapadékot az ala csonyan 
fekvő, tengerparti Jakarta egyes te
rületeiről. Ugyancsak az egyik előző 
ábrán látható, hogy El Niño idején 
Peru partjainál emelkedik meg a 
tenger 20 cmrel, ilyenkor Indoné
ziában csökken az átlagos vízszint 
20 cmrel.

Más tengeri és óceáni felszíni áram
lások is ugyanúgy a szelek hatására 
megemelhetik, illetve lecsökkent
hetik az átlagos tengerszintet, vagy
is ilyenkor csak közelítőleg igaz, 
hogy a függőleges irány merőleges 
a vízszintre. Érdekes az is, hogy a 
nagy tengeri és óceáni medencék
ben körbefutó felszíni áramlások 
jelennek meg, melyek közepén 
alacsonyabb a vízszint. Ez ugyanaz 
a jelenség, mint amikor egy bögré
ben lévő italt kavargatva középen 
lesüllyed a folyadék. Az óceánok kö
zepén az ilyen okból bekövetkező 
vízszintsüllyedés 1 méter körüli, ami 
a nagy távolságokhoz viszonyítva 
igencsak elhanyagolható, azonban 
a mai mérési technikákkal jól mér
hető.
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A La Niña idején az átlagos vízhőmérsékletnél 3–5 °C-kal hidegebb ten-
gervíz áramlik a déli-egyenlítői felszíni áramlásban keletről nyugatra, 
mert újra beindul a mélységi hideg víz feláramlása . Újra halban gazda-
gok lesznek a Peru melletti tengerpartok, száraz lesz Dél-Amerika nyuga-
ti partvidéke, megnő a légnyomás . Indonéziában a felfelé áramló levegő 
miatt emelkedik a csapadék mennyisége, a légnyomás lecsökken . Lénye-
gében helyreáll a Walker-cirkuláció, azonban nem a szokásos, átlagos 
értékek alakulnak ki, hanem a megszokotthoz képest „túllő” a rendszer . 
Ennek megfelelően Indonéziában, Észak-Ausztráliában és Malajziában a 
heves esőzések árvizeket okoznak . Ilyenkor például Indonézia fővárosá-
nak, Jakartának a mélyebben fekvő területei rendszerint tartósan víz alá 
kerülnek .
Az El Niño- és a La Niña-jelenségek idején a szinte az egész Csendes- 
óceáni-medencére kiterjedő gigantikus mennyiségű víztömeg átren-
de ződése nem csak a közvetlen földrajzi környezetben, hanem az egész 
földgolyón érezteti hatását . Meglepően távoli területek időjárásában okoz 
mérhető eltolódást az El Niño eljövetele: a kontinentális USA és Kana-
da határvidékén, valamint Mongólia és Észak-Kína területén enyhe téli 
időszakok, az USA déli részén és Mexikóban heves téli viharok, Indo-
néziában, Ausztráliában, Indiában, Közép- és Dél-Afrikában pusztító 
szárazságok állnak bizonyítottan kapcsolatban a csendes-óceáni ingado-
zásokkal .
Éppen ezért sokan várnak arra, hogy hosszabb távra is előre lehessen je-
lezni a jelenséget; ez egyelőre sajnos nem lehetséges . Észlelése azonban 
egyszerű, ehhez a XIX . század második felétől már megbízható műszerek 
állnak rendelkezésre . A felszálló és a leszálló áramlási zónák áthelyeződése 
a tengerfelszínen mért légnyomás mérésével könnyen követhető . A leg-
hosszabb feljegyzett adatsorral rendelkező mérőhelyek Darwin (Ausztrá-
lia) és Tahiti (Francia Polinézia), távolságuk kb . 8000 kilométer .

Termoklin zóna

A tengerek hőmérsékleti adatait adatbázisokba gyűjtik . 
Ezek tanúsága szerint a tengereknek még az Egyenlítőnél 
is csak a felső néhány száz méteres rétege tud átmeleged-
ni . Ha lefelé haladunk a tenger mélye felé, akkor legfelül 
találjuk a keveredésre képes réteget, ahol a hőmérséklet és 
a sótartalom közel azonos . Ez a réteg a termoklin zóna, 
vastagsága legfeljebb 100–200 méter . Alatta a hőmérsék-
let hirtelen zuhanni kezd, majd eléri a +4 °C körüli érté-
ket, mely lényegében változatlan marad a tengerfenékig . 
A termoklin zónában a hőmérséklettel együtt változik 
a tengervíz sűrűsége is; amint a hőmérséklet csökken, a 
víz sótartalma megnő, és mindez a mélytengeri zónáig 
érvényes . A sarkok közelében a mélytengeri zóna felér a 
felszínig, sőt a felszíni vizek hidegebbek lehetnek, mint a 
mélységi vizek, ezért itt a termoklin zóna eltűnik (értel-
mét veszti a felszíni és a mélyebb vizek megkülönbözte-
tése) .
Az El Niño- és a La Niña-jelenségek korai felismerését a 
légnyomásadatok mérése mellett legkönnyebben a Peru és 
Indonézia közötti termoklin zóna vizsgálata teszi lehető-
vé . Korábbi ábráinkon jól megfigyelhető a termoklin zóna 

Egyenlítő

termoklin zóna

K 120° Ny 80°

 Q  Légköri és óceáni áramlási viszonyok  
Peru és Indonézia között La Niña 
idején. Vegyük észre, hogy az 
óceáni áramlásban a víz csak sokkal 
nyugatabbra melegszik fel, mint a 
normális Walkercirkuláció idején!
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 Q  Az ábrán kékkel jelöltük a mélytenger világát, ahol már alig 
változik valami. A legfelső (rózsaszín) keveredési zónában  
a tengervíz hőmérséklete és sűrűsége nagyjából állandó, 
azonban itt különféle keveredési folyamatok játszódhatnak le 
(például amikor a párolgás következtében a vízfelszínen megnő  
a sótartalom, akkor a nagyobb sűrűségük miatt  
„sóujjak” indulhatnak el lefelé). A közbülső, zölddel jelölt 
termoklin zónában a mélységgel erősen csökken a tengervíz 
hőmérséklete, miközben jelentősen növekszik a sótartalma
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billegése mindkét jelenség idején. Az El Niño esetén a termoklin zóna Perunál 
akár 50 méterrel lefelé, míg Indonézia közelében ennek nagyjából a felével felfelé 
mozdul el a normális Walker-cirkulációhoz képest. Amikor a La Niña követi az 
El Niñót, akkor éppen fordítva: a termoklin zóna Perunál kerül a normál szint-
hez képest magasabbra, míg Indonéziában mélyebbre süllyed.

1. Mit nevezünk nagy óceáni szállítószalagnak? Mi a fő hajtóereje?

2. Melyek a Golf-áramlat legfőbb jellemzői?

3. Mit nevezünk El Niño- és La Niña-jelenségnek?

4. Mi a termoklin cirkuláció?

5. Miért nevezik az Antarktisz körüli áramlatot cirkumpoláris áramlatnak?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen változásokat észleltek a Golf-áramlat működésében, és milyen vál-
tozások várhatók a közeljövőben?

2. Olvasd el Baranyai Klára: Olvadó jéghegyek, melegedő tengerek című 
cikkét a Fizikai Szemlében (http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz130708/
BaranyaiK.pdf), és végezd el a cikkben leírt kísérleteket!

3. Az előző kérdésben szereplő egyik kísérlet olvadó jégkockákkal foglalkozik. 
Mi köze van ennek a kísérletnek az olvadó jéghegyek viselkedéséhez?

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

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

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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 Q  Az Atlanti-óceán vizének hőmérsékleti térképe egy észak–déli irányú függőleges 
felület mentén (lásd a jobb alsó sarokban): a termoklin zóna gyakorlatilag a zölddel 
jelölt tartomány, melynek vastagsága erősen változó

A tengerek, óceánok vizében 
hatalmas, hosszú távú áramlá-
sok zajlanak. Ezek fő hajtóereje 
a légáramlatokhoz hasonlóan 
a Nap egyenetlen sugárzásából 
származó hőmérséklet-különb-
ség az Egyenlítő és a sarkok kö-
zött. Emellett a Föld forgásából 
származó Coriolis-erő, a kialaku-
ló sókoncentráció-különbségek-
ből adódó sűrűségingadozások, 
a kontinensek és a tengerfenék 
szabálytalan alakja is erősen 
befolyásolja az áramlásokat. A 
tengeri, óceáni áramlások egyik 
része felszíni, másik fele mély-
tengeri áramlat. A felszíni tenger-
áramlatokra a légköri áramlások, 
uralkodó szelek is fontos hatással 
vannak.

Léteznek meleg és hideg áramla-
tok. Az egyik leghíresebb a meleg 
Golf-áramlat, melynek hatására 
Izland, Nagy-Britannia és Skandi-
návia időjárása sokkal enyhébb, 
mint amit földrajzi fekvése indo-
kolna. Az El Niño- és a La Niña-
jelenségek a tengeráramlatokkal 
kapcsolatos természetes éghajlati 
jelenségek, melyek jelentős ha-
tással vannak nemcsak közvetlen 
környezetükre (Dél-Amerika nyu-
gati partvidéke, Ausztrália, Indo-
nézia), hanem sokkal távolabbi 
vidékekre is.

A nagy óceáni szállítószalag és a 
légköri áramlások rendszere jól 
mutatja, hogy a tengeri-óceáni 
és a légköri áramlások egysé-
ges rendszert alkotnak a Földön, 
melyben bonyolult kölcsönha-
tások eredményezik a hajtóerőt, 
és ezek a rendszerek határozzák 
meg döntően a földi időjárást.

NE FELEDD!
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A színek a tengerek,
 óceánok vizének felszíni 

hőmérsékletét jelzik, a piros a 
legmelegebb, a lila a leghidegebb. 
Hogyan készülhetett a kép? Milyen 
összefüggéseket fedezhetünk fel a 

kép alapján?

A globális felmelegedés 
hatására riasztó mértékben 

húzódik vissza az Északi-sarkvidék 
nyári jégtakarója. Mely évekhez 

köthető a felső, illetve az alsó 
kép? (A kérdést némi internetes 

szörföléssel lehet eldönteni.)

Ez a műhold  
a SORCE (Solar Radiation and 

Climate Experiment), 2003-tól bő tíz 
éven át vizsgálta a Napból érkező 

elektromágneses sugárzást, a teljes 
színkép 95%-át. A globális  

felmelegedés kutatásában miért 
fontos a Földre érkező napenergia 

mennyiségének igen nagy  
pontosságú meghatározása?
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GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK 
FIZIKAI VONATKOZÁSAI

GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK…

Ha az Északi-sarkvidék 
jégpáncélja elolvad, akkor ettől 
emelkedik, süllyed vagy változatlan 
marad a világtengerek szintje?  
És ha az Antarktisz jégtakarója  
olvad el?
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„Kétség sem férhet hozzá, hogy 
bolygónk klímarendszere felme-
legszik – állapítja meg az ENSZ 
legfrissebb klímajelentése, ame-
lyet tegnap hoztak nyilvánosság-
ra Stockholmban.”

(Újsághír, 2013. szeptember 28.) 

8. | Globális felmelegedés

Globális klímaváltozás

A klímaváltozás a klíma, magyarul az éghajlat tartós és jelentős mértékű 
módosulását jelenti helyi vagy globális szinten. A változás kiterjedhet az át-
lagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy a széljárásra. Az éghajlatvál-
tozás jelentheti az éghajlat változékonyságának módosulását is. Üteme általá-
ban lassan, évszázadok, évezredek, évmilliók alatt következik be, de lehetnek 
olyan gyors változások is, melyek néhány évtized alatt megtörténnek. A nap-
jainkban tapasztalható klímaváltozás a globális felmelegedés.

A globális felmelegedés oka az üvegházhatás?

Mi okozhatja a globális felmelegedést? Az emberiség soha annyi energiát nem 
használt fel, mint manapság, és a felhasznált energia végső soron mindig hővé 
alakul. Könnyen azt gondolhatjuk, hogy az emberiség által felhasznált renge-
teg energia a közvetlen oka a globális felmelegedésnek. Ez azonban egyáltalán 
nem így van!
A Napból a Földre érkező energia mennyisége felfoghatatlanul nagy, másod-
percenként hozzávetőlegesen 126 ezer TJ (terajoule) = 1,26 · 1017 J energia ér-
kezik a Földre, és a Föld lényegében ugyanennyit vissza is sugároz a világűrbe. 
Az emberiség (a teljes világgazdaság) összesített energiafelhasználása 2000-
ben 10,2 milliárd tonna olajegyenérték volt, ami 13,6 TW-nak (= 1,36 · 1013 W 
teljesítménynek) felel meg, vagyis az emberi energiafelhasználás a Földre ér-
kező teljes napenergia-teljesítménynek alig egytízezred része. Ennek alapján 
beláthatjuk, hogy a globális felmelegedés oka nem lehet önmagában az erőmű-
vekben megtermelt hasznosítható energia (ami hasznosulás után lényegében 
teljesen a Földet melegítő hővé válik). A globális felmelegedés emberi okai kö-
zül a legfontosabbnak azt tartják, hogy a légkörben megnőtt az üvegházhatású 
gázok mennyisége.
Az üvegházhatás azon a jelenségen alapszik, hogy a Napból érkező energia 
jelentős részét a légkör nem nyeli el, hanem az eljut a Föld felszínére, azonban 
a földfelszín által kisugárzott, nagyobb hullámhosszúságú, infravörös sugár-
zás egy részét a légkör elnyeli, és visszasugározza a Föld felszínére. Tehát a 
földfelszín által kisugárzott hőenergia egy része az alsó légrétegekben marad. 
Vagyis ahogy nő az üvegházhatású gázok koncentrációja, úgy egyre kevesebb 
hő távozik a világűrbe, az alsó légkör és a földfelszín pedig egyre inkább felme-
legszik. Ha egyáltalán nem lenne üvegházhatás, akkor a Föld rendkívül hideg 
lenne, feltehetően alkalmatlan lenne az életre. Sokan nem is tudják, hogy az 
egyik legfontosabb üvegházhatású gáz a közönséges vízgőz, ami a koncentrá-
ciójától függően az üvegházhatás 36–72%-áért felelős. A legfontosabb további 
üvegházgázok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a 
kén-hexafluorid (SF6), a halogénezett szénhidrogének (CFC-k) és az alsó lég-
köri (troposzferikus) ózon.
A napfény rengeteg energiát szállít a Földre. Azt a mennyiséget, amely leírja, 
hogy egy négyzetméterre (merőlegesen) egy másodperc alatt mennyi energia 
érkezik a Napból a Föld légkörének legfelső rétegébe, napállandónak nevez-
zük. Ez a fizikai mennyiség az energiaáram-sűrűség, amit röviden intenzi-
tásnak hívunk. Műholdak segítségével egyre pontosabban mérik a napállan-

Nagyon nehéz egy állandóan 
változó, megújuló, a szélesebb 
közvéleményt ennyire érdeklő 
témában bármi „véglegeset” írni, 
ami nem avul el néhány év alatt. 
Szinte minden héten napvilágra 
kerülnek új eredmények, melyek 
a rendkívül összetett éghajlati 
jelenségek még nem ismert rész-
leteit tárják fel, vagy egyre távo-
labbi földtörténeti múltba teszik 
lehetővé a klimatikus viszonyok 
rekonstruálását, illetve egyre pon-
tosabb előrejelzéseket szolgáltat-
nak a várható jövőről. 

A széles érdeklődés miatt a klíma-
változással kapcsolatban renge-
teg információ je le nik meg a leg-
különfélébb helyeken, ezek java 
része igencsak megbízhatatlan, 
sokszor a tudományos tények tor-
zításán, félreértelmezésén alapul. 
Ezért törekednünk kell arra, hogy 
csak olyan információkat, olyan 
tényeket fogadjunk el, amelyek 
már kiállták a többszöri ellenőrzés 
próbáját. Ezt úgy érhetjük el, ha 
a világ legnívósabb tudományos 
folyóiratain (Nature, Science, New 
Scientist stb.) alapuló hírekre tá-
maszkodunk.

Lehetséges, hogy amióta tavaly 
földrajzórán a globális felmelege-
désről tanultál, azóta olyan újabb 
tudományos eredmények kerültek 
napvilágra, melyek esetleg más 
megvilágításba helyezik ezt a fon-
tos kérdést.

NE HIBÁZZ!
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dót, ami természetesen folyamatosan 
változik attól függően, hogy a Föld 
éppen milyen messze van a Naptól, 
illetve hogyan változik a Nap kisu-
gárzási aktivitása. A napállandó ma 
elfogadott átlagos értéke 1366 W/m2. 
A napsugárzást a Föld részben vissza-
veri, részben elnyeli. A felmelegedett 
talaj maga is sugároz. A bejövő, illet-
ve a kisugárzott és visszavert inten-
zitások előjeles összegének az egész 
Földre nézve és időátlagot képezve 
nullát kell adnia. Ez így nem is tűn-
het nagyon bonyolultnak, azonban 
a valódi helyzet sokkal összetettebb. 
Ezt mutatja ez az ábra.
Elemezzük az ábrát (melyen az IR rö-
vidítés az angol infrared szóra, vagyis 
infravörösre utal)! Rögtön szembetű-
nik, hogy a beérkező teljes sugárzás 
intenzitása nem 1366 W/m2, ami a 
napállandó, hanem annak negyede, 
kerekítve 341 W/m2. Ez azért van, mert a Nap lényegében csak a Föld főkörét 
„látja”, mely a Föld R sugarával kifejezve R2π területű, de a Napból érkező sugár-
zás az egész Föld felszínén oszlik el (ha nem is egyenletesen), melynek felülete 
4R2π. A beérkező sugárzás visszaverődik a légkörben (a felhőkről) és a talajról, 
valamint egy része elnyelődik a légkörben. (Az elnyelődés idegen szóval ab-
szorpció.) A közvetlen felszíni elnyelődés mindössze átlagosan 161 W/m2.
A fenti ábra közepén látható, hogy az elnyelt energia révén egy része a légkör 
felszíni határrétegében kialakuló áramlási folyamatok (termikek, hőáramlás,  
17 W/m2), illetve a víz párolgásával és kicsapódásával együtt felszabadu-
ló hő (80 W/m2) segítségével fűti a légkör alsó rétegeit. Ennél érdekesebb, 
hogy a közvetlen hősugárzással a felszínről kimenő infravörös (IR) intenzitás  
(a 396 W/m2-es emisszió, magyarul kisugárzás) lényegesen nagyobb, mint a 
látható fény tartományában beérkező 161 W/m2. Ez természetesen csak úgy 
lehetséges, hogy a kimenő sugárzás döntő része elnyelődik a légköri üvegház-
hatású gázokban, amely „felfűti” a troposzférát, és amelynek meghatározó há-
nyada (333 W/m2) vissza is sugárzódik a felszínre: ez maga az üvegházhatás! 
Érdemes elkészíteni az ábra alapján például a felszín közelében a teljes bejö-
vő és kimenő intenzitások mérlegét (minden számérték W/m2 egységekben 
értendő):
+161(↓) –17(↑) –80(↑) –396(↑) +333(↓) = +1(↓),
ami nem más, mint a globális felmelegedésért felelőssé tehető ki nem sugár-
zott, azaz extra beérkező energiaáram-sűrűség (pontosabbnak vélt számérté-
ke 0,9 W/m2, ami a fenti ábra alján látható). Ez lényegében akkora, mintha a 
Föld minden egyes négyzetméterét állandóan egy zseblámpaizzó hője mele-
gítené. Sokan úgy vélik, hogy ez a hő melegíti a tengereket és az óceánokat, 
és ez magyarázza a jégtakarók fogyatkozását. Az ábrán látható folyamatok 
közül a legtöbb igen nehezen mérhető nagy pontossággal (hiszen a földfelszín 
nagyon változatos, az egész Földre kell átlagolni, miközben a földi időjárás 
a földrajzi helytől függően igen szélsőséges különbségeket mutat). Végered-
ményben viszonylag nagy számértékű, meglehetősen bizonytalan számok 
különbségét kell képeznünk, melynek mérési bizonytalansága igen nagy!

A klímaváltozás gondolatának első 
ismert leírója egy Shen Kuo nevű 
kínai tudós, aki már a XI. század 
második felében arra a következ-
tetésre jutott, hogy az éghajlat 
nagyon erős változásokat mutat-
hat. Erre a föld felszíne alatt talált 
megkövesedett bambuszmarad-
ványokból következtetett, melyek 
lelőhelyén a tartósan kevés csapa-
dék nem volt elegendő a vízkedve-
lő növény létezéséhez.

John Tyndall az 1850-es évek vé-
gén behatóan tanulmányozta, 
hogy a Napból a Földre érkező 
hősugárzásból mennyit nyelnek el 
a légkör alkotórészei, és bizonyí-
totta a vízpára kivételes szerepét 
az üvegházhatás létrehozásában. 
Francis Galton 1863-ban megje-
lent könyve (Meteorographica) a 
modern meteorológia és klima-
tológia előfutárának tekinthető, 
ebben először szerepel az egész 
európai földrészre kiterjedő meg-
figyelések rendszerezett elem zése.
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 Q  Globális energiamérleg a 2000–2004. évek műholdról mért adatai alapján.  
A számértékek mindegyike W/m2 egységekben adott
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Az üvegházhatás névadója az 
üvegház. Fóliasátrak alatt, üveg-
házakban kora tavasszal is lehet 
már zöldségeket, gyümölcsöket 
termeszteni. Ezt az teszi lehetővé, 
hogy az üvegfelületek, polietilén 
fóliák nagyrészt áteresztik a nap-
fényt, ami elnyelődik az üveghá-
zakban, a fóliasátrakban lévő talaj-
ban. A talaj felmelegszik, és hosszú 
hullámhosszúságú (infravörös) 
hősugárzást bocsát ki, ami jelen-
tős részben visszaverődik az üveg- 
vagy a fóliafelületekről. Így a hő 
nem tud kiszökni az üvegházak-
ból, fóliasátrakból. A bennük lévő 
levegőt lényegében a létrejövő 
hőáramlás melegíti, ezért az üveg-
házakban elegendően meleg ala-
kul ki ahhoz, hogy a primőr zöldsé-
gek, gyümölcsök megteremjenek. 
Ha az időjárás enyhülésekor túl-
zottan nagy meleg alakulna ki az 
üvegházakban vagy a fóliasátrak 
alatt, akkor megfelelő szellőztetés-
sel, vagyis a külső levegővel törté-
nő konvekcióval (hőáramlással) a 
túlzottan magas belső hőmérsék-
let csökkenthető.
A földi légkörben létező üveg-
házhatás csak részben alapszik  
ugyanazon a mechanizmuson, 
amelyen a zöldséget-gyümölcsöt 
ter mesztő üvegházak, fóliasátrak 
működése, mert a földi légkörben 
nagyon jelentős a talaj közelében 
felmelegedett levegő hőáramlás-
sal történő lehűlése (a kisebb sű-
rűségű meleg levegő felszáll).

Üvegházhatás egyszerűbben!

A következő ábra az üvegházhatást némileg leegyszerűsítve mutatja be.  
A Napból a Földre átlagosan 341 W/m2 fényintenzitás érkezik, melyből a lég-
kör és a földfelszín együttesen 102 W/m2-t visszaver. Így a Föld felszínére 
a kettő különbsége, azaz 239 W/m2 érkezik, mely hosszú hullámhosszúságú 
infravörös sugárzás révén jut el a világűrbe. Miközben a földfelszín infravö-
rösben sugárzik, a légkör üvegház hatású gázai ebből jelentős mennyiségben 
elnyelnek, és az így felmelegedett légkör a földfelszín felé is újrasugároz. Ez az 
utóbbi folyamat jelenti az üvegházhatást, az üvegház hatású gázok miatt lesz 
melegebb a légkör, illetve a földfelszín.

A beérkező és a kisugárzott intenzitások megegyeznek (341 W/m2 =  
=102 W/m2 + 239 W/m2), tehát úgy tűnik, mintha egyáltalán nem meleged-
ne a Föld. Az előzőekben megmutattuk, hogy jelenlegi ismereteink alapján 
nagyjából 1 W/m2 energiaáram-sűrűség melegíti a Földet. Ez az eredő be-
áramló energia azonban csak akkor mutatható ki a mérések alapján, ha a fenti 
intenzitásokat még pontosabban, vagyis egy tizedesjegy pontossággal adjuk 
meg. Ha egész értékekre kerekítünk, akkor nulla eredő intenzitást kapunk. 
Megjegyezzük azonban, hogy négy értékes jegyre pontos intenzitásadatokat 
nagyon nehéz mérni, és ezért a manapság leginkább elfogadott adatokat sem 
tekinthetjük teljes mértékben megbízhatóknak.

MENNYIT MELEGEDETT A LÉGKÖR?  (Olvasmány)

Az 1970-es évek végére terjedt el az a nézet, hogy bolygónkon az átlaghőmér-
séklet növekszik. Néhány további év volt szükséges ahhoz, hogy a politika és 
a szélesebb közvélemény is foglalkozzon a klímaváltozás kérdésével. 1988-
ban alakult meg az ENSZ klímaváltozással foglalkozó szakmai szervezete 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, rövidítve IPCC, magyarul  
Éghajlatváltozási Kormányközi Tes tület). Ez a kormányközi szervezet 
sokezernyi szakértő munkájára alapozva igyekszik állást foglalni a dön-
tő kérdésekben. Meghatározták például az utóbbi másfél évszázadban 
az évenkénti (illetve öt évre számolt) földi átlaghőmérséklet-ingadozást, 

Nap
341 W/m2 
fényintenzitás érkezik 
a Napból

a légkör és a földfelszín 
együttesen 
102 W/m2-t visszaver

a Föld felszínére a kettő különbsége, 
azaz 239 W/m2 érkezik, 
mely hosszú hullámhosszúságú 
infravörös sugárzás révén jut el 
a világűrbe

atmoszféra

üvegházhatású gázok

Föld
miközben a földfelszín infravörösben sugárzik, 
a légkör üvegházhatású gázai ebből 
jelentős mennyiségben elnyelnek, és az így 
felmelegedett légkör a földfelszín felé is újrasugároz

 Q Az üvegházhatás egyszerűsített vázlata
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amit a felső ábrán mutatunk be. 
A Föld évi átlaghőmérsékletét az 
1961–1990 között mért három 
évtizedes átlaghoz viszonyítják, 
amit 14 °C-osnak mértek (ezt a  
14 °C-os átlaghőmérsékletet az 
alsó 0 °C-kal jelöltük). 
Az ábra alapján az látszik, hogy 
1920 és 1940 között 0,2 °C-kal, 
majd 1960 után napjainkig leg-
alább 0,5 °C-kal növekedett a glo-
bális átlaghőmérséklet. Közvetlen 
rendszeres meteorológiai feljegy-
zések 1860-tól állnak a kutatók 
rendelkezésére. Érdemes megem- 
líteni, hogy az azóta feljegyzett  
10  legmelegebb év mindegyike  
1998 után következett be, az 
északi félteke jégtakarója roha-
mosan zsugorodik, a globális ten-
gerszint folyamatosan emelkedik.
A tengerszint emelkedését mu-
tatja a középő ábra a XIX. század 
utolsó két évtizedének tenger-
szintjéhez viszonyítva. Az emelke-
dés egyértelműen megállapítható, 
és mintha 1930 után gyorsulna is 
a folyamat.
Az ábra alapján az látható, hogy a 
vizsgált időszakban a tengerszint-
emelkedés nagyjából 200 mm-es 
volt. Nagyon nehéz arra követ-
keztetni, hogy az elkövetkezendő 
évtizedekben mi várható. A becs-
lések igen eltérő értékeket mutat-
nak.
Ha gyakorlatilag megmarad az 
utóbbi évtizedek növekedése, ak-
kor az évszázad végére a tenger-
szint 20 cm-rel lesz magasabb, 
mint most, de olyan számítások 
is vannak, melyek igencsak fel-
gyorsuló tengerszint-emelkedést 
jósolnak, így az is elképzelhető, 
hogy 2100-ra a tengerszint átla-
gos magassága 2 méterrel lesz ma-
gasabb, mint a múlt század végén. 
(Lásd az alsó ábrát.)
A jelenleg észlelt hőmérséklet-
emelkedésből sem lehet megbíz-
hatóan arra következtetni, hogy 
mi várható néhány évtized múlva. 
Még azt sem lehet biztosan tud-
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 Q  Az utóbbi másfél évszázad évenkénti, illetve ötéves földi globális átlaghőmérséklet-
eltérései egy elfogadott viszonyítási ponthoz (14 °C) képest 
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 Q  Különféle előrejelzési modellek nagyon eltérő jóslatokat adnak a tengerszint várható 
alakulására a következő évtizedekben
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ni, hogy a múlt században összessé-
gében tapasztalt 0,8 °C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés csak egy 
véletlen ingadozás, vagy a folyamat 
tartós lesz, és a Föld átlaghőmérsék-
lete tovább fog növekedni. Érdemes 
megvizsgálni, hogy milyen volt a glo-
bális átlaghőmérséklet egy hosszabb 
időskálán. Erre az nyújt lehetőséget, 
hogy az antarktiszi jég nagyon rég-
óta egymás fölé rétegződik, melyből 
fúrásokkal mintát lehet venni. A jég-
be záródott gázok mennyiségéből a 
kutatók következtetni tudnak arra, 
hogy mekkora volt a légkör hőmér-
séklete, amikor a jég képződött, illet-
ve a különböző időszakokban kelet-
kezett jégmennyiséget is meg tudják 
állapítani a több ezer méter mélységű 
furatmintákból.

A fenti grafikon alapján láthatjuk, hogy a Földön jégkorszakok és jég-
korszakok közötti melegebb időszakok követték egymást, melyek nem 
teljesen szabályos időközönként váltakoztak. Jelenleg egy felmelegedési 
időszakban vagyunk. A hideg és a meleg időszakok közötti hőmérséklet-
különbség 6-8 °C-os, amelyhez képest az utóbbi 50–100 évben megfigyelt 
egy foknál kisebb emelkedés jelentősen kisebb.

Felelős-e az ember a globális felmelegedésért?

A kutatók jelentős része egyetért abban, hogy elsősorban az ipari tevékenység 
következtében megnövekedett légköri szén-dioxid-koncentráció okozza a glo-
bális felmelegedést. Az alsó grafikon a légkörben lévő szén-dioxid-koncentrá-
ciót ppm egységekben mutatja a jelenkortól visszafelé 400 ezer évig. A ppm 
(parts per million) az egész rész egymilliomodát jelenti, vagyis azt, hogy egy-
millió levegőmolekula között átlagosan hány szén-dioxid-molekula található.

A grafikon nagyon jó egyezést mutat 
az előzőekben bemutatott hőmér-
séklet- és jegesedési görbékkel. Azt 
láthatjuk, hogy a melegedési idősza-
kokban 250 ppm feletti volt mindig 
a szén-dioxid-koncentráció, és a jég-
korszakok alatt 200 ppm körüli, de a 
régi korokban ez sohasem lépte túl a 
300 ppm-et. Nézzük meg az utóbbi 
ötven év szén-dioxid-koncentráció-
változását egy újabb grafikonon.

A 63. oldali grafikon alapján látha-
tó, hogy a szén-dioxid-koncentráció 
folyamatosan növekszik, 2020 táján 
már elérheti a 400 ppm értéket is. 
A grafikonon megfigyelhető az úgy-
nevezett fűrészfogeffektus, amely-
nek az északi félteke erdeiben zajló 
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 Q  A kék és a zöld görbék az antarktiszi Epica és a Vosztok kutatóállomások furatmintáiból 
megállapított földi átlaghőmérséklet-eltéréseket mutatják az 1961–1990 közötti 
átlaghoz képest. A piros görbén a relatív jégmennyiség változása látható, ahol  
a maximális értékek lefelé, a minimális értékek pedig felfelé találhatóak
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 Q  A kék görbe mutatja, hogy az elmúlt 420 000 év alatt soha nem lépte túl a légkör szén-
dioxid-koncentrációja a 300 ppm értéket, azonban mint a piros vonalon látszik,  
1800-tól napjainkig meredeken növekedett 380 ppm-ig
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évszakos változás az oka. Az erdők 
ugyanis minden tavasszal hatalmas 
mennyiségű szén-dioxidot vonnak 
ki az atmoszférából, ami a görbén 
a koncentráció visszaesésében jele-
nik meg. Az ősz beköszöntével nö-
vekszik a szén-dioxid-koncentráció, 
ami a lebomlással jár együtt. A görbe 
azonban másra is rámutat: minden 
ősz végén kicsivel több szén-dioxid 
marad a légkörben, mint amennyi 
előtte volt. Sokan úgy vélik, hogy ez a 
folytonos emelkedés egyértelműen a 
fosszilis tüzelőanyagok elégetésének 
a következménye. A kutatók szerint 
az emberi tevékenység miatti szén- 
dioxid-koncentráció forrásainak meg-
oszlása a következő: ipar: 43%, lakó-
épületek: 21%, egyéb épületek: 10%, 
közlekedés: 22%, mezőgazdaság: 4%.

A világ országai a kiotói egyezményben vállalták, hogy csökkentik a szén-
dioxid (és egyéb üvegházhatású gázok) kibocsátását. Ehhez az egyezmény-
hez a világ országai egyetlen kivétellel mind csatlakoztak. Az Amerikai 
Egyesült Államok a mai napig nem írta alá a 2005-ben hatályba lépő megál-
lapodást. Azóta a 2012-ben lejáró egyezményt 2020-ig meghosszabbították, 
de az USA azóta sem csatlakozott.

Nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy az emberi tevékenységek miatt 
megnövekedett szén-dioxid-koncentráció okozza a globális felmelegedést, 
azonban akár így van, akár nem, rendkívül fontos az emberiség számára, hogy 
csökkentse a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetését. A jómódú emberek feles-
leges pazarlása jár együtt szén-di-
oxid-kibocsátással, ami különösen a 
közlekedésben és a pazarlóan nagy 
energiafelhasználásban nyilvánul 
meg. Okos, takarékos, környezetba-
rát életmóddal sokat tehetünk azért, 
hogy a Föld élhetőbb legyen. Furcsa 
észrevennünk, hogy az emberiség 
a légköri szén-dioxid mennyiségét 
meghatározva, mérési adatot kaphat 
arról, hogy élhetőbb vagy önpusztí-
tóbb világ felé haladunk-e.  
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 Q  A légköri szén-dioxid-koncentráció növekedése az utóbbi 50 évben.  
A kis grafikonon a szén-dioxid-koncentráció éves változása van feltüntetve.  
A mérések a Mauna Loa hegyen (Hawaii) készültek

A szakértők ma már egyetértenek abban, hogy a Föld légkörének átlaghő-
mérséklete az utóbbi száz év alatt közel 1 °C-kal növekedett. A jövőt illetően 
bizonytalanok a jóslatok, azonban az elkövetkező évtizedekben várhatóan 
tovább fog növekedni a földi átlaghőmérséklet, emelkedni fog a tengerek 
szintje, csökkenni fognak a jéggel borított területek, visszahúzódnak a glecs-
cserek. A változások mértékét és lefolyásuk sebességét azonban egyelőre 
nem látjuk előre pontosan. Valószínű, hogy a földi klíma szélsőségesebb, az 
ingadozások gyakoriak és szokatlanul nagyok lesznek, nehezebb lesz előre 
kiszámítani a várható időjárást.

A globális felmelegedés legvalószínűbb oka az üvegházhatás megnövekedé-
se. Az üvegházhatás lényege, hogy a Föld légköre sokkal jelentősebb mérték-
ben nyeli el a felmelegedett földfelszínről kisugárzó hosszú hullámhosszú-
ságú hősugarakat, mint amennyire a Napból érkező fényt. A légkörben lévő, 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségének növekedése erősíti a jelenséget, 
ezzel emeli a légkör (és a talaj) hőmérsékletét.

Az egyik legfontosabb légköri üvegházhatású gáz a szén-dioxid. A légkör-
ben lévő szén-dioxid mennyisége az utolsó félmillió évben soha nem volt 
olyan magas, mint napjainkban. A világ országai erőfeszítéseket tesznek 
a légköri szén-dioxid mennyiségének a csökkentésére, de egyelőre nem 
látszik, hogy megállt volna a növekedés. Környezettudatos életmóddal 
mindenki személy szerint is hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a szén- 
dioxid-kibocsátás.

NE FELEDD!
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1. Mit nevezünk üvegházhatásnak?

2. Nézz utána, hogy melyek az üvegházhatást erősítő gá-
zok, és ezek közül melyek befolyásolják legjelentősebb 
mértékben az üvegházhatást!

3. Internetes források alapján keress olyan érveket, me-
lyek megerősítik, illetve cáfolják, hogy a globális felme-
legedést az emberi tevékenység okozza!

4. Milyen hatással van a globális felmelegedés a földi idő-
járásra?

5. Sorolj fel olyan pazarló emberi tevékenységeket, melyek 
növelik a légkörbe kerülő szén-dioxid mennyiségét! Ho-
gyan lehetne ezeket a tevékenységeket helyettesíteni 
valami mással, hogy csökkenjen a szén-dioxid-kibocsá- 
tás?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

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

2. Elemezd részletesen a globális energiamérleget bemu-
tató ábrát, melyet ennek a leckének az elején találsz!

3. 2015. január 1-jén alakult meg a Környezeti Fenntartha-
tósági Igazgatóság (mint a Köztársasági Elnöki Hivatal 
új igazgatósága). Nézz utána, milyen ajánlásokat tett, 
milyen intézkedéseket hozott az új igazgatóság a glo-

bális felmelegedéssel kapcsolatos ügyekben a megala-
kulása óta!

4. Nézz utána, hogy jelenleg mekkora a légkör szén-di-
oxid-tartalma, és melyek a legújabb kutatási eredmé-
nyek a légköri szén-dioxid üvegházhatást befolyásoló 
viselkedésével kapcsolatban!

5. Nézz utána, hogy jelenleg mekkora a tengerek, óceá-
nok vízszintje a múlt század végéhez képest! Milyen 
következményekkel járhat a vízszintjeik emelkedése?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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A Földön ma már hétmilliárdnál is 
több ember él. Ebben a leckében 
arról tanulunk, hogy mit kell ten-
nünk azért, hogy bolygónk ennyi 
ember számára is emberhez mél-
tó életet biztosíthasson.

Az ökológiai lábnyom fogalma

Az ökológiai lábnyom értéke azt fejezi ki, hogy egy adott társadalomnak 
mekkora földterületre és mennyi vízre van szüksége önmaga fenntartásához, 
valamint a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Ez az érték kiszámítható em-
berekre, csoportokra, országokra vagy vállalkozásokra nézve is. Az elemzés 
során figyelembe kell venni az adott csoport (pl. a saját családunk vagy egy 
város) szükségleteit, például energia-, étel-, építőanyag- és vízfogyasztását. 
Az ökológiai lábnyom tehát az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja 
termelni az ak tuális életvitelünkhöz szükséges javakat. Az ökológiai lábnyom 
mérésére a hektár/fő (ha/fő) mértékegység vált elfogadottá. (A hektár tízezer 
négyzetméter: 1 ha = 10 000 m2 = 0,01 km2.)

Mekkora terület jut egy emberre?

Becslések szerint a Földön 12,8 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és 
tengerfelület van, és jelenleg 7,1 milliárd ember. Így kiszámítható, hogy min-
den emberre csak 12,8/7,1 = 1,8 hektár jut. Könnyen beláthatjuk, hogy a Föld 
véges mérete miatt a biológiailag aktív terület nagyságát nem növelhetjük 
korlátlanul. Sőt, az is belátható, hogy igen veszélyes a mezőgazdasági 
művelésbe bevont területek korlátozott mértékű növelése is, hiszen ez 
legtöbbször az erdők, őserdők, esőerdők felszámolásával, felégetésével jár, 
ami beláthatatlan környezeti károkat okoz.
A Föld népességének növekedése az elkövetkező évtizedekben várhatóan 
folytatódni fog, ezért azzal kell számolnunk, hogy a teljes Földre számított, 

9. | Ökológiai lábnyom
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 Q  Az ökológiai lábnyom hektár/fő egységben azt mutatja meg, hogy átlagosan  
mekkora terület tud eltartani egy embert azon a szinten, ahogy az adott környezetben 
az emberek élnek

Az ökológia szó jelentése: együtt-
éléstan. A szó eredete: az oikosz 
görögül házat jelent, ház körüli 
gazdaságot.

A természetben fajok milliói él-
nek az élőhelyhez és egymáshoz 
alkalmazkodva. A 18. századtól 
kezdve e kapcsolatok leírására a 
gazdaságtan (ökonómia) adott 
mintát. A „természet ökonómiája” 
metaforát a 19. században váltot-
ták fel az ökológia szóval. 
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egy emberre jutó 1,8 ha/fő érték csökkenni fog. Belátható időn belül az em-
beriségnek nincs módja „másik Földre” költözni, így a népességnövekedésből 
és a földi anyagi források pazarló használatából származó, egyre súlyosabban 
jelentkező gondot orvosolni kell. Ezt nevezzük a fenntarthatóság probléma-
körének.

Kiszámították, hogy mekkora jelenleg az egy főre jutó ökológiai lábnyom vi-
lágátlaga, és erre az értékre 2,2 ha/fő jött ki (1961-ben még csak 0,88 ha/fő 
volt), tehát a mai érték nagyobb, mint amekkora terület (1,8 hektár) egy em-
berre jut. Ez azt jelenti, hogy ma már folyamatosan pusztítjuk a Földet, nem 
gondolva arra, hogy mit hagyunk örökül unokáink számára!

Mekkora az ökológiai lábnyom a világ egyes országaiban?

Az ökológiai lábnyom nagysága igen nagy eltéréseket mutat az egyes orszá-
gok között. A következő térképen színkódok mutatják a helyi (országos) ér-
tékeket.

Lényegében azt állapíthatjuk meg, hogy a gazdagabb országoknak nagyobb 
az ökológiai lábnyoma, a szegényebb területeknek kisebb. Ezt támasztja alá 
az is, ha az ökológiai lábnyom függvényében ábrázoljuk a humán fejlettségi 
mutatót (Human Development Index, rövidítése: HDI). Ez egy olyan muta-
tószám, amely a világ országainak összehasonlítását teszi lehetővé a születés-
kor várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján. 
Lényegében a jólét mérőszáma.

Q  Ökológiai lábnyom országonként 

  5,4–10,7 ha/fő
  4,7–5,4 ha/fő
  4,0–4,7 ha/fő

  3,2–4,0 ha/fő
  2,5–3,2 ha/fő
  1,8–2,5 ha/fő

  1,1–1,8 ha/fő
  0,4–1,1 ha/fő
  nincs adat 
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A következő táblázat a 40 legmagasabb humán fejlettségi mutatójú ország 
sorrendjét mutatja a 2012-es adatok alapján, ahol Magyarország a 37. helyet 
foglalja el. 

1.  Norvégia – 0,955 

2.  Ausztrália – 0,938 

3.  USA – 0,937 

4.  Hollandia – 0,921 

5.  Németország – 0,920 

6.  Új-Zéland – 0,919

7.  Írország – 0,916

8.  Svédország – 0,916

9.  Svájc – 0,913

10.  Japán – 0,912

11.  Kanada – 0,911

12.  Dél-Korea – 0,909

13.  Izland – 0,906

14.  Hongkong – 0,906

15.  Dánia – 0,901 

16.  Izrael – 0,900

17.  Belgium – 0,897 

18.  Ausztria – 0,895

19.  Szingapúr – 0,895

20.  Franciaország – 0,893

21.  Finnország – 0,892 

22.  Szlovénia – 0,892 

23.  Spanyolország – 0,885

24.  Liechtenstein – 0,883

25.  Olaszország – 0,881

26.  Egyesült Királyság –  0,875

27.  Luxemburg – 0,875

28.  Csehország – 0,873

29.  Görögország – 0,860 

30.  Brunei – 0,855

31.  Ciprus – 0,848 

32.  Málta – 0,847 

33.  Andorra – 0,846 

34.  Észtország – 0,846 

35.  Szlovákia – 0,840

36.  Katar – 0,834 

37.  Magyarország – 0,831

38.  Barbados – 0,825 

39.  Lengyelország – 0,821

40.  Chile – 0,819 
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 Q   Az ökológiai lábnyom és a jólét (HDI) kapcsolata (az ábrán látható a 2,1 ha/fő érték is, ami a Föld elméletileg lehetséges maximális 
egy főre eső hasznosítható területét jelenti; a szakértők úgy számítják, hogy a jelenlegi 1,8 ha/fő terület legfeljebb ennyire 
növelhető). Magyarország ökológiai lábnyoma a különböző számítások bizonytalansága miatt 3,1 és 3,7 hektár/fő értékű, míg  
a jólétet kifejező jelenlegi HDI mutatónk 0,831
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Hogyan számítják ki az ökológiai lábnyomot?

Az ökológiai lábnyom számításakor figyelembe veszik az egyes csoportok 
(mint például egy család vagy város) energia-, étel-, víz-, építőanyag- stb. 
fogyasztását, és így becsléssel állapítják meg az eltartásukhoz szükséges ter-
melőképes földterület mennyiségét. Minden emberi tevékenység használ 
földterületeket vagy halászati területeket. Az ökológiai lábnyom ezeknek a 
területeknek az összessége, és hat tényezőből tevődik össze:

• Szénlábnyom: A fosszilis erőforrások elégetéséből, a földhasználat-válto-
zásból és kémiai folyamatokból keletkező CO2 elnyeléséhez szükséges erdő-
terület nagysága.

• Legelőlábnyom: Annak a területnek a nagysága, amely a hús- és tejtermé-
kekért, irháért és gyapjúért tartott állatállomány eltartásához szükséges.

• Erdőlábnyom: Az éves rönkfa-, papíralapanyag-, faáru- és tűzifa-felhasz-
nálás alapján becsült terület.

• Halászati lábnyom: A különböző tengeri és édesvízi fajok halászati adatai 
alapján, valamint az újratermelési igényeik alapján becsült érték.

• Szántólábnyom: Az emberi fogyasztásra, állati takarmányozásra és 
bioüzemanyagok előállítására termelt növények termesztésének területigé-
nye.

• Beépített területek: Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások, 
ipari létesítmények, vízi erőművek tározói) szükséges földterület nagysága.

Kritikai megjegyzések

Az ökológiailábnyom-elemzéseket több szempontból is bírálják, többek kö-
zött azért, mert nem veszi számításba a többszörös célra használt területe-

ket, illetve a becslések nagy része 
az észak-amerikai életstílus alap-
ján készült, és nem vonatkoztatha-
tó mindenkire. Ezenkívül a modell 
egyéb hibái közé tartozik az is, hogy 
képtelen az egy háztartásban élők 
külön fogyasztóként való kezelésé-
re (például egy nagy házban élő tíz-
gyerekes családnak könnyen lehet 
kisebb lábnyoma, mint egy kisebb 
házban élő egyedülálló fogyasz- 
tónak).

Hogy kiküszöböljék a fenti hibákat, 
az ökológiailábnyom-modelleket fo  -
lyamatosan finomítják. Azonban az 
elemzések még így is inkább tekin-
tendők jelzésértékűnek, mint a fenn-
tarthatóság pontos mérőszámának. 
Az ökológiai lábnyom elsődleges 
célja emiatt leginkább az erőforrás-
takarékosság tudatosítása és a figye-
lem felkeltése az iparosodott orszá-
gokban.

 Ebben a leckében arról tanulunk, 
hogy mit kell tennünk azért, hogy 
bolygónk ennyi ember számára is 
emberhez méltó életet biztosít-
son.
A családokban az egy főre eső 
ökológiai lábnyom értékének ki-
számítására az interneten számos 
kész program áll rendelkezésünk-
re. Egy keresővel kiválasztunk egy 
ilyen programot, ahol ki kell tölte-
nünk egy táblázatot, majd a prog-
ram azonnal meghatározza a saját 
ökológiai lábnyomunk nagyságát.
Ha környezettudatosan élünk, 
öko lógiai lábnyomunk kisebb lesz. 
Törekedj arra, hogy csökkentsd 
ökológiai lábnyomodat!

Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt 
hatását egy hektárban kifejezett mérőszámmal, az ökológiai lábnyommal 
lehet leírni. Az ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg 
tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, ener-
gia, építőanyag, víz stb.), valamint elegendő a megtermelt hulladék elnye-
léséhez.

Az ökológiai lábnyom értéke szoros kapcsolatban van a jóléttel, és rendkí-
vül nagy ingadozást mutat a világ országai között; a gazdag országok öko-
lógiai lábnyoma igen nagy, a szegényeké kicsi. Természetesen egy országon 
belül is nagy eltéréseket találhatunk a gazdag és a szegény emberek ökoló-
giai lábnyomának mérete között.

1975 környékén az emberiség ökolábnyoma túllépte a Föld kapacitását. 
Mára az emberiség teljes ökológiai lábnyoma 15,6 milliárd hektár terüle-
tet igényel, 7,1 milliárd ember él a Földön, és az egy főre jutó ökolábnyom  
2,2 ha/fő. Ezzel szemben 12,8 milliárd hektár biológiailag aktív terület áll 
rendelkezésünkre, tehát ebből egy főre 1,8 hektár jut.

Természetesen ezeket a számokat nem kell megjegyezni, elegendő arra em-
lékezni, hogy ma már „egy Föld” nem elég az egész emberiség számára. Az 
ENSZ rendelkezik tervekkel, melyekkel azt szeretné elérni, hogy a követke-
ző évtizedekben egy olyan helyzet álljon vissza, melyben a Föld képes el-
tartani a teljes népességet. Minél gazdagabb egy ország, egy település, egy 
család, annál nagyobb a felelőssége az ökológiai lábnyom csökkentésében.

NE FELEDD!
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1. Mit nevezünk ökológiai lábnyomnak? Interneten elérhető programok segítségével számítsd ki családod egy főre eső 
ökológiai lábnyomának nagyságát, és hasonlítsd össze a kapott értékeket!

2. Milyen emberi tényezők növelik, és melyek csökkentik az ökológiai lábnyom nagyságát?

3. Fejtsd ki, hogy szerinted az ökológiai lábnyom fogalmának, számértékének ismerete elősegíti-e a környezettudatos 
életmódot különböző élethelyzetű, életkorú embereknél!

4. Elemezd a grafikont! Véleményed 
szerint hogyan fog változni az 
ökológiai lábnyom globális értéke 
az elkövetkező évtizedekben?

5. Nézz utána, hogy a jólétet kifejező HDI mutató szerint hogyan változott Magyarország helyezése a világ országai kö-
zött az elmúlt években! Mivel magyarázható a változás?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
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1. Tervezz meg egy számítógépes programot, mely al-
kalmas arra, hogy kiszámítsa osztálytársaid ökológiai 
lábnyomát! Állíts össze egy kérdőívet, mely összegyűjti 
azokat az adatokat, amelyek osztálytársaid ökológiai 
lábnyomának kiszámításához szükségesek!

2. Az ökológiai lábnyom fogalma az utóbbi években igen-
csak divatossá vált. Gyűjts össze érveket mellette és el-
lene, melyek az ökológiai lábnyom hasznosságát vagy 
haszontalanságát támasztják alá!

3. Nézz utána, mit jelent a Happy Planet Index (HPI, ma-
gyarul: Boldog Bolygó Index)! Milyen helyet foglal el 
Magyarország az országok boldogsági sorrendjében? 
Fejtsd ki, hogy te hogyan mérnéd az emberek általános 
elégedettségét, boldogságát!

4. Bhutánban a bruttó nemzeti termék (angolul gross 
national product, GNP) mintájára létrehozták a bruttó 
nemzeti boldogság (angolul gross national happiness, 
GNH) fogalmát. Nézz utána, hogy mi lehet ez, és ho-
gyan mérik! Mi a véleményed erről az indexről?

5. Nézz utána, hogy mit jelent az ökoturizmus fogalma! 
Fejtsd ki, hogy te miért lennél „ökoturista”, vagy éppen 
miért nem lennél az!

6. Hányszor nagyobb egy két szülőből és három középis-
kolás korú gyerekből álló család ökológiai lábnyoma, ha 
városban élnek, ahhoz képest, mint ha falusi gazdasá-
guk lenne?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Hatalmas süketszobában 
egy vadászrepülő hangját is  

meg lehet mérni. 
Hogyan lehet elérni, hogy a pilóta 

erősen lehalkítva hallja csak a gép 
félelmetesen erős hangját?

Ebben a diszkóban 
mindenki fejhallgatót visel, és csak 

azon keresztül élvezi a zenét. Mit 
hall a diszkóba látogató ember, 

akin nincs fejhallgató? Miért nem 
terjedtek el az ilyen típusú diszkók?

A trombita 
hangmagasságát a rajta 

lévő billentyűk lenyomásával 
változtathatjuk. Milyen 

hangmagasság-tartományban 
szól a trombita? Mi történik, amikor 

lenyomunk egy billentyűt?
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A HANG ÉS A HANGSZEREK VILÁGA

A hárfa húrjai 
gyenge hangot adnak, amit az 
úgynevezett hangszertető erősít fel. 
Mi ez a hangszertető, és hogyan 
működik? 
A hárfa ősi hangszer, sokféle 
változatát használják ma is. 
Milyenek lehettek a legrégebbi 
hárfák? 
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„A szó elszáll, az írás megmarad.” 
Értjük a régi mondás jelentését, 
azonban mai világunkban na-
gyon könnyen megmarad a szó is, 
a zene is, hiszen könnyen elérhető 
a jó minőségű hangrögzítés. Öt 
érzékszervünk egyike a fülünk, se-
gítségével léphetünk be a hangok 
világába.

10. | Hogyan hallunk?

A hang

Hétköznapi értelemben a levegőben 
terjedő mechanikai hullámokat 
nevezzük hangnak. A levegőben 
terjedő hang longitudinális (hosz-
szanti) hullám. (Szilárd anyagok-
ban longitudinális hullámokon kí-
vül transzverzális [keresztirányú] 
hullámok is terjedhetnek.) Az em-
beri fül a 20 Hz-nél nagyobb és a  
20 000 Hz = 20 kHz-nél kisebb frekvenciájú hangokat érzékeli. (A hertz, rö-
vidítve Hz a frekvencia, magyarul a rezgésszám mértékegysége. Azt mutatja 
meg, hogy másodpercenként hány rezgés történik.) 
A 20 Hz-nél alacsonyabb frekvenciájú hangokat infrahangnak, a 20 kHz-nél 
magasabb frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük. 

Ultrahangos képalkotás 

Az ultrahang legfontosabb alkalmazása az orvosi diagnosztikai képalkotás. 
Az ultrahangos képalkotás azon alapszik, hogy az ultrahang behatol a testbe, 
és a különböző szövetekről valamilyen mértékben visszaverődik. A visszave-

A nagyon erős infrahangok rezgésbe hozhatják az emberi test egyes szerveit, 
ily módon érzékelhetjük azokat. Szerencsétlen esetekben (például régi szovjet 
dízel-elektromos mozdonyokban) a mozdonyvezető súlyos sérüléséhez veze-
tett, amikor a mozdony által kisugárzott infrahang hatására a kötőszövetekkel 
felfüggesztett hasi szervek erős rezgésbe kezdtek, vagyis berezonáltak.

A természetben infrahangok jöhetnek létre többek között viharos időjárás, 
tornádó, tenger hullámzása, lavina, földrengés, vulkánkitörés, vízesés, jég-
hegy leomlása, villámlás, sarki fény hatására. Az állatok közül a bálnák, elefán-
tok, vízilovak, rinocéroszok, zsiráfok, okapik és az aligátorok ismertek arról, 
hogy infrahangot bocsátanak ki nagy távolságú kommunikáció céljából (ez 
a bálnák esetében több száz km is lehet). Az elefántok által kibocsátott inf-
rahang is több száz km-re terjed a szilárd talajban, amit fajtársaik a lábukon 
keresztül érzékelnek.

Az infrahangok sok emberben félelmet vagy rosszullétet váltanak ki. 
Mások természetfeletti élményként élik meg. A vizsgálati eredmények 
arra utalnak, hogy az alacsony frekvenciás hang szokatlan, kellemetlen 
élményeket hozhat létre, még akkor is, ha az érzékelhetőségi küszöb 
alatt van. Néhány tudós szerint ilyen hangok lehetnek a felelősek 
néhány „kísértetjárta” helyszínen tapasztalható élményekért, mert a 
szem 18 Hz körüli saját rezgési frekvenciával rendelkezik. Ha pontosan 
a szem rezonanciafrekvenciájával megegyező az infrahang rezgésszá-
ma, akkor olyan foltokat, képeket „láthatunk”, melyeket agyunk kísérte-
tekként azonosít.

A mechanikai hullámok valamilyen 
közegben haladnak. Folyadékok-
ban, gázokban csak longitudinális 
(hosszanti) hullámok terjedhetnek, 
szilárd anyagokban emellett transz-
verzális (keresztirányú) hullámok 
is mozoghatnak. A hullámokhoz 
valamilyen hullámkeltő mechaniz-
musra van szükség, ami a közegnek 
energiát ad át, és a hullámban ez az 
energia terjed különböző irányok-
ba. Lehetséges, hogy egyszeri zavar 
terjed szét (például amikor egy ka-
vicsot dobunk a tó nyugodt vizébe, 
vagy egyet tapsolunk, vagy amikor 
villámláskor nagyot dörren az ég); 
ezt a jelenséget lökéshullámnak 
nevezzük. Ha a hullámkeltő ismét-
lődő jelet kelt, akkor periodikus (is-
métlődő) hullám jön létre. Harmo-
nikus hullámról beszélünk akkor, ha 
a hullámkeltő harmonikus rezgést, 
vagyis szinuszfüggvénnyel leírható 
rezgést végez. Ilyenkor a hullámot 
hordozó homogén (egynemű) kö-
zegben terjedő jel is harmonikus.

EMLÉKEZTETŐ

Egyes állatok, például a kutyák 
meghallják a 20 kHz-nél nagyobb 
frekvenciájú hangokat is. Kutyák 
esetében ez a határ elérheti a 30-
40 kHz-et is, de egyes források sze-
rint vannak olyan kutyák, amelyek 
70–100 kHz-ig érzékelik a hangokat.
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rődő ultrahangot a készülék adó-vevője érzékeli, és egy számítógépes prog-
ram a jeleket felismerhető képpé alakítja. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag tel-
jesen sérülésmentesen kaphatunk képeket az emberi test belsejéből, például 
az anyaméhben fejlődő magzatról.

Az ultrahangos képalkotás alacsony energiájú besugárzással történik. Nagy 
energiák esetén terápiára, például vesekövek apróra zúzására használhatjuk 
az ultrahangot. Ilyenkor kívülről a vesekőre fókuszálják az ultrahangnyalá-
bot, így gyakorlatilag csak a vesekövet károsítja, a többi szövetet alig. Még ér-
dekesebb az ultrahangos vesekőaprítás, ha endoszkópos módszerrel a vesekő 
közvetlen közelébe juttatják az ultrahangot adó készüléket, amely a közvetlen 
környezetében fejti ki kőaprító hatását.

A FÜL  (Olvasmány)

A lenti ábra az emberi fül szerkezetét mutatja. A külső fül egy töl-
csérhez hasonlít, ami összegyűjti a hanghullámokat, és a hallójárat 
bejáratához irányítja a hangot. A külső fül a szemből érkező hangot 
hatásosabban képes összegyűjteni, mint a hátulról jövő hangot, ami 
segíti a térbeli tájékozódásunkat. A hallójárat rezonanciatulajdonsá-
gai erősítik a fül érzékenységét a 2 kHz és 5 kHz közötti frekvencia-  
tartományban, ami a beszédértés szempontjából a döntő frekvencia- 
intervallum.
A hallójárat végénél található a dobhártya, ami a beérkező hanghullá-
mok hatására rezgésbe jön. A dobhártya mögötti tartományt dobüreg-
nek nevezzük, ami már a középfülhöz tartozik. Itt találhatók a halló-
csontok (kalapács, üllő, kengyel), ezek közvetítik a dobhártya rezgéseit 
a belső fülhöz. A középfülből induló fülkürt összeköti a dobüreget az 
orrgaratüreggel, így a fülkürtön át nyeléskor levegő juthat a dobüregbe.
A dobhártyához van hozzánőve a kalapács nyele, amelyhez az üllő, ehhez 
pedig a kengyel kapcsolódik. A kengyel talpa a dobüreg dobhártyával át-
ellenes, belső falán lévő ovális ablakot rezgeti meg. (A középfül és a belső 
fül közötti ovális ablak egy rugalmas hártya, amely a belső fülhöz tartozó 
csontos csiga falán található.) 
A hallócsontok emelőként működnek, így a kengyel másfélszer-kétszer 
akkora erőt fejt ki az ovális ablakra, mint amekkora erővel a dobhártya a 
kalapács nyelére hat. Mivel az ovális ablak felülete hússzor kisebb a dobhár-
tyáénál, így ez a mechanizmus 30-40-szeres nyomásnövekedést eredmé- 
nyez.
A hallócsontok védik a fület az erős hangok okozta károsodástól. Nagy 
hangerő esetén egy izom elhúzza a kengyelt az ovális ablaktól. Ugyanek-

 Q  Anyaméhben fejlődő magzat digitális 
képe és az ultrahangos vizsgálat

 Q  Endoszkóp segítségével ultrahang- 
adófejet juttathatunk egy-egy nagyobb 
vesekő közelébe, melyet az ultrahang 
felaprít 

Ultrahangos vizsgálatkor géllel bekenik a páciensek bőrét, így nem ke-
rül levegő az ultrahangos adó-vevő készülék és az emberi bőr közé. Erre 
azért van szükség, mert a levegőben terjedő ultrahang a bőr felületéről 
szinte teljesen visszaverődne, így nem hatolna be a test belsejébe, amely-
ről a képalkotás történik. A gél és a bőr az ultrahang terjedése szempont-
jából közel azonos tulajdonságú, ezért a bőrfelületről a gél segítségével 
alig történik visszaverődés, szinte teljes mértékben bejut az ultrahang  
a testbe.

fülkagyló   hallócsontok    egyensúlyérző
szerv

csiga

külső
hallójárat                 dobhártya          fülkürt     

 Q Az emberi fül szerkezete 
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kor egy másik izom megnöveli a dobhártya feszítettségét. Ez a két hatás 
időszakosan lecsökkenti a fül érzékenységét. A védőmechanizmus bein-
dulásához néhány ezredmásodperc szükséges, így az igazán hirtelen ha-
tásokkal (például egy robbanás okozta lökéshullámmal) szemben a fül 
védtelen, ezért károsodhat.

A belső fülben (labirintus) található a hallás és egyensúlyozás érzéksejt-
rendszere. A belső fül a sziklacsont mélyén, a csontos labirintusban he-
lyezkedik el. A csontos labirintus egy előcsarnokból és az abból kiinduló 
csontos csigából (hallószerv), valamint három félkörös ívjáratból, a töm-
lőcskéből és zsákocskából (egyensúlyozó szerv) áll. 

A csontos labirintust folyadék tölti ki, mely az agyvízzel van kapcsolatban. 
A csontos csigát középen egy háromszög alakú tér a hártyás csiga teljes 
hosszában két csatornára osztja. Az alsó és felső folyadéktér a csiga csúcsá-
ban egymással összeköttetésben van. A hang hatására rezgő kengyel talpa 
úgy helyezkedik el az ovális belsőfül-ablakban, hogy meglöki a csiga fel-
ső folyadékterét. A hangrezgés folyadékrezgéssé válva végigszalad a csiga 
csúcsáig. Ott megfordul, visszafelé szalad, közben megrezegteti a hártyás 
csigát. Végül a folyadékrezgés visszaverődik az alsó csatorna kezdőpont-
ján lévő kerek ablak membránján. 

Említettük, hogy a csontos csigát a hosszában végigfutó, háromszögletű 
hártyás csiga két folyadéktérre osztja. Ennek a háromszögnek az alsó 
fala az alaphártya, a felső az úgynevezett Reissner-hártya. Az alaphártya 
a csúcs felé szélesedik, benne hosszabbodó húrok vannak. Az alaphár-
tyán helyezkednek el a szőrsejtek. Nevükhöz híven tetejükből szőrsze-
rű képződmények állnak ki. A szőrsejtek irányába még egy fedőlemez 
húzódik. Ez a most leírt terület a Corti-szerv, a hallás érzékszerve, ahol 
a mechanikus rezgés idegingerületté válik. Azt, hogy ez miként történik, 
a Nobel-díjas magyar tudós, Békésy György fedezte fel egy élet munká-
jával. 

felső
járat

középső
járat

alsó járat

hallóidegrost    alaphártya

receptorsejt    fedőlemez

 Q  A csiga felnagyított keresztmetszeti  
képe

 Q  Békésy György (1899–1972) magyar-
amerikai biofizikus

 Q  A különböző frekvenciájú hangok érzékelési területe a csigában.  
Az alaphártyán végigfutó rezgés olyan, mint amikor egy rugalmas kötelet 
megrezgetünk

bemenet

csiga járata

baziláris membrán 
(alaphártya)

csúcs

7000 Hz

20 000 Hz

5000 Hz 

4000 Hz 

3000 Hz 

2000 Hz 

1500 Hz 

1000 Hz 

800 Hz 

600 Hz 400 Hz 

200 Hz 

n

baziláris membrán (alaphártya)

csúcsbemenet
nagyfrekvenciás hullámok 

(1500–20 000 Hz)

baziláris membrán (alaphártya)

csúcsbemenet
közepes frekvenciás hullámok 

(600–1500 Hz)

baziláris membrán (alaphártya)

csúcsbemenet
alacsonyfrekvenciás hullámok 

(200–600 Hz)
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Testünk helyzetéről nemcsak a 
belső fülből, hanem a látásunk és 
tapintásunk (izmaink feszülése) 
révén is kap agyunk információt. 
Ezeket az idegrendszer együttesen 
dolgozza fel. Ha egyensúlyérzéke-
lő rendszerünkben hiba támad (iz-
galmi jelenségek, működéskiesés), 
szédülést érzünk. 

Valódi szédülésről akkor beszé-
lünk, ha eltérés van a valóságos és 
az általunk érzékelt térviszonyok 
között. Forgást érzünk, süllye-
dünk, emelkedünk, holott ez nem 
valóságos. Sokszor az ember min-
den rosszullétet, gyengeségérzést 
hely telenül szédülésnek nevez. 

Az egyensúly-érzékelő rendsze-
rünk (csakúgy, mint a hallásérzéke-
lésünk) rendkívül bonyolult. Egyen-
súlyozó apparátusunk bo nyo lult 
idegpálya-kapcsolata rend kívül ki-
terjedt, és idegrendszerünk legkü-
lönbözőbb pontjai nak betegsége 
szédülésben nyilvánul meg. Nem 
véletlen, hogy a szédüléssel külön 
tudományág, az otoneurológia 
foglalkozik. 

Itt ismerkedjünk meg egy jelen-
séggel, amely az egyensúlyi  
rend  szer megbetegedé sekor gya k- 
ran fel lép. Ez a szem teke rez gés. 
A szem  teke rezgés az agy törzsben 
lévő egyensúlyszer vi és szemmoz-
gató magvak kö zöt ti idegpálya-
kapcsolaton alap szik. Egészséges 
embernél is felléphet, például ha 
jól megforgatjuk. Ilyenkor mind-
két szem majdnem vízszintes rán-
gását láthatjuk. A vonatból kinéző 
embereken is látható a jelenség.  
Akkor válik az egyensúlyi szerv-
rendszer betegségének jelévé, ha 
spontán módon, nyugalomban 
is fellép, forgó szédülésérzéssel, 
gyakran há nyással, fülpanaszokkal 
együtt. 

A fülről jövőre biológiaórán fogunk 
újra részletesen tanulni, termé-
szetesen a biológia megközelítési 
módján.

A hanghullám rezgésbe hozza a csiga felső folyadékterét, melyben végig-
szalad a hullám, a csúcsban megfordul, majd visszaszalad az alsó téren a 
kerek ablakig. Rezgésbe jön az alaphártya. Az abban lévő különböző hosz-
szúságú húrok miatt ott lesz a legnagyobb kitérés, ahol a hangmagasság-
nak megfelelő hosszúságú húr van (magas hangoknál a csiga alapján, mély 
hangoknál a csúcs felé). Ahol nagy amplitúdójú kitérés van, ott a szőr-
sejtek kapcsolatba lépnek a felettük lévő fedőlemezzel, és a szőrsejtekben 
létrejött elektrofiziológai változás elindul a hallóidegen. Minél erősebb a 
hang, annál nagyobb lesz a kitérés, és annál nagyobb számú elektromos 
jel keletkezik.
A csiga tehát képes a hang analízisére. Meg tudja különböztetni a hang 
magasságát és erősségét. A jelek a hallóidegen, a bonyolult hallóidegpá-
lyán az agykéreg halántéklebenyéhez jutnak, és itt keletkezik a hangérzet. 
Képzeljük el ezek után, amikor egy zenekar játszani kezd, micsoda tánc-
ba kezdenek hallócsontjaink. Majd belső fülünk folyadékának hullámzása 
révén a hártyás csiga húrjai szinte újra eljátsszák a zenét, hogy a szőrsejtek 
átköltsék az egészet agyunk számára is érthető elektrofiziológiai kódokká. 
Végül mindezt az agykérgünk integráló képessége révén zenei élményként 
éljük át. 
A belső fül másik része az egyensúlyozás érzékszerve. Ennek részei a cson-
tos előcsarnokban lévő tömlő és zsákocska, valamint a tér három, egymás-
ra merőleges síkjában elhelyezkedő ívjáratok. Mindezeket folyadék tölti 
ki. A tömlő és a zsákocska szintén szőrsejtekkel rendelkezik. A szőrsejte-
ket kocsonyás burok fedi, ebben apró mészkristályok vannak, amelyek a 
vízszintes és függőleges sebességváltozást érzékelik. A kocsonyás burok a 
gyorsulásra, illetve lassulásra elhajlik, és a szőrsejtek ingerületbe jönnek. 
A tér különböző síkjaiban lévő három ívjárat egy-egy kiszélesedésében 
hasonló kocsonyás burkolatú szőrsejtek vannak. Ezek a test valamely sík-
jában történő forgó elmozdulás hatására lépnek ingerületbe. Gondoljuk 
meg, az íves csatornákban folyadék mozoghat! Ha forogni kezdünk, vagy 
a forgást abbahagyjuk, a folyadék elfordul a csatornafalhoz képest, a szőr-
sejtek ezt érzékelik. 

Helymeghatározás füllel

Hogyan tudjuk megmondani, hogy milyen irányból érkezik a fülünkbe a 
hang? A fülünk számos különböző megoldással határozza meg a beérkező 
hang irányát:

• A 4 kHz-nél magasabb frekvenciájú hangok esetében a fő módszer a két fü-
lünkbe érkező hang erősségének a különbségén alapszik. A fejünk mintegy 
„leárnyékolja” az ilyen magas hangokat a másik oldalon lévő fülünk szá-
mára, vagyis ha például jobbról érkezik a hang, akkor a jobb fülünk sokkal 
erősebbnek érzi, mint a bal fülünk.

• A fülkagyló alakja olyan, hogy némileg jobban vezeti be a hallójáratba a 
szemből érkező hangokat, mint a hátulról jövőket. Ez a magas hangok eseté-
ben segít annak eldöntésében, hogy elölről vagy hátulról érkezett-e a hang.

• Az alacsonyabb frekvenciájú hangoknál az segíti a tájékozódást, hogy a két 
fülbe nem ugyanabban az időpillanatban érkezik a hang, és így a két fül kö-
zött a hang hullámzási üteme eltérő (tudományosan ezt fáziskülönbségnek 
nevezik).
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1. Mit nevezünk infrahangnak? Veszélyesek lehetnek-e az infrahangok az em-
beri szervezetre? Nézz utána interneten, milyen veszélyek ezek!

2. Mit nevezünk ultrahangnak? Vesekövek eltávolításához hogyan tudnak az 
orvosok ultrahangos segítséget kapni? Keress az interneten erről informá-
ciót!

3. Mi a hallócsontok szerepe a fül működésében?

4. Hogyan keletkeznek azok az ingerületek, melyek a fülből a hallóidegek köz-
vetítésével az agyba jutnak?

5. Mi köze van a fülünknek az egyensúlyhoz?

6. Hogyan tudjuk megállapítani, milyen irányból érkezik a hang felénk?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Keress az interneten olyan videót, ami a fül működését szemlélteti, és ezt 
mutasd be egy családtagodnak úgy, hogy ő csak a képet lássa, és a hozzá 
tartozó magyarázó szöveget mondd te! Gyűjtsd össze a felmerülő kérdése-
ket a bemutató után, és azt, hogy ezek közül melyekre tudtál válaszolni és 
melyekre nem!

2. Nézz utána, mit jelent a cochleáris implantáció, milyen fejlesztések történ-
tek ezen a területen az elmúlt években, és mi várható a jövőben!

3. Nagy erejű hangok esetén a hirtelen hanghatások veszélyesebbek a fü-
lünkre, mint azok, melyeknél a hangerősség fokozatosan növekedett igen 
nagy értékre. Miért?

4. Sokan sokféle optikai csalódást ismernek. Vannak azonban hangtani csa-
lódások is. Gyűjts össze néhány ilyet, és legalább egyet mutass be az osz-
tályban!

5. Az 1960-as évektől terjedt el széleskörűen a sztereó hanghatású zenehall-
gatás. 1982-ben vezették be a Dolby Surround szabványt. Hasonlítsd össze, 
hogy miben különbözik az új (dolby) megoldás a régitől (sztereótól)! 

6. Sorolj fel néhány példát arra, hogy milyen módon használják az ultrahan-
got diagnosztikára! Milyen terápiás alkalmazása van az ultrahangnak!

7. Vannak ultrahangos egér-, rágcsáló-, vakond-, sőt mókusriasztók is. Nézz 
utána, hogy mekkora frekvencián működnek ezek! Ha van rá lehetőséged, 
akkor próbáld ki, hogy hallod-e a hangjukat!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A levegőben terjedő hang longi-
tudinális (hosszanti) hullám. Az 
emberi fül a 20 Hz-nél nagyobb 
és 20 kHz-nél kisebb frekvenciá-
jú hangokat érzékeli. A 20 Hz-nél 
alacsonyabb frekvenciájú han-
gokat infrahangnak, a 20 kHz-
nél magasabb frekvenciájúakat 
ultrahangnak hívjuk. Az ultra-
hangoknak fontos a szerepük 
az orvosi képalkotásban, a diag-
nosztikában, sőt terápiás célokra 
is használnak ultrahangot.

Az emberi fül külső fülből, közép-
fülből és belső fülből áll. A külső 
fül egy hangtölcsérhez hasonló-
an vezeti a hangot a dobhártyáig.  
A középfülben a hallócsontok  
közvetítésével jut el a hang a bel-
ső fülbe, a csigába. A belső fül mű-
ködése igen bonyolult, a csiga mű-
ködését a magyar Békésy György 
fejtette meg hosszú, kitartó kuta-
tómunkával. A hallás érzékszerve 
a Corti-szerv, amelyben szőrsejtek 
alakítják át a mechanikus rezgése-
ket idegingerületekké. A belső fül 
bizonyos részei (tömlő, zsákocska, 
ívjáratok) felelősek az egyensúly-
érzékelésünkért.

NE FELEDD!
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A világ bármelyik nagyváro sában 
vagy akár a kisebb településeken 
is egyre nagyobb méreteket ölt a 
zajszennyezés. Az egészségügyi 
szakemberek és kutatók által az 
elmúlt időszakban végzett fel-
mérések és tanulmányok szerint 
egyre több a zaj káros hatásai mi-
att kialakuló betegség. Az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
európai regionális irodája szerint 
minden ötödik európai olyan zaj-
ban alszik, amely negatív hatást 
gyakorolhat az érintettek egész-
ségére, közérzetére.

 
Hangerősség

A fülünk nagyon halk és nagyon erős hangokat is érzékelni képes. A jó fülű 
ember meghallja egy szúnyog repülését három méter távolságból. Az ilyen 
igen halk hangintenzitást hallásküszöbnek nevezzük. A hangtan orvosi vo-
natkozásaival foglalkozó szakemberek, az audiológusok megegyeztek abban, 
hogy az egészséges emberi fül esetén 1000 Hz-es frekvencián a hallásküszöb 
értéke 10–12 W/m2. Ez azt jelenti, hogy a hang terjedési irányára merőlegesen 
1 m2 felületen másodpercenként 10–12 J energia halad át. Az emberi dobhártya 
nagyjából 1 cm2-es, ami a négyzetméter tízezred része, vagyis a jó fülű ember 
meghallja az olyan gyenge hangot is, amikor a fülébe másodpercenként csak 
10–16 J energia érkezik. A rockzenét sok fiatal olyan hangerővel szereti hallgat-
ni, ami már a fül fájdalomküszöbéhez közeli hangintenzitású. Az ilyen erős 
zene hangintenzitása a hallásküszöb ezermilliárdszorosa!
A fülünk által keltett ingerület nem ezermilliárdszoros, ha a szúnyog züm-
mögését összehasonlítjuk a rockzene által keltett jellel. Érzékelésünk sajátos-
ságait figyelembe véve alakították ki a hangerősség mérésére a decibelskálát. 
A hallásküszöböt nevezzük nulla decibelnek (0 dB), míg a fájdalomküszöböt 
130 dB-nek. Ha 10-zel nő a decibelek száma, akkor ez tízszeres hangintenzi-
tást jelent, ha 20-szal nő a decibelek száma, akkor ez tízszer tíz, azaz százszo-
ros hangintenzitásnak felel meg. Ha például egy osztályteremben csendben 
vannak a tanulók, akkor a hangerősség nagyjából 40 dB-es, míg ha beszél-
getnek a gyerekek, akkor ez 70 dB körüli hangerősséget eredményez, ami a 
„csendes” osztályhoz képest 10 · 10 · 10 = 1000-szeres hangintenzitásnak felel 
meg. A következő táblázat érzékelteti, hogy különböző erősségű hangok hány 
decibelesek.

11. | Zajszennyezés

 Q  A hatalmas Boeing 747-400 típusú repülőgép leszálláshoz közeledik a londoni 
Heathrow repülőtéren
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Decibel (dB) Forrás (távolság)

194 Elméleti határ, hanghullám esetén, 1 atmoszféra környezeti nyomásnál

180 A Krakatau vulkán robbanása 100 mérföldről (160 km) a levegőben

168 Géppuska lövése 1 méterről

150 Repülőgép sugárhajtóműve 30 méterről

140 Pisztolylövés 1 méterről

130 Fájdalomküszöb; vonatkürt 10 méterről

110 Gyorsító motorkerékpár 5 méterről; láncfűrész 1 méterről

100 Légkalapács 2 méterről; diszkó belül

90 Üzemi zaj; kamion 1 méterről

80 Porszívó 1 méterről; zaj forgalmas utca járdáján

70 Erős forgalom 5 méterről

60 Iroda vagy vendéglő belül

50 Csendes vendéglő belül

40 Lakóterület éjjel

30 Színházi csend

10 Emberi lélegzet 3 méterről

0 Emberi hallásküszöb (egészséges fül esetén); egy szúnyog repülésének 
hangja 3 méterről

Hangerősségérzetünk nemcsak a hang intenzitásától függ, hanem a frek-
venciájától is. Ezt más szavakkal úgy fejezhetjük ki, hogy a fülünk érzé-
kenysége frekvenciafüggő. A következő ábrán egy átlagos, egészséges fülű 
ember egyenlő hangosságérzetű görbéit láthatjuk. Minden egyes görbe 
azonos hangosságérzethez tartozik, amit a különböző frekvenciákon más-
más hangintenzitással, vagyis más-más decibeles hangerősséggel érhe- 
tünk el.

 Q  Egyenlő hangosságérzet-görbék.  
A görbék azt mutatják, hogy 
az emberi fül a 3 kHz és a 4 kHz 
közötti frekvenciatartományban 
a legérzékenyebb, ami részben a 
hallójárat hosszúsága miatt fellépő 
rezonanciahatásnak köszönhető. A fül 
érzékenysége 800 Hz alatt és 10 kHz 
fölött gyors ütemben romlik, ezen 
két frekvencia között viszont csak 
kismértékben változik, ezért tekinthetjük 
a decibelben mért hangerősséget 
egyben a hangosságérzet  
mérőszámának is. Ebben a 
frekvenciatartományban a legkisebb 
észlelhető hangerősség-változás 
hozzávetőlegesen 1 dB. A grafikonon 
láthatjuk a hallásküszöbhöz tartozó 
görbét is, ami azt mutatja, hogy csak 
1000 Hz körül 0 dB a hallásküszöb. 
Alacsony és magas frekvenciákon ennél 
jóval nagyobb decibeles hangerősség 
jelenti a hallásküszöböt, viszont 3 kHz és 
4 kHz között a jó fülűek negatív decibeles 
(vagyis 10–12 W/m2-es hangintenzitásnál 
gyengébb) hangokat is meghallhatnak

frekvencia (Hz)

hallásküszöbhöz
tartozó görbe
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Zajszennyezés

Közönséges értelemben minden nemkívánatos hangot zajnak nevezünk. 
Megállapodás szerint a 65 dB-nél erősebb hangot tekintik zajnak, vagyis ha 
a környezetünkben ennél erősebbek a hangok, akkor zajszennyezésről beszé-
lünk. A decibelskála sajátos (tudományos nevén logaritmikus) tulajdonsága 
alapján megállapítható, hogy amennyiben van két egyenként 60 dB-es hang-
forrásunk, akkor a kettő együtt nem 120 dB-t jelent, hanem mindössze 63 dB 
hangerősséget. Általánosságban is igaz, hogy a hangintenzitás minden egyes 
megkettőződése +3 dB-lel növeli a hangerősséget. Tehát ha mondjuk egy ver-
senyautó hangja bizonyos távolságból 100 dB-es, akkor 16 ugyanolyan ver-
senyautó hangja ugyanakkora távolságból négyszer 3 dB-lel nagyobb, vagyis 
a hangerősség 16-szoros hangintenzitás-növekedéskor 12 dB-lel nő, a pél-
dánkban a 16 versenyautó együttes hangja 112 dB-es.

A hang intenzitása függ a hangforrás távolságától, mégpedig a távolság négy-
zetével fordított arányban. Ez azt jelenti, hogy ha kétszer olyan messze me-
gyünk például egy szabadtéri koncerten a hangfalaktól, akkor annak hangját 
négyszer kisebb intenzitással halljuk, ami 6 dB-es hangerősség-csökkenést 
jelent. Ha nyolcszor messzebbre megyünk, akkor az intenzitás 64-szer kisebb 
lesz, és mivel 64 = 26, így a hangforrást hatszor 3 dB-lel, tehát 18 dB-lel hal-
kabbnak halljuk.

A mérések azt mutatják, hogy közönséges körülmények között nulla decibe-
les „csöndet” soha nem tapasztalunk. A szélcsendes erdőben a levelek susogá-
sa, az avar zizegése 10–20 dB-es hangerősséget eredményez. A nagyvárosok 
„csöndje” általában 40 dB feletti, amit az ott élők észre sem vesznek, azonban 
agyunkat ez folyamatosan terheli. Egy átlagos, egészséges felnőtt 20 Hz-től  
16 000 Hz-ig érzékeli a hangokat. A hétköznapi társalgás 500–2000 Hz inter-
vallum közé esik, és hangerőssége általában 60 dB körüli.

Az emberi fájdalomküszöb 130 decibel közelében van, magasabb értékű zaj 
már halláskárosodást, ezenkívül agyi és idegrendszeri károkat is okozhat. 
Nemcsak az egyszeri, magas szintű behatás ártalmas, hanem a zajszennyezett 
környezetben való hosszú távú tartózkodás. Egyes vélemények szerint Bu-
dapest (Szófia és Barcelona után) a harmadik legzajosabb város Európában, 
ahol több millió embert fenyeget a zajártalom. Kutatások erősítik meg a felté-
telezést, miszerint a tartós zajártalom felelős az idős kori halláskárosodásért 
és a 8-10 évvel rövidülő élettartamért.

A zajszennyezés egyre nagyobb méreteket ölt, egyre több a zaj káros hatásai 
miatt kialakuló betegség, és nem csak a munkahelyeken. Mára mindennapos-
sá vált a nagyvárosokban élő hétköznapi emberek nagyothallása és a zajhatá-
sok miatt kialakuló fizikai fájdalom.

Zajhatár A zaj hatása az átlagos emberi szervezetre

 30 dB-től pszichés

 65 dB-től vegetatív problémák

 90 dB-től károsodnak a hallószervek

130 dB-nél fizikai fájdalmat okoz

160 dB-nél átszakad a dobhártya

175 dB-t nem éljük túl

A decibelben mérhető hang-
erősséget nemcsak a levegőben 
terjedő hang intenzitásából le-
het kiszámolni, hanem az úgy-
nevezett hangnyomás alapján 
is. Amikor a hang mint longitu-
dinális (hosszanti) hullám a leve-
gőben terjed, sűrűsödések és rit-
kulások jönnek létre, amelyek a 
levegő nyomásának emelkedé-
sével és gyengülésével járnak.  
A közönséges légköri nyomáshoz 
képesti nyomásváltozást nevezzük 
hangnyomásnak.

Az 1 atmoszférás légköri nyomás 
körülbelül 100 000 Pa, amely-
hez képest a hangnyomás ál-
talában kicsiny. Például 90 dB-
es hang esetén a hangnyomás 
amplitúdója (maximális értéke) 
1 Pa, míg az a fájdalomküszöb  
(130 dB) esetén is csak 30 Pa.  
Fülünk érzékenységét mutatja, 
hogy a hallásküszöb elérésekor a 
hangnyomás amplitúdója mind-
össze 3 · 10–5 Pa, ami nagyon kicsi 
a légköri nyomás 105 Pa értékéhez 
képest.

Mivel a nyomás csak pozitív ér-
téket vehet fel, és a hangnyomás 
a légköri nyomáshoz képesti po-
zitív és negatív nyomásingado-
zást jelenti, így megállapíthatjuk, 
hogy a hangnyomásnak van elvi  
maximális értéke, ami éppen  
1 atm ≈ 105 Pa nyomásamplitúdót 
jelent. Kiszámították, hogy ez az el-
méleti hatás 194 dB-nek felel meg, 
tehát ennél nagyobb hangerősség 
normál légköri nyomás mellett el-
vileg nem létezhet.
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Nulladecibeles vagy még halkabb „csöndet” úgynevezett 
süketszobában lehet létrehozni. Egy ilyen speciális hang-
elnyelő elemekkel borított és geometriailag is a hang el-
nyelésére kialakított süketszobában általában 10 dB alatti 
a hangerősség. A szoba a hangok 99,9%-át elnyeli, telje-
sen visszhangmentes. 30 perc után az emberek többsége 
elkezd hallucinálni, 45 percnél meg általában senki sem 
bírja tovább – hiába tűnik nyugodt környezetnek, ahol 
minden zavaró tényező kizárható.
Hivatalos Guinness-rekord szerint a legcsendesebb süket-
szoba az amerikai Orfield Laboratórium terme, ahol –9,4 dB 
a hivatalosan mért hangerősség, míg a nem hivatalos rekor-
dot a Salford Egyetem tartja –12,4 dB-es süketszobájával. 
(A negatív decibel olyan hangintenzitásokat jelent, amit az 
átlagos, egészséges emberi fül már nem képes meghallani.) 
Az ilyen süketszobákat általában különböző akusztikai kí-
sérletekre használják, illetve bennük különböző készülékek 
zajkibocsátását tesztelik. A süketszobák kialakításánál két 
cél lebeg a mérnökök szeme előtt: egyrészt a maximális 
zajelnyelés: ez nem hangszigetelést jelent, hanem a visz-
szaverődés, azaz a visszhang minimálisra (lehetőleg minél 
közelebb a nullához) csökkentését; másrészt igyekeznek a 

süketszobát (akusztikai szempontból) minél inkább elszi-
getelni a külvilágtól, hangszigetelni, hogy semmiféle kül-
ső zaj ne szűrődhessen be, ami a mérést befolyásolhatná. 
Létezik olyan süketszoba, ami a föld alatt van egy beton-
bunkerben, vagy a méretéből adódóan inkább betonhan-
gárban. Ezen belül van még magát a süketszobát tartal-
mazó helyiség, erős rugókon felfüggesztve szinte lebeg, 
hogy a Föld rezgéseit se adja tovább.

 Q  Melbourne-ben (Ausztrália) egy esztétikus hangalagútban vezetik a Tullamarine-
autópálya városi szakaszát

 Q Futurisztikus külsejű süketszoba

HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A ZAJÁRTALOM ELLEN?  (Olvasmány)

A zajok 80%-a a közlekedésből ered. Amikor autópályák haladnak el la-
kott települések közvetlen közelében, a legtöbb helyen hangvisszaverő fa-
lakkal próbálják a gépkocsik által keltett zajt elszigetelni az épületekben  
lakóktól.

Nagy problémát jelent a repülőgépek 
zaja is, különösen azokon a lakott te-
lepüléseken, melyek közel vannak a 
repülőterek le- és felszálló pályáihoz. 
Ilyen esetekben a pilóták arra törek-
szenek, hogy meredeken szálljanak 
fel, illetve meredeken ereszkedjenek 
le, mert így csökkenthető a lakosság 
zajterhelése. A repülőtereken dol-
gozók (hasonlóan más nagyon nagy 
zajjal járó munkát végzőkhöz) fül-
védőt használnak, mert egyébként 
viszonylag hamar halláskárosodást 
szenvednének.

Nagyon sokan járnak rendszeresen 
koncertekre, zenei eseményekre, 
klubokba. Egy csodálatos éjszaka 
után sokan érnek haza csengő fü-
lekkel, vagyis fülzúgással. A hangos 
zene és az egymás fülébe kiabálás 
idővel meghozza az eredményét.  
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 Q  Ezen a fejhallgatón mikrofonok is 
találhatóak, melyek veszik a környezet 
zaját, és ezt ellentétes fázissal úgy 
adják hozzá a hangszórók jeléhez, hogy 
gyakorlatilag teljesen kioltják a környező 
zajokat

 Q  A diszkókban a zene hangereje igen közeli a fájdalomküszöbhöz. Nem 
mindenkinek képes a füle a nagy hangerőhöz alkalmazkodni, ezért erősen 
egyénfüggő, hogy ez a szórakozás kinél mekkora halláskárosodással jár

A fülek túlterheltté válnak, ilyenkor pihentetni kell őket. Ha rendszeresen 
komoly zajhatásnak tesszük ki hallószerveinket, nagyobb a kockázata a 
végleges halláskárosodásnak. Néhány gyártó kifejlesztett olyan füldugó-
kat, melyek kifejezetten bulikra és koncertekre valók. Az ilyen füldugók 
egy biztonságos szintre gyengítik a hangerőt anélkül, hogy rontanának a 
zene élvezhetőségén. Ráadásul közben jobban lehet hallani a beszédet a 
hangos zene ellenére is. Különösen fontos a rockzenészeknek füldugókkal 
védeniük magukat a halláskárosodástól. A legismertebb zenészek közül 
Freddy Mercury, Phil Collins, Sting, Eric Clapton, Cher és Rod Steward 
karrierjük során halláskárosodást szenvedtek, melyet a hallásuk megfelelő 
védelmével megelőzhettek volna.

Nagyon sok fiatal szinte állandóan fülhallgatóval vagy fejhallgatóval hall-
gat zenét. Ilyenkor azért is fel szokták erősíteni a hangerőt, hogy ezzel 
nyomják el a környezet zaját. Így viszont különösen kiteszik magukat a 
halláskárosodás veszélyének. Sokkal jobb megoldás, ha olyan fül- vagy 
fejhallgatót használnak, ami jó hangszigeteléssel van ellátva, így nem kell 
a zene élvezetéhez (és a külső zajok eltompításához) annyira felerősíte-
niük a hangot. Az ilyen hangszigetelt fül- és fejhallgatók persze visszafelé 
is működnek, ezért ilyet használva a környezetnek sem muszáj elviselni a 
zeneélvező torzított „koncertjét”.

A technika fejlődésével igen kifinomult eljárások is megjelentek a min-
dennapi gyakorlatban. Igaz, hogy meglehetősen drágák, de már kapha-
tók olyan fejhallgatók is, melyeken mikrofonok észlelik a környezet zaját, 
és képesek ezt a zajt ellentétes fázissal úgy hozzákeverni a fejhallgatóval 
hallgatott zenéhez, hogy a környezet zaját gyakorlatilag teljesen kioltja. 
Ilyen fejhallgatóval például repülőgépeken utazva úgy lehet zenét hallgat-
ni, hogy nem halljuk a repülőgép hajtóművének a zaját. Ezt az eljárást 
először vadászrepülők pilótáinak fejlesztették ki, mert a vadászgépeken a 
hajtóművek rendkívül erős hanghatással terhelték meg a pilóták fülét. Ma 
már vannak olyan luxusautók is, melyekben ugyanezzel az eljárással teszik 
szinte hallhatatlanná a menetzajt.
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1. Mit nevezünk hallásküszöbnek?

2. Hogyan jellemzi a decibelskála a hangerősséget?

3. Mely frekvenciákon érzékeny az emberi fül, és milyen tartományban 
veszti el az érzékenységét? Hogyan változik a fül érzékenysége az életkor 
előrehaladtával?

4. Keress interneten olyan oldalt, melynek segítségével le tudod mérni, hogy 
füled mekkora minimális és mekkora maximális frekvencián érzékeli a han-
gokat!

5. Saját környezetedben milyen hangforrások keltenek zajszennyezést? Kér-
dezd ki családod fiatalabb és idősebb tagjait, hogy őket milyen zajok zavar-
ják, és hasonlítsd össze a válaszokat!

6. Írd le saját tapasztalataidat, hogy mit vettél észre füled működésében köz-
vetlenül azután, hogy kiléptél egy olyan teremből, ahol előzőleg hosszabb 
ideig nagy hangerejű zenét hallgattál!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

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

2. Egy autóversenyen először egy versenyző indítja el az autóját a startvona-
lon, amit a helyünkön 91 dB-esnek érzékelünk. Ha már mind a nyolc autó 
motorja jár az indulás előtt, és jó közelítéssel mindegyik egyforma hangos, 
akkor hány decibelre nő a hangerősség a helyünkön?

3. Hangintenzitás-mérővel 128 dB-esnek mérjük egy lány sikítását. Mennyivel 
haladja meg a 130 dB-es fájdalomküszöböt a hangerősség, ha ugyanez a 
lány az ikertestvérével együtt sikít?

4. A szabadtéri rockkoncerten a hangfalaktól 10 méterre beszélgetni próbál  
két fiatal, mert nem hallják egymás hangját a 120 dB-es hangerősségű ze-
nében. Becsüljük meg, hány decibeles zenei háttérben fognak beszélgetni 
a fiatalok, ha 100 méterre eltávolodnak a hangfalaktól!

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

6. A Földön az elméletileg legerősebb hang 194,09 dB-es. Nézz utána, hogy 
„jön ki” ez a furcsa számérték! Miért nem lehet ennél erősebb hangot kel-
teni levegőben?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A hangerősség mérésére a deci-
belskálát használjuk. 1000 Hz frek-
vencián a 10-12 W/m2-es intenzitású 
hangot 0 decibelesnek tekintjük, 
és ezt hívjuk hallásküszöbnek. 
Tízszer ekkora hangintenzitás  
10 dB-lel nagyobb, százszor ek-
kora hangintenzitás 20 dB-lel 
nagyobb, ezerszeres intenzitás  
30 dB-lel nagyobb hangerőt jelent 
a decibelskálán. Ha a hanginten-
zitást megduplázzuk, akkor az 
hozzávetőlegesen +3 dB-es hang-
erő-növekedést eredményez. A de-
cibelskálát azért vezették be, mert 
ez jól fejezi ki az erősebb hangok 
okozta hangingerület mértékét.  
A 130 dB-nél erősebb hangok már 
fájdalmat okoznak a fülben. Az 
erős hangok halláskárosodáshoz 
vezethetnek.

Fülünk a 3 kHz és 4 kHz közötti 
hangfrekvenciákra a legérzéke-
nyebb. Az egészséges emberi fül a 
800 Hz és 10 kHz közötti hangokat 
nagyon jól érzékeli, az ennél mé-
lyebb és az ennél magasabb han-
gokra a fül érzékenysége merede-
ken romlik. A felnőttek általában a 
20 Hz és a 16 kHz közötti frekvenci-
ákat hallják, míg a gyerekek, fiata-
lok ennél magasabb frekvenciákat 
is érzékelnek egészen 20 kHz-ig. 
Az emberi beszéd frekvenciatar-
tománya hozzávetőlegesen 500 
Hz-től 2000 Hz-ig terjed, a normál 
társalgás hangereje 60 dB körüli.

A zajszennyezés azokat a nem kí-
vánatos hangokat, vagyis a kör-
nyezetünkben keletkező zajokat 
jelenti, melyek zavarják életünket, 
sőt károsítják hallásunkat, egész-
ségünket. Figyelnünk kell arra, 
hogy életvitelünk során minél ke-
vesebb zajszennyezést okozzunk, 
továbbá támogassuk azokat az el-
járásokat, megoldásokat, melyek 
a környezetünk zajszennyezését 
csökkentik.

NE FELEDD!
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Valószínűleg a legrégebben felis-
mert természettörvény Püthago-
rasz nevéhez köthető: harmóniát 
akkor kapunk, ha a húrok hosszai 
úgy aránylanak egymáshoz, mint 
a kis egész számok.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0            12

2 : 3 3 : 4
kvint  kvart

1 : 2
oktáv 

Mindannyian tudjuk, mit tartunk zenének, ennek ellenére a zene meghatá-
rozása nehéz. Sokan egyetértenek abban, hogy a zene a hangok tudatosan 
elrendezett folyamata. A zene egy művészi kifejezési forma, a hangok és  
„nem hangok” (csendek) időbeli váltakozásának többnyire tudatosan elő-
állított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, viszont érzelmeket, 
indulatokat kelt, és gondolatokat ébreszt. Bár a zenéről általában énekórákon 
beszélünk, azonban érdemes megismerkedni a zene fizikai alapjaival is.

Hangmagasság

A hang frekvenciáját hangmagasságként észleljük. Amikor felfelé vagy lefelé 
skálázunk, akkor a hangmagasság emelkedik, illetve süllyed. A hangmagasság 
nagyon szoros kapcsolatban van a hang frekvenciájával, azonban kismérték-
ben a hangszín is befolyásolhatja a hangmagasságérzetünket. A hangmagas-
ság-érzékelésünk is logaritmikus, vagyis hasonló, mint ahogy a hangerőssé-
get érzékeljük. Ez azt jelenti, hogy egy hangköz nagysága nem a frekvenciák 
különbségétől, hanem azok arányától függ.
A kétszeres frekvenciához tartozó hangköz az oktáv. Az emberi fül ál-
tal érzékelhető hangtartomány 10 oktáv. Ez csak akkor teljesül, ha vala-
ki hallja a 20 Hz körüli rendkívül mély hangokat is, és az ennél ezerszer 
nagyobb frekvenciájú, 20  000 Hz-es igen magas hangokat is. A 10 oktáv 
tízszeres frekvenciakettőzést, vagyis 210 = 1024 ≈ 1000-szeres frekvencia-
növekedést jelent. A zongorán lévő hangok hét és negyed oktávot fognak 
át; a zongora legalacsonyabb hangja 27,5 Hz-es, legmagasabb hangja pedig  
4190 Hz-es.
A zenei hangok és a frekvencia közötti kapcsolatot az a (normál zenei a 
hang) frekvenciájának definiálása rögzíti. Az úgynevezett kamarahang a 
zenetörténet folyamán többször változott, a ma elfogadott érték 440 Hz.
Az európai fül számára egy hangköz akkor konszonáns (akkor hangzik 
„szépen”), ha a két frekvencia aránya (ezt nevezzük hangköznek) kis egész 
számok hányadosaként írható fel. Erre a szabályra feltehetően először a 
püthagoreusok (Püthagorasz követői) jöttek rá Kr. e. a VI. században. Kon-
szonanciáról beszélünk, ha két vagy több zenei hangot egyszerre hallva azokat 
kellemesnek találjuk. Az ellenkező eset a disszonancia. Egy hangköz annál  
inkább tűnik konszonánsnak, minél kisebb egész számok aránya a frekven-
ciák aránya. Az egyes hangközöknek külön nevük van. A táblázatban felso-
roljuk a hangközök nevét és frekvenciájuk arányát a konszonancia mértéké-
nek megfelelően csoportosítva.
Az akkordban egy skála több konszonáns hangja egyszerre szólal meg.

ZENEI SKÁLÁK  (Olvasmány)

A diatonikus hangsor a mai zenei szóhasználatban olyan hétfokú hang-
sor, amelyben öt egész hang és két félhang van úgy elhelyezve, hogy a fél-
hangok a lehető legmesszebb legyenek egymástól. A nyugati zene leggyak-
rabban használt hangsora.

Hangközök

Abszolút konszonancia:
 Uniszónó 1 : 1
 Tiszta oktáv 2 : 1
 Duodecima 3 : 1

Teljes konszonancia:
 Tiszta kvint  3 : 2
 Tiszta kvart  4 : 3

Közepes konszonancia:
 Nagy terc  5 : 4
 Nagy szext  5 : 3

Tökéletlen konszonancia:
 Kis terc  6 : 5
 Kis szext  8 : 5

12. | A zene fizikája
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Feladat: Igazoljuk, hogy ha a zongo-
rán a legmélyebb hang 27,5 Hz-es, 
akkor a legmagasabbnak 4190 Hz-
esnek kell lennie!

Megoldás: A zongorán 52 fehér és 
36 fekete billentyű található, ami 
összesen 88 billentyű. Ezek között 
87 szomszédos hangköz található, 

melyek frekvenciaaránya mind 212 . 
Tehát a legmélyebb és a legmaga-
sabb billentyűk frekvenciája között 
ezt az összefüggést írhatjuk fel:

f88 = ( 212 )87 · f1 = (152,2) · (27,5 Hz) = 
= 4186 Hz ≈ 4190 Hz.

SZÁMOLJUK KI! A két fő diatonikus hangnem egyike a dúr, a másik pedig a moll hangsor. 
A dúr hangnemnek általában világos, tiszta, olykor vidám, vagy akár meg-
ható érzéseket tulajdonítanak, míg a mollnak sötét, komor, esetenként 
szomorú, gyászos jelleget. Bármilyen zenei hang lehet a dúr vagy a moll 
skála kezdőhangja, ezt alaphangnak nevezzük. Például ha az alaphang a c, 
akkor C-dúrról, ha f, akkor F-dúrról beszélünk. A következőkben csak a 
dúr skálával foglalkozunk.

A dúr skála hangjainak megkülönböztetésére leggyakrabban a szolmizációs 
hangokat használjuk. Ezek sorrendben: dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti. A dó a 
skála első hangja, vagyis az alaphang, a ti pedig a hetedik, utolsó. Énekes 
vagy hangszeres skálázáskor a skálát mindig a következő oktáv első hang-
jával, vagyis a következő dóval zárjuk. Ennek oka egyrészt, hogy a dúr 
hangnemben a dó a hangnem alaphangja, így a felső dó lezáró érzést kelt. 
Fontosabb azonban, hogy a felső dó nélkül hiányozna a skálából a ti és a dó 
közötti hangköz, márpedig a skála lényege éppen a hangközökben rejlik.

A dúr skála hangközei akusztikai szempontból különbözhetnek, aszerint 
hogy milyen hangolást használunk, de legtöbbször csak a fejlett zenei hal-
lással rendelkezők képesek megkülönböztetni a hangolások közötti elté-
rést, a laikus hallgatók általában nem.

A dúr skála hangközei a diatonikus hangolásnál törtekkel kifejezve:

dó 9
8   ré 10

9   mi 16
15  fá 9

8   szó 10
9   lá 9

8   ti 16
15  dó

Látható, hogy a skálában kétféle nagyszekund (egész hangköz) van; ezek 
aránya 9/8 és 10/9. A két kisszekund (félhang) frekvenciaaránya 16/15. Ha 
minden hangközt összeszorzunk, akkor 2-t kapunk, vagyis oktávtávolsá-
got. Az utóbbi állítás minden hangolásra igaz.

A XX. század eleje óta a kiegyenlített (temperált kromatikus) a legelter-
jedtebb hangolás. Azért hozták létre, hogy az olyan hangszereken, melye-
ken a zenész nem közvetlenül maga határozza meg a hangok magasságát  
(például billentyűs hangszerek), lehetővé váljon a moduláció, vagyis hang-
nemváltás, és a transzponálás, vagyis adott mű áthelyezése tetszőleges 
hangnembe. Ezt úgy érték el, hogy az oktávot 12 egyenlő hangközre bon-
tották, és ezekből a félhangokból állították elő a dúr skálát úgy, hogy minél 
inkább hasonlítson diatonikus eredetijére. Ezt a legkisebb, 1/12 hangközt 
úgy határozzuk meg, hogy veszünk egy F frekvenciát, és az egy oktávval ma-
gasabban lévő 2F-et. A két frekvencia közötti hangok egy 12 elemű mértani 
sort alkotnak, melyek kvóciense (a sor szomszédos elemeinek hányadosa) 
a keresett legkisebb hangköz. Ez a szám: 212 vagyis nagyjából: 1,059463.  
A temperált kromatikus dúr skála a következő hangközöket tartalmazza:

26dó        ré        mi        fá        szó        lá        ti        dó26 26 26 26212 212

Ellentétben a diatonikus skálával, itt már csak egyféle nagyszekund talál-
ható, mely a kisszekund négyzete ( 26212 2

= ). Ha a hangközöket össze-
szorozzuk, megint csak 2-t kapunk.

A zongorán az egész hangok (nagyszekund) esetén a fehér billentyűk kö-
zött fekete billentyűk is vannak. A mai zongorákon 52 fehér és 36 feke-
te billentyű található, és ezek úgy vannak hangolva, hogy a szomszédos 
billentyűk frekvenciaaránya 212 ≈ 1,0595 legyen. Ezt úgy is mondhatjuk, 
hogy a magasabb hangok felé haladva minden szomszédos billentyűhöz 
5,95%-kal magasabb hang tartozik. 

A valóságban a zongorákat nem 
pontosan a kiegyenlített (temperált 
kromatikus) módon hangolják, ha-
nem attól kissé eltérően. A zongora 
88 billentyűje közül a 49. billentyű 
a normál a, amit pontosan 440 Hz-
re hangolnak. Elméletileg bármely 
két szomszédos billentyű közötti 

frekvenciaarány 212  ≈ 1,05946, 
azonban a valóságos zongorák 
esetén a jobb hangzás érdekében 
a félhangok (kisszekundok) közötti 
arányt ennél valamivel nagyobbra 
választják. Ez az eltérés különösen 
a nagyon magas és a nagyon ala-
csony frekvenciájú húrok esetén 
jelentkezik, mert azok rezgése nem 
tudja teljesen követni a harmoni-
kus rezgések jellegzetességeit.

Az elméleti arányoktól eltérő zon-
gorahangolást az teszi lehetővé, 
hogy az átlagember 0,3%-on belüli 
frekvenciakülönbséget nem vesz 
észre. (A zenészek esetén ez lecsök-
ken 0,1%-ra, de még így is ad bizo-
nyos játékteret.) 
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Hangszín

A természetes hangokban legtöbbször több különböző frekvenciájú szinuszos 
hullám keveredik. A legalacsonyabb alaphang mellett megjelennek a több-
szörös frekvenciájú felharmonikusok. A hang hangszínét a felharmonikusok 
amplitúdóinak aránya határozza meg. A hangszín különböztet meg két kü-
lönböző (azonos hangmagasságon, azonos hosszúsággal kimondott) magán-
hangzót, és részben a hangszín alapján lehet megkülönböztetni két hang-
szer vagy két ember (azonos hangmagasságú) hangját is. (A hangnak ezen 
kívül sok más jellemzője is van – például a hangerősség időbeli változása: a 
hang felfutása, kitartása és lecsengése –, ezek szintén segítik a megkülönböz- 
tetést.)

Bármely periodikus hullámot, függetlenül attól, hogy mennyire összetett, szét 
lehet választani tiszta harmonikus hullámok összegére. Ezt az eljárást Fou-
rier-felbontásnak nevezzük (Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830) fran-
cia matematikus dolgozta ki a módszert). Az interneten több olyan ingyene-
sen letölthető alkalmazás is található (például a „Soundcard Oscilloscope”), 
ami azonnal elvégzi a hangjelek Fourier-felbontását. A felbontott jel az 
alapfrekvenciából és annak egész számú többszöröseiből, az úgynevezett 
felharmonikusokból áll.

 Q  Az a) ábrán egy klarinét hangnyomás–idő függvényének grafikonját láthatjuk. 
A b) ábra ugyanennek a függvénynek az oszlopdiagramban ábrázolt Fourier-
felbontását mutatja, ahol az oszlopok magassága a felbontott amplitúdók értékével 
arányos. Figyeljük meg, hogy szinte teljesen hiányoznak az alapfrekvencia páros számú 
többszöröseit jelentő felharmonikusok, ami azzal kapcsolatos, hogy a klarinét olyan 
sípnak felel meg, amelynek egyik vége zárt, a másik pedig nyitott.

A Fourier-felbontás fordítottja is létezik. Ez azt jelenti, hogy tisztán harmo-
nikus összetevőkből tetszőleges periodikus jel előállítható. Ezt használják az 
elektronikus szintetizátorokban, melyek egyre élethűbben szólaltatják meg 
különböző hangszerek hangját. A valódi hangzáshoz a hangok felfutását, ki-
tartását, lecsengését is hitelesen kell elektronikusan megvalósítani.

A következő ábrán három különböző harmonikus hullám összeadását mu-
tatjuk be. Ezek a hullámok 110 Hz, 165 Hz és 220 Hz frekvenciájúak, vagyis 
ezek a rezgésszámok az 55 Hz egész számú többszörösei. A létrejött hullám  
55 Hz frekvenciájú annak ellenére, hogy ez a rezgésszám hiányzik az ösz-
szetevők közül. A fülünk számára az eredő jel 55 Hz-esnek hallatszik. Ezt a 
módszert használják ki azokban az esetekben, amikor kis méretű hangszó-
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róval akarnak mély hangot létrehozni, és a kicsi membrán nem képes a mély 
alaphang előállítására.

Interferencia és állóhullám

Interferenciának nevezzük azt a jelenséget, ami akkor következik be, ha két 
azonos hullámhosszúságú, különböző forrású hullám találkozik úgy, hogy a 
hullámforrások rezgési üteme egymáshoz képest időben nem változik (pél-
dául mindig együtt vagy mindig ellentétesen rezegnek). Ekkor létrejönnek 
olyan pontok a térben, ahol a hullámok maximálisan erősítik, illetve olyanok, 
ahol maximálisan gyengítik egymást (annak függvényében, hogy az egyes 
pontokba a két hullám milyen ütemben érkezik).

1
110

110 Hz

0,5T T 1,5T 2T 

1
165

165 Hz

0,5T T 1,5T 2T
1

220
220 Hz

0,5T T 1,5T 2T

1
55

55 Hz

0,5T T 1,5T 2T

s

T periódusidő

 Q  Három különböző amplitúdójú, eltérő frekvenciájú (110 Hz, 165 Hz, 220 Hz) hullám 
Fourier-összetétele 55 Hz frekvenciájú periodikus jelet eredményez

eredő
hullámforma

1. hullám
 
2. hullám

azonos ütemben lévő két
hullám (erősítés)

két hullám ellentétes
ütemben (kioltás)

 Q Eredő hullámformák

 

 Q  Négyzet alakú fémlemezen 
kialakuló felületi állóhullámok 
csomóvonalait láthatjuk a képen. 
A megrezgetett vízszintes 
lemezre szórt homokszemek 
kirajzolják a nyugalomban lévő 
csomóvonalakat. Az így kialakuló 
mintázatot Chladni-ábráknak 
nevezzük. 
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Ha hullámhegy találkozik hullámheggyel, akkor a hullámhegyek 
interferenciája erősítő, az eredő hullámhegy amplitúdója megnő  
(a hullámhegyek egymásra „rakódnak”, szuperponálódnak). Ha hul-
lámhegy és hullámvölgy találkozik, akkor az interferencia gyengítő, az 
eredő amplitúdó lecsökken, vagy meg is szűnhet (ezt is szuperpozíci-
ónak nevezzük).

Állóhullám akkor keletkezik, ha egyazon helyen két azonos hullám-
hosszúságú hullám egymással ellentétes irányban halad át. Akuszti-
kai állóhullám esetén természetesen a közeg nincs nyugalomban, de 
a hangnyomás és a részecskesebesség maximumai és minimumai a 
térben nem mozdulnak el. A maximumhelyeket duzzadóhelyeknek, a 
minimumhelyeket csomópontoknak nevezzük.

Állóhullám leggyakrabban akkor jön létre, ha két különböző tulaj-
donságú közeg határfelületén egy hullám visszaverődik, és „saját magával” 
találkozik, hoz létre interferenciát. A határfelület milyenségétől függően a 
következő esetek lehetnek:
1. Ha akusztikailag kemény fal veri vissza a merőlegesen érkező hullámot, 

akkor a határfelületen a részecskesebesség nulla lesz, a hangnyomás pedig 
maximumot ér el (például fedett orgonasíp zárt vége).

2. Ha akusztikailag lágy fal veri vissza a merőlegesen érkező hullámot, ak-
kor a határfelületen a nyomáskülönbség kiegyenlítődik, nulla lesz, a ré-
szecskesebesség viszont maximális (például sípok nyitott vége).

3. A leggyakoribb eset, hogy a hangvisszaverő felület valahol e két véglet kö-
zött van, se nem kemény, se nem lágy. Ebben az esetben a hullám bizo-
nyos mélységben behatol a hangvisszaverő közegbe, és csökkent amplitú-
dóval verődik vissza.

Hangszerek

A húros hangszerek hangmagasságát a húrokon kialakuló állóhullámok hatá-
rozzák meg – ezt a rezgést veszi át, erősíti fel és sugározza ki a hangszer teste. 
A húr alapfrekvenciája a húr hosszától, hosszegységre eső tömegétől és a húrt 
feszítő erőtől függ. A rezgéskeltés történhet pengetéssel, a húr megütésével 
vagy vonóval. Ez utóbbi esetben fontos szerepe van annak, hogy a gyantázott 
vonó és a húr közötti tapadási és csúszási súrlódási együttható jelentősen el-
tér egymástól, így a vonó végighúzásakor a megcsúszások és megtapadások 
sorozata a húrt rezgésbe hozza. A játék közben különböző hangmagasságok 
megszólaltatásához vagy a húr rezgő hosszát kell változtatni (lefogással), vagy 
pedig minden hanghoz külön húrra van szükség (mint például a zongorában 
vagy a hárfán). A húros hangszerek hangolása a húrok feszítőerejének finom 
változtatásával lehetséges.
A fúvós hangszerek hangmagasságát a légoszlopban kialakuló állóhullámok 
határozzák meg. A frekvencia a cső hosszától és a hang terjedési sebességétől 
függ. A rezgéskeltés különböző módokon történhet. Az éksípokban (például 
a furulyában) az áramló levegő egy éknek ütközik, és az ék két oldalán levá-
ló örvények keltik a rezgést. A nyelvsípok (például a klarinét) működésének 
alapja az úgynevezett aerodinamikai paradoxon: a hangszerben lévő kis nyelv 
a gyorsan áramló levegő lecsökkenő nyomása miatt periodikusan elzárja a 
levegő útját, és ezzel jönnek létre a rezgések. A trombita mindkét típustól kü-
lönbözik: a zenész a szájával hozza létre a rezgéseket. A különböző magasságú 
hangok megszólaltatásához a cső hosszát kell változtatni: a csövön lévő lyu-
kak befogásával (például a furulyán), a cső hosszának folytonos változtatásá-

 

 Q  A fuvola és a klarinét hozzávetőlegesen 
azonos hosszúságú, mégis a fuvola 
hangja magas, a klarinété pedig 
viszonylag mély, nagyjából egy 
oktávval mélyebb a fuvolánál. Ennek 
az a magyarázata, hogy a fuvola 
mindkét végén nyitott sípnak felel 
meg, míg a klarinét egyik végén 
nyitott, másik végén zárt sípnak, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
klarinétban nagyjából kétszer akkora 
hullámhosszúságú, tehát feleakkora 
frekvenciájú hanghullámok alakítanak ki 
állóhullámokat.  
A fuvolán az első felharmonikus  
az alaphang kétszeres frekvenciáján 
szól, míg a klarinéton háromszoros 
frekvencián. Ez magyarázza, hogy  
a klarinéton sokkal több billentyű van, 
mint a fuvolán, mert kétszer akkora 
frekvencia- (hangköz-) intervallumot 
kell a játékosnak áthidalnia, míg az 
első felharmonikushoz eljut. Mindkét 
hangszeren az alapfrekvenciák mellett 
használják az első és a második 
felharmonikusok magasabb frekvenciáit 
is, ezért mindkét hangszer több oktávot 
fog át.

 

 Q  A kép egy megrezgetett gitár 
húrjain kialakuló állóhullámokról 
készült videófelvétel egy kockája. 
A videó ezen a címen érhető el: 
http://www.sciencealert.com/
watch-what-guitar-strings-are-
really-doing-up-close 
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 Q  Mindkét végén nyitott, illetve egyik végén zárt, másik végén nyitott sípban kialakuló 
állóhullám-mintázatok. A középső részben látható fekete nyilak mutatják a levegő 
részecskéinek pillanatnyi elmozdulását, amelynek a narancssárga görbék felelnek meg. 
A piros és a világoskék vonalak negyed és fél periódussal későbbi állapotokat jeleznek. 
Mivel a levegő longitudinális hullám, így a levegő részecskéinek elmozdulása ± x irányú, 
amelyet a grafikonokon az ábrázolás kedvéért x-re merőlegesen ábrázoltunk, és s-sel 
jelöltünk. Vegyük észre, hogy ahol nem mozdul meg a levegő, ott változik a nyomás  
a legnagyobb mértékben, illetve ahol nincs nyomásváltozás, ott a legnagyobb  
a részecskék elmozdulása!
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val (a harsonában) vagy különböző hosszúságú csőszakaszok betoldásával (a 
trombitában). A hangmagasságot befolyásolni lehet a befújás erősségével is: 
erős befújással megszólaltathatók a felharmonikusok. Az orgonában minden 
hangmagassághoz (és hangszínhez) külön síp tartozik. A fúvós hangszerek 
hangolása nehezebb: a hangsebesség tudatos változtatására (mint a húros 
hangszereknél a húr feszítésével) nincs lehetőség. Ugyanakkor a levegő hő-
mérsékletének és páratartalmának változásakor megváltozik a hangsebesség 
– és így a hangszer hangmagassága is.

1. Mekkora a normál a hangnál két oktávval magasabb, illetve két oktávval 
mélyebb a hang frekvenciája?

2. Miért van olyan sok sípja az orgonának?

3. Hogyan lehet változtatni a harsona hangmagasságát?

4. Keresd fel a következő internetes oldalt: www.phys.unsw.edu.au/music/! 
Válassz ki egy hangszert, és készíts róla „hangos” prezentációt!

5. Nézd meg a Wikipédián az „Állóhullám” oldalon lévő animációt, és magya-
rázd meg a látottakat!

  (http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ll%C3%B3hull%C3%A1m_(hang)

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Ha változik a koncertteremben a levegő hőmérséklete, akkor a fagott job-
ban elhangolódik, mint a cselló. Miért?

2. A zongorán a legmagasabb hang nagyjából 4190 Hz-es. A legtöbb hang-
szer ennél mélyebb hangú; az énekesek közül kevesen képesek 1000 Hz-
nél magasabb frekvencián énekelni. A hifi minőségű zenelejátszó készülé-
keknek mégis 20 000 Hz-ig (vagyis 20 kHz-ig) kell tisztán, torzításmentesen 
szólniuk. Miért?

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

4. A zongorán „némán” lenyomjuk az egyik billentyűt (mondjuk a 440 Hz-es, 
egyvonalas a hangot). A billentyűt mindvégig lenyomva tartjuk, miköz-
ben rövid időre megütjük az egy oktávval mélyebb hangot (esetünkben  
a 220 Hz-es, úgynevezett kis a billentyűt).  Ennek hatására megszólal a né-
mán lenyomva tartott magas hang is. Miért?

5. Nézz utána, mikor alakul ki a lebegés jelensége! Miért jelentkezik gyakran  
a lebegés jelensége két fuvola egymáshoz hangolása közben?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A zene meghatározása nehéz, rö-
vid definícióként elfogadható, 
hogy a zene a hangok tudatosan 
elrendezett folyamata.

A zenében a hangok magassága 
a frekvenciájukkal áll szoros kap-
csolatban. Akkor érzünk két hang 
között azonos hangközt, ha nem a 
frekvenciájuk különbsége, hanem 
a frekvenciájuk aránya azonos. 
A mi kultúránkban akkor érzünk 
két hangot kellemesnek, vagyis 
konszonánsnak, ha frekvenciáik 
aránya kis egész számok arányá-
nak felel meg. Ennek megfelelően 
alakult ki a diatonikus hangsor, 
ami öt egész hangból és két fél-
hangból áll. A két fő diatonikus 
hangnem egyike a dúr, a másik 
pedig a moll hangsor. A XX. század 
eleje óta a kiegyenlített (temperált 
kromatikus) skála jelenti a legel-
terjedtebb hangolást. Az oktávot 
12 egyenlő közre osztották, vagy-
is minden félhang között ugyan-
ekkora a frekvenciaarány ( 212 ),  
míg az egészhangok között ennek 

négy zete ( 26 ).

A különböző hangszerek hangját 
a hangszínük alapján különböz-
tethetjük meg. A hangszín annak a 
következménye, hogy a különböző 
hangszerekben eltérő módon je-
lennek meg a felhangok, melyek 
az alaphang egész számú többszö-
rösei. Bármely periodikus hangot 
fel lehet bontani Fourier-összete-
vőire, vagyis az alaphang és a fel-
harmonikusai összegére.

Azonos frekvenciájú hullámok 
interferálhatnak, vagyis találkozá-
sukkor erősítések és gyengítések 
jöhetnek létre, ha a hullámforrá-
sok rezgési üteme egymáshoz ké-
pest időben nem változik. A haladó 
és a visszavert hullámok találkozá-
sakor állóhullámok jöhetnek létre. 
A legtöbb hangszer működése az 
állóhullámokon alapszik. Fúvós 
hangszerek esetén levegőoszlo-
pokban, húros hangszerek esetén 
rugalmas húrokban alakulnak ki 
állóhullámok, melyeket általában 
a hangszerek teste erősít fel. 

NE FELEDD!
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Ez aztán gitárszóló!
Hogyan hozhatják létre a képen 

látható kisülést? 
Miért nem sérül meg a gitáros?

Villámhárítóval ellátott esernyő! 
Mi a feladata a talajjal érintkező vezetéknek? Hatásos védelmet nyújt ez a 

megoldás a villámok ellen? (Mindenesetre ne próbáld ki!)

Egy amerikai platánfába 
csap a mennykő a képen. 

Az ilyen fák tipikus magassága  
30-40 méter. Ennek alapján be-

csüljük meg, hogy mekkora lehet a 
villám fényes kisülési csatornájának 

vastagsága! Sokan meglepődnek 
a becslés eredményén, mert sokkal 

vékonyabbnak képzeljük a villámot 
a valóságosnál.
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SZIKRÁK ÉS VILLÁMOK

A Faraday-kalitkában
lévő emberek teljes biztonságban 
vannak. 
És ha kidugnák az ujjukat a rács 
nyílásain?
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Szikrák és villámok
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Félelmetes tud lenni egy villám. 
Nemcsak mi, emberek, de még 
a háziállataink is félnek vihar 
idején.

Igen elterjedt, hasznos eszköz a 
fényképezőgépen a vaku. Érdekes, 
hogy a villám és a vakulámpa 
működése is az elektromosságon 
alapul.

13. | Vigyázz, szikrázik!

Elektromos alapjelenségek

Műszálas pulóverünkből való kibújáskor gyakran hallunk pattogásokat, 
sötétben még kis szikrát is láthatunk. Az egymáshoz súrlódó műszálas és 
pamut ruhadarabok összetapadnak, vonzzák egymást. Van, hogy megérin-
tünk egy hétköznapi tárgyat (bevásárlókocsit, gumilabdát, autóból kiszállva 
a kilincset stb.), és azt érezzük, hogy egy szikra „ugrott” ránk.

Műanyag vonalzót dörzsölj meg szőrmével vagy száraz papírral! Közelítsd 
az asztalon fekvő apró papírdarabkákhoz, hosszabb fonálon függő sztaniol
golyócskához (elektromos inga), vékonyan csordogáló vízsugárhoz, osztály
társad hajához! Mit tapasztalsz?

Különböző minőségű anyagok összedörzsöléskor elektromos állapotba ke
rülhetnek. Az elektromos állapotú testek a közelükben lévő bizonyos más tes
tekre vonzó, illetve taszítóerővel hatnak.

KÍSÉRLETEZZ!

Az ebonitrudat dörzsöljük meg szőrmével, az üvegrudat bőrrel! Az ábrán lát
ható módon függesszük fel egymás után a megdörzsölt testeket! Közelítsünk 
hozzá egy másik megdörzsölt rudat, illetve a dörzsölőanyagot!

Figyeljük meg a különböző testek között fellépő kölcsönhatásokat! A kísérlet 
során szerzett tapasztalatainkat könnyen megfogalmazhatjuk:

•  Az azonos módon elektromos állapotba került azonos anyagú rudak 
kölcsönösen taszítják egymást.

•  A különböző módon elektromos állapotba került különböző rudak kölcsönö
sen vonzzák egymást.

•  A megdörzsölt test és a dörzsölőanyag kölcsönösen vonzzák egymást.

Megjegyzés: 

A kialakuló elektromos állapot nemcsak attól függ, hogy a test milyen anyagú, 
hanem attól is, hogy mivel dörzsöljük meg. Ugyanaz a test kétféle elektromos 
állapotba is kerülhet attól függően, hogy milyen anyaggal dörzsölik.

KÍSÉRLETEZZ!
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Az elektromos töltés

Az elektromos állapotért az elektromos töltés felelős. Az elektromos töltés 
jele Q.

Kétféle elektromos töltés van, melyeket pozitívnak és negatívnak nevezünk. 
Megállapodás szerint a bőrrel dörzsölt üveg pozitív, a szőrmével dörzsölt mű-
anyag negatív töltésű. Az elektrosztatika a nyugalomban lévő elektromos töl-
tések kölcsönhatásával foglalkozik.

Ma már tudjuk, hogy minden 
anyag atomokból épül fel. Az atom 
összességében semleges: pozitív 
atommagból és negatív elektronok-
ból áll. Dörzsöléskor az egyik testről 
elektronok kerülnek a másik testre. 
Így lesz az egyik test negatív, a má-
sik pozitív töltésű. Az anyagokban 
az elektronok különböző erősségű 
kötésekkel rendelkeznek, ezért dör-
zsöléskor a testek eltérő mérték-
ben kerülhetnek elektromos álla- 
potba.

Dörzsöléskor az elektromos töltése-
ket csupán szétválasztjuk egymás-
tól. A  semmiből nem keletkezik és 
nem is szűnik  meg eredő elektromos 
töltés. Az elektromostöltés-meg-
maradás törvénye: zárt rendszer 
összes elektromos töltése állan- 
dó.

Az elektromos állapot ránézésre nem 
állapítható meg. A kimutatására több 
eszközt is használnak. Ezek közül a 
legismertebb az elektroszkóp, ami 
az azonos előjelű elektromos töltések 
taszításán alapul. Az elektroszkóp 
többféle változata terjedt el.

Vannak olyan anyagok, amelyek-
ben az elektromos töltések könnyen 
elmozdulnak, a töltéseket vezetik, 
ezeket vezetőknek nevezzük. Szabad 
töltéshordozókat nem tartalmazó 
anyagok a szigetelők.  Q Különböző elektroszkópok

összedörzsölés előtt

összedörzsölés után

+
+++ +
+– – – – – – –

++
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szőrme

Az anyagok eltérő mértékben hoz
hatók elektromos állapotba. Az 
alábbi ábrán különböző anyago
kat helyeztünk sorrendbe aszerint, 
hogy dörzsöléskor milyen előjelű 
és nagyságú elektromos töltés ke
rül rá.
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Az ábrát úgy kell értelmezni, hogy 
ha két anyagot kiválasztunk a  
sorozatból és ezeket összedörzsöl
jük, akkor mindig a listán feljebb 
lévő lesz a pozitív, míg a másik a ne
gatív töltésű. A töl tés szét válás an
nál erősebb, minél távolabb vannak 
a listán a kiválasztott anyagok egy
mástól.

Te magad is könnyen készíthetsz  
– akár otthon is – elektroszkópot. 

Szájával lefelé fordított műanyag 
pohárra gemkapocsból állványt erő
sítünk, melyre egy kettéhajtott alu
fólia csíkot rögzítünk. 

Így például könnyen ellenőrizhetjük 
egy selyemmel megdörzsölt szívó
szál elektromos állapotát.

KÍSÉRLETEZZ!

Egy selyemmel megdörzsölt vonalzó segítségével vigyünk elektromos tölté
seket az elektroszkópra. A műszer kivezetőgömbjét érintsük meg különböző 
anyagokkal: kezünkkel, műanyaggal, száraz fával, nedves fával, üveggel, gra
fittal, fémmel. Figyeljük a műszer mutatóját, és állapítsuk meg, mely anyag ve
zeti az elektromos töltéseket, és melyik nem!

FIGYELD MEG!
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Elektromos megosztás

Az elektromos megosztás az a jelenség, amikor külső elektromos töltések 
hatására egy vezetőben töltésszétválasztódás jön létre.

Földelés

A föld is tekinthető vezető anyagnak. 
Földelésnek nevezzük azt az eljárást, 
amikor egy testet fémes vezetővel 
összekötünk a földdel. Ezzel azt biz-
tosítjuk, hogy a testen ne halmozód-
hasson fel töltés. 

Az elektrotechnikában biztonsági 
szerepet ellátó földelés jele: .
     

Két elektroszkópot egy fémpálcával kössünk össze! A műszerek ekkor nem je
leznek töltést. Közelítsünk az elektroszkóppárhoz bőrrel megdörzsölt (pozitív 
töltésű) üvegrudat! Ekkor mindkét műszer töltést jelez, pedig mi kívülről nem 
vittünk rájuk töltést. Hogyan lehetséges ez?

A magyarázat a következő: a pozitív 
töltésű üvegrúd maga felé vonzza 
a vezetőrendszer szabad, könnyen 
elmozduló elektronjainak egy ré
szét, így az üvegrúdhoz közelebb 
lévő elektroszkóp negatív töltésű 
lesz, míg a másik pozitív töltést  
jelez.

Ugyancsak az elektromos megosz
tással magyarázhatjuk azt az ismert 
kísérletet, amikor egy elektromosan 
töltött rudat apró papírdarabkákhoz 
közelítünk, és a rúd magához vonzza a papírdarabkákat. Az elektromos meg
osztás hatására töltésszétválás jön létre a papírdarabkákban. A megdörzsölt 
rúdhoz közelebbi (ellentétes) töltéseket a rúd nagyobb erővel vonzza, mint 
amennyire a távolabbi (azonos) töltéseket taszítja, így végeredményben eredő 
vonzóerő lép fel.

KÍSÉRLETEZZ!
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A dörzselektromos szikrák elkerü
lése miatt régebben benzint csak 
fémkannába tankolhattak. Ma már 
a benzinkútnál is lehet kapni olyan 
műanyag kannát, amelybe lehet 
tankolni.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a ko
rábban már sokszor bemutatott 
elektrosztatikai kísérletek egyszer 
csak nem sikerülnek. Ilyenkor nem 
szabad azt gondolni, hogy a rég
óta ismert természettörvények 
nem igazak. A természettörvények 
attól még igazak/érvényesek, de 
a levegő páratartalma jelentősen 
csökkentheti az elektromos álla
pot kialakulását, illetve tartóssá
gát. Esős, párás időben, csukott 
ablakú tanteremben (ahol a diá
kok a légzésükkel is bepárásítják a 
levegőt) kérdéses az elektrosztati
kai kísérletek kimenetele. 

NE HIBÁZZ!

 Q  Az épület mellett futó villámhárító  
a földbe vezeti a töltéseket. A villám
hárítók hegyes csúcsai bizonyos 
mértékben „leszívják” a felhők 
töltését, az épületek élein végigfutó 
csupasz fémvezetékek pedig arról 
gondoskodnak, hogy a villámcsapás ne 
az épületet érje, hanem a villámhárítóba 
csapjon, és így ne okozzon tüzet

 � A legtöbb csomagolóanyag szigetelőanyagból készül. Ezek gyártásánál el
kerülhetetlen a dörzselektromosság megjelenése. Az elektromosan töltött 
testek vonzzák a port, ami gyengébb gyártási minőséget okoz. A sztatikus 
feltöltésből származó szikrák kellemetlenek lehetnek a dolgozóknak, és 
tűzveszélyesek. Mindezek megelőzésére olyan készülékeket használnak, 
amelyek megfelelő számban juttatnak az üzemcsarnok terébe pozitív vagy 
negatív ionokat.

 � Bizonyos ipari technológiákhoz viszont éppen sztatikus elektromosság 
szükséges, például elektrosztatikus festékszórás, elektrosztatikus permete
zés, elektrosztatikus gáztisztító kamra, leválasztási technológiák.
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 � Már az ókori görögök észrevet
ték, hogy a borostyánból készült 
gombok a szőrszálakat maguk
hoz vonzzák. Thalész az Kr. e. 
VI. században írta le, hogy a szőr
mével megdörzsölt borostyánkő 
bizonyos könnyű testeket ma
gához vonz, és szikrákat is tud 
pattintani. Az elektromosság szó 
a görög elektron szóból ered, je
lentése borostyánkő.

 � Az elektromos töltések pozitív 
és negatív elnevezése Benjamin 
Franklintől származik. Ő azt fel
tételezte, hogy csak egyfajta, 
mozgásra képes elektromos töl
tés létezik, és a töltéstöbbletet 
nevezte pozitívnak. Tévedése 
abban állt, hogy a megdörzsölt 
üvegrúdról gondolta, hogy töl
téstöbbletet tartalmaz, ezért ezt 
hívta pozitívnak. Sokkal később 
derült csak ki, hogy a szilárd 
anyagokban a mozgásra képes 
töltések az elektronok, és a meg
dörzsölt üveg elektronhiányos. 
Nem lehetett már mást tenni, 
mint az elektronok hiányát ne
vezni továbbra is pozitív elekt
romos állapotnak, és így lettek 
az elektronok negatív töltésűek 
Franklin tévedésének köszönhe
tően.

1. A megdörzsölt vonalzó a kezdetben semleges papírdarabkákat magához 
vonzza. (Ennek oka, hogy a vonalzó töltéseinek hatására a papírdarabkák
ban a pozitív és a negatív töltések úgy válnak szét, hogy a vonzóerő erő
sebb lesz, mint a taszítóerő.) Rövid idővel később a vonalzó a papírdarab
kák egy részét eltaszítja, egy részét nem. Vajon miért?

2. A legtöbb hálózati csatlakozót ma már védőföl
deléssel látják el. A képen hol vannak a földelést 
biztosító kapcsolati pontok?

 

3. A játszótéri csúszdázás során előfordul, hogy valamelyik gyereknek „égnek 
áll” a haja. Mi lehet ennek az oka? Mitől függ, hogy melyik gyereknél fordul 
elő ez a jelenség nagyobb valószínűséggel?

4. A leckében található dörzselektromossági ábrát használva döntsd el, hogy 
az alábbi, összedörzsölt anyagpárok tagjai közül melyik lesz pozitív, melyik 
negatív!

nyúlszőr – réz      fa – üveg      gumi – alumínium

5. Amikor egy bevásárlóközpont parkolójában kiszállunk az autóból és meg
érintünk egy bevásárlókocsit, gyakran egy szikra csípi meg az ujjunkat.  
Értelmezd a jelenséget!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen anyagszerkezeti magyarázata van annak, hogy a megdörzsölt mű
anyag vonalzó „elgörbíti” a keskeny vízsugarat?

2. A megdörzsölt műanyag vonalzó „elgörbíti” a keskeny vízsugarat. Mi törté
nik, ha a vizet körömlakklemosóval (aceton) helyettesítjük? Mi lehet ennek 
az oka? Próbáld is ki!

3. Mi lehet az oka annak, hogy ha égő gyertyát viszünk feltöltött elektroszkóp 
közelébe, akkor az hamar elveszíti a töltését?

4. Mivel magyarázható az a jelenség, hogy az elektroszkóp már akkor is jelez, 
amikor a megdörzsölt test közelít hozzá, de még nem érinti meg?

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

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

Dörzsöléssel testek elektromos állapotba hozhatók. Az elektromos álla-
potért az elektromos töltés a felelős, jele: Q. Az azonos előjelű töltések ta-
szítják, az ellentétes előjelű töltések vonzzák egymást. Az elektrosztatika 
a nyugalomban lévő elektromos töltések kölcsönhatásával foglalkozik. Az 
elektromostöltés-megmaradás törvénye: zárt rendszer összes elektromos 
töltése állandó.

Az anyagok egy része vezető, másik része szigetelő.

NE FELEDD!
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A szövegek sokszorosítása az 
ókorban és a középkorban kéz-
írással történt. A papír európai 
elterjedésével jelent meg a kó-
dex. Az igazi áttörést a könyv-
nyomtatás felfedezése jelentette: 
Kínában 1041, Európában 1450 
körül. A könyv az élet egyre több 
területén terjedt el. Ma már hi- 
hetetlennek tűnik, de a dokumen-
tumok másolása még 30-40 év-
vel ezelőtt is nehezen ment: 
kézzel, indigóval, esetleg stencil-
géppel, fényképezéssel történt.  
A fénymásológép napjaink nél-
külözhetetlen eszköze.

14. |  Hogyan működik a fénymásoló és  
a lézernyomtató?

A fénymásoló

A fénymásoló működése az ellentétes előjelű töltések vonzásán alapszik. Az 
analóg készülékeknél a fénymásolat elkészítésének főbb lépései:

 �A készülék a bekapcsolást követően pozitív töltéssel tölti fel a berendezés 
lelkét alkotó hengert (dobot), amit olyan különleges anyaggal (speciális 
félvezetővel) vonnak be, ami sötétben nem, megvilágítva viszont vezeti az 
elektromosságot.

 �A START gomb lenyomásakor egy lámpa erős fénye végigpásztázza a máso-
landó dokumentumot. Eközben a henger forog, és a megvilágított papír üres 
részeiről fényt kap. A nem üres részek elnyelik a rájuk eső fényt, így az nem 
éri a hengert.

 �A henger megvilágított részén a fe-
lület vezetővé válik, és ott elveszti a 
töltését.

 �A megvilágított rész így semleges 
lesz, a sötét rész pozitív töltésű ma-
rad.

 �A száraz, negatív töltésű festékpor a 
henger elektrosztatikusan feltöltött 
részéhez tapad.

 � Ezután gördül végig a hengeren a 
pozitív töltésű papírlap, amelyre  
a negatív töltésű festékpor rátapad.

 �A papír felmelegedése a festék „be-
égését”, rögzülését eredményezi.

 �A készülék letisztítja a hengert, és 
újra pozitív töltéssel látja el a felszí-
nét a következő másolathoz.

Az analóg fénymásolók nem olyan 
régi készülékek, de manapság már 
nem használjuk őket. A múlt század 
végén már megjelentek a digitális fénymásolók, melyek a másolandó anyagot 
letapogatják, idegen szóval szkennelik, és az információt digitális formában 
tárolják. A másolat bennük pontosan úgy készül, ahogy a lézernyomtatóban. 
Tehát a digitális fénymásoló először szkenner üzemmódban dolgozik, majd 
lézernyomtatóként. Ha egynél több másolatot kell készíteni, csak egyszer 
tapogatja le a berendezés a másolandó lapot (nem úgy, mint a régi analóg 
készülékekben), és miközben elkészíti a másolatokat, már cserélhetjük is az 
anyagot a bemeneti oldalon (a fejlettebb készülékekben lapadogató dolgo-
zik helyettünk). Ezek a készülékek mind multifunkcionálisak, ami azt jelenti, 
hogy szkenner, nyomtató, fénymásoló, fotónyomtató üzemmódban is mű-
ködnek.

1. másolandó anyag az üveglapon
2. fényforrás
3. tükrök
4. lencse
5. fotokonduktor dobegység

(fényérzékeny dob)
6. töltőelem
7. tonerkazetta
8. tisztítóelem
9. papírpálya

10. koronavezetékek
11. beégetőegység

1

2

4
3

11

3

5 7

10

8 9

6

 Q Nyomtató és fénymásoló egyben

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   96 2018.03.17.   18:37:11



97

14. | Hogyan működik… 

 Q  Coulombmérleg

A lézernyomtató nagyon hasonlóan működik a régi analóg fénymásolóhoz. 
Néhány különbség:
 �A kép forrása a fénymásoló esetében a másolandó dokumentum, a lézer-
nyomtatónál a számítógépen tárolt digitális jelek.
 �A hengeren az elektrosztatikus kép a fénymásoló esetén az üres területekről 
jön létre (fehérírás), a lézernyomtatónál a lézerfény a nyomtatandó betű-
ket, ábrákat rajzolja meg (feketeírás). A fény hatására a henger (dob) nem 
elveszti a töltését, hanem éppen fordítva, megvilágítás hatására elektronok 
lépnek ki a henger felületéről (ezt fényelektromos hatásnak nevezzük), és 
így válik töltötté a henger azokban a pontokban, ahová majd a toner festék-
szemcséi odaragadnak.

Coulomb-erő

Az elektromosan töltött testek közötti kölcsönhatás minőségi jellemzése után 
nézzük meg a mennyiségi leírást!

Charles Augustin de Coulomb (1736–1806) francia fizikus 1785-ben végzett 
mérései alapján fogalmazta meg két ponttöltés között ható erőhatás jellemzőit.

A képen látható Coulomb-mérleg (vagy -inga) légüres terében torziós szálon 
(nagyon vékony, könnyen elforduló fémszálon) egy szigetelőrúd van, a végein 
egy-egy fémgolyóval. 

A műszer szélén egy vezetőszál alsó végén egy ugyanilyen fémgömb van. Az 
utóbbi fémgömbre kívülről töltést lehet vinni. 

Ezt a töltést – megfelezve – meg lehet osztani a szigetelőrúdon lévő fémgo-
lyóval egyszerű hozzáérintéssel. Az azonos töltésű golyók közötti taszítóerőt 
a torziós szál elcsavarodásából lehetett kikövetkeztetni. 

A golyókra vitt töltéseket Coulomb meg tudta felezni, negyedelni és így  
tovább.

lézersugár

toner

forgótükör

töltő henger

fényérzékeny 
dob

papírtovábbító henger

papír

tisztító- 
elem

melegítő-
hengerek

Ma már nemcsak feketefehér lé
zernyomtatók, fénymásolók létez
nek, hanem színesek is. Ezek négy 
különböző színű száraz festéket 
(tonerport) használnak: ciánt (kékes 
szín), magentát (pi rosas szín), sárgát 
és feketét. Vannak olyan készülékek, 
melyekben egy hengeren négyszer 
megy végig a papír, és négy rész
letben kapja meg a végső színt, 
vannak olyanok is, melyekben mind 
a négy szín felkerül a hengerre, és 
utána ezek egyszerre kerülnek a 
papírra. A legjobb minőségű máso
latok úgy készülnek, hogy ezekben 
a berendezésekben négy henger ta
lálható a négy szín számára, és a pa
pír ezen a négyes hengersoron fut  
végig.

Otthoni használatra úgynevezett 
tintasugaras multifunkcionális ké
szü lékeket ajánlanak a gyártók. 
Ezek ára vonzóan alacsony, és ha 
csak arra van szükségünk, hogy 
néha készítsünk egyegy másolatot, 
illetve kevés oldalt akarunk kinyom
tatni, akkor ezekkel a tintasugaras 
készülékekkel járunk jól. A lézer
nyomtatók jelentősen drágábbak, 
viszont velük sokkal gazdaságosab
ban nyomtathatunk. Tehát akkor 
vásároljunk lézernyomtatót, ha na
gyon sokat akarunk nyomtatni.
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A mérések alapján megfogalmazható Coulomb törvénye:

Két elektromosan töltött (pontszerű) test között fellépő erő egyenesen ará-
nyos a két töltés (Q1, Q2) szorzatával, és fordítottan arányos a köztük lévő r 
távolság négyzetével:

1 2
2~el

Q QF
r
⋅ .  

 r

Q1 Q2

Fel Fel

Az arányossági tényezőt k-val jelölve:

1 2
2el

Q QF k
r
⋅

= ⋅ .

Egyelőre a Q elektromos töltés és a k arányossági tényező egyike sincs pon-
tosan megfogalmazva. Először önkényesen definiáljuk az elektromos töltés 
egységét:

1 C (coulomb) az a töltés, amely ugyanakkora töltésre vákuumban 1 méter 
távolságról 9 ∙ 109 N erővel hat. 

Most már könnyen megkapjuk a k arányossági tényező értékét vákuumra. 
Legyen két pozitív elektromos töltés nagysága Q1 = Q2 = 1 C, a köztük lévő 
távolság r = 1 m. A töltés definíciója szerint a töltött testek között ható erő 
ekkor 9 ∙ 109 N. Használjuk a Coulomb-törvényt!

1 2
2el

Q QF k
r
⋅

= ⋅ .

Fejezzük ki a vákuumban (vagy levegőben) érvényes k Coulomb-állandót:

( )292 2
9

2
1 2

9 10 N 1m N m9 10
1 C 1 C C

elF rk
Q Q

⋅ ⋅⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
.

(Az elektromos töltés mértékegység-választásának történeti okai vannak. 
Kezdetben a k arányossági tényezőt egyre pontosabban mérték, majd végül 
az értékét rögzítették: k = 8,98755179 ∙ 109 Nm2/C2 ≈ 9 ∙ 109 Nm2/C2.) 

Két pontszerű, egymástól 1 méter 
távolságban lévő, elektromosan 
töltött test között 9 ∙ 10–5 N erő hat. 
Változtassuk meg a ponttöltések 
közötti távolságot.
a)  Jelöljük be a grafikonon az egy

mástól 0,5; 2; 3 méter távolság
ban lévő testek között ható erők 
értékét!

b)   Kössük össze a grafikonon jelölt 
pontokat egy törésmentes gör
be vonallal!

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Fel
–5

(10  N)

r (m)

SZÁMÍTSD KI!

Feladat: Két kicsiny fémgolyó egymástól 20 cm távolságra van. A köztük ható 
elektromos taszítóerő 10–7 N. Mekkora azonos töltéssel rendelkeznek?

Megoldás: Adatok: r = 20 cm = 0,2 m, Fel = 10–7 N, Q1 = Q2.

Alkalmazzuk a Coulombtörvényt!

1 2
2el

Q Q
F k

r
⋅

= ⋅ .

Használjuk fel, hogy a két töltés egyenlő, majd fejezzük ki Qt!
2

2 2el

Q Q Q
F k k

r r
⋅

= ⋅ = ⋅ .

2
2 elF r

Q
k
⋅

= .

( )272
10

2
9

2

10 N 0,2 m
6,67 10 C

Nm
9 10

C

elF r
Q

k

−
−⋅⋅

= = = ⋅
⋅

.

SZÁMOLJUK KI!
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Törekedjünk a takarékoskodásra! 
Nyomtatásnál a kisebb betűméret 
választása, a kétoldalas nyomtatás 
papírt takarít meg.

Ne feledkezz meg arról, hogy a 
Coulombtörvény szigorúan a 
pontszerű töltések közötti erőha
tást írja le! Az egymáshoz közel 
lévő, kiterjedt testek közötti köl
csönhatást nem tudjuk közvetle
nül kiszámolni. Ilyenkor a testen 
(felszínen) lévő töltéseket sok pici 
részre osztjuk. A pici töltések már 
tekinthetők ponttöltésnek, és köl
csönhatásuk leírására használhat
juk a Coulombtörvényt.

Ha az elektromosan töltött kiter
jedt testek távolsága sokkal na
gyobb a testek méreténél, akkor 
az elektromos kölcsönhatás szem
pontjából a testek tekinthetőek 
pontszerűnek.

NE HIBÁZZ!

 � Elmúlt idők technikája a stencilezés. A sokszorosítandó dokumentumot 
viasszal bevont papírlapra (stencillapra) gépelték, aminek segítségével ro
tációs technikával készítettek legfeljebb pár száz, gyenge minőségű máso
latot. A stencillapot átütötte az írógép nekicsapódó betűje, és ezeken a lyu
kakon szivárgott a festék a papírra. Az 1980as évekig használt technikával 
sokszorosították az iskolai dolgozatokat, iratokat, étlapokat, szamizdatokat.

Q  Stencilgép  
1918ból

 � Az elektromos töltésnek van legkisebb része, egysége. Az elektron elektro
mos töltése –1,6 ∙ 10–19 C, a protoné +1,6 ∙ 10–19 C, a neutron semleges. Az 
elektromos töltés egysége: e = 1,6 ∙ 10–19 C, amit elemi töltésnek nevezünk. 
Érdekességként jegyezzük meg, hogy a protonok két u kvarkból és egy d 
kvarkból állnak (uud), míg a neutronok egy u kvarkból és két d kvarkból 
(udd). Az u kvarkok töltése (2/3)e, míg a d kvarkoké (–1/3)e. Ezek alapján a 
protonok pozitív elemi töltése így adódik össze: (2/3 + 2/3 – 1/3)e = e, illetve 
a neutron ezért semleges: (2/3 – 1/3 – 1/3)e = 0.

 � A ponttöltések között ható (Coulomb) erőtörvény 1 2
2el

Q Q
F k

r
⋅ = ⋅ 

 
 na

gyon hasonló a testek között ható gravitációs erőtörvényhez

1 2
2gr

m m
F f

r
⋅ = ⋅ 

 
. Viszont amíg a gravitációs kölcsönhatás csak vonzó, az 

elektromos (azonos előjelű töltések között) taszító is lehet.

 � Az 1 C igen nagy egység. Dörzsöléssel elektromos állapotba került testek 
töltése ennek csak töredéke (1 μC = 10–6 C, 1 nC = 10–9 C) lehet.

Selényi Pál (1884–1954) fizikaprofesszor leginkább a fénytani 
kutatásai miatt vált ismertté. Képrögzítési kísérletei igazolták, 
hogy megfelelő szigetelőn töltéskép hozható létre, melyet 
elektromosan töltött festékporral láthatóvá lehet tenni. 1935
ben elsőként publikált az elektrosztatikus képátvitel, a xerográ
fia lehetőségéről.

Járj utána, hogy Selényi Pálnak még milyen témájú kutatásai 
voltak!
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1. Mi az oka annak, hogy a lézernyomtatóval frissen készült fénymásolat  
meleg?

2. Hány darab elektron rendelkezik összesen –1 C elektromos töltéssel?

3. Hogyan változik két ponttöltés között ható erő nagysága, ha a köztük lévő 
távolságot felezzük, harmadoljuk, megkétszerezzük, megháromszorozzuk?

4. Az egy protonból és egy elektronból álló hidrogénatom egyetlen elektron
ja legnagyobb valószínűséggel r = 5,3 ∙ 10–11 m távolságra helyezkedik el a 
protontól. Mekkora elektromos vonzóerő hat a két részecske között ekkora 
távolság mellett?

5. Nézz utána, hogyan működtek régen, és hogyan működnek manapság a 
tintasugaras nyomtatók!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

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

2. Három azonos méretű fémgömb közül bármelyik kettő között elektromos 
vonzás van. Amennyiben a három gömböt egymáshoz érintjük, majd el
távolítjuk őket egymástól, a továbbiakban nem tapasztalunk elektromos 
kölcsönhatást köztük. Mit mondhatunk a gömbök kezdeti töltéséről? 

3. Számold ki az 1 liter vízben lévő elektronok számát és tömegét! A szüksé
ges adatokat a Függvénytáblázatból keresd ki!

4. Két kicsi, azonos méretű fémgolyó elektromos töltése –20 mC, illetve  
+60 mC, távolságuk r1. A két gömböt összeérintjük, majd elválasztjuk egy
mástól. A golyók r2 távolságra vannak egymástól, amikor a köztük lévő 
elektromos kölcsönhatás ismét akkora lesz, mint korábban r1 távolságban. 
Mekkora az r1 / r2 arány?

5. Két kicsi, azonos méretű fémgolyó egyikének elektromos töltése +10 mC.  
A két gömböt összeérintjük, majd elválasztjuk egymástól, és az eredeti he
lyükre mozgatjuk őket vissza. Most a két golyó közötti elektromos kölcsön
hatás nagysága negyede a korábbinak. Mekkora lehet a másik fémgolyó 
elektromos töltése?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A fénymásoló és a lézernyomtató 
működése az ellentétes előjelű 
töltések elektrosztatikus vonzá-
sán alapul.

A Coulomb-törvény a pontszerű, 
elektromosan töltött testek kö-
zötti erőhatást írja le:

F k
Q Q

rel == ⋅
⋅1 2
2 .

A k Coulomb-állandó értéke vá-
kuumban vagy levegőben nagy 

pontossággal 9 10
N m

C
9

2

2⋅
⋅

.

NE FELEDD!
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A rövid távú (max. 3 órás) időjá-
rás-előrejelzésben fontos szere-
pe van a távérzékelési eszközök 
használatának.

A műholdképekből és a belőlük 
alkotott filmből meg lehet állapí-
tani a felhők fajtáit, magasságát, 
hőmérsékletét, vastagságát, ki-
alakulását, mozgását, feloszlását.

A radarképek segítségével a fel-
hőkben található csapadék men�-
n�isége is kimutatható.

A zivatarok felismerése a bennük 
történő villámlás detektálásával 
a legeredmén�esebb. A villám- 
lokalizációs rendszer a villámlás 
hel�ét és idejét észleli. A villámo-
kat időpontjuk sorrendjében el-
térő színekkel jelölik, íg� a zivatar 
haladási irán�a és sebessége is 
látszik a térképen.

15. | Milyen a villámok világa?

Villámok

A hevesen feláramló zivatarfelhő víz-
cseppjei, jégkristályai egymáson való 
súrlódásos mozgása miatt a felhőn 
belül sajátos töltéseloszlás alakul ki. 

Villámok elsősorban az ábrán látható 
felhőtípus kiálló részei és a föld között 
(lecsapó villám), valamint a felhők 
kö zött (felhővillám) jönnek létre. 
A villám nagy energiájú termé szetes 
töltéskisülés, töltéshordozók egy-
irányú, heves elmozdulását jelenti.

A villámlást sokáig a természet ti-
tokzatos és félelmetes jelenségének 
tartották. Benjamin Franklin felté-
telezte, hogy a villámlás hatalmas 
elektromos szikra. Ezt úgy igazolta, 
hogy 1752-ben papírsárkányt enge-
dett egy zivatarfelhőbe, és sikerült 
onnan szikrákat vezetnie a felszínre. 
Ezzel igazolta a villám elektromos jel-
legét. Franklin a kísérlet során gon-
dosan el volt szigetelve a sárkánytól, 
mások viszont, mint pél dául Georg 
Wilhelm Richmann Szentpétervá-
rott, halálos áramütést szen vedtek, 
miközben a kísérlet megismétlésével 
próbálkoztak az eredeti kísérlet utáni 
hónapokban. Franklin elektromos-
ságtani kísérletei vezettek később  
a villámhárító felfedezéséhez. (Erről a 
következő leckében tanulunk majd.)

12
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 Q  A zivatarfelhőben kialakuló 
sajátos töltéseloszlás 

Feladat: Hogyan tudjuk meghatározni, hogy egy villámlás tőlünk kb. milyen 
messze történt?

Megoldás: A villámlás során egyrészt erős fény, másrészt erős hang (menny
dörgés) jön létre. A fényt a gyorsan mozgó töltéshordozók által gerjesztett 
atomok bocsátják ki. A kisülés hatására felhevülő levegő hirtelen kitágul, ez 
okoz nagy robajt, mennydörgést.

Az egyszerre születő fény és hangjelenség különböző időpontokban ér
kezik el hozzánk. A fény terjedési sebessége kb. 300 millió m/s, a hangé kb. 
340 m/s ≈ 1/3 km/s. Látjuk, hogy a két sebesség között 6 nagyságrendnyi 
eltérés van. A fény terjedési idejével gyakorlatilag nem érdemes foglalkozni.

SZÁMOLJUK KI!

kihegyezett fém

nedves zsinór

selyemszál

 Q  A legenda szerint így kísérletezett 
Franklin. Nehogy megpróbáld utánozni, 
mert halálos villámcsapás érhet!
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Az elektromos mező

A különböző töltések akkor is hatnak egymásra, ha légüres térben vannak. 
Régóta kérdés, hogy hogyan tudnak a töltések távolról, közvetítő közeg nél-
kül erőt kifejteni egymásra. Michael Faraday brit természettudóstól szárma-
zik az a magyarázat, hogy a töltött részecskék saját maguk hozzák létre azt a 
mezőt, amelyen keresztül erőt képesek kifejteni egymásra. Később kiderült, 
hogy az elektromos mező energiát és impulzust hordoz, így anyagi értelem-
ben is létező mezőről beszélhetünk.

Nyugvó töltések esetén a létrehozott mezőt elektrosztatikus mezőnek hív-
juk, mivel ez a mező időben állandó. Régebbi szóhasználattal az elektromos 
mezőt elektromos térnek is nevezzük. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 
az elektromosan töltött testek maguk körül elektromos mezőt alakítanak ki, 
mely közvetíti az elektromos kölcsönhatást a többi elektromos állapotú test-
nek. Az elektromos mező minden egyes pontját jellemezhetjük a térerősség-
vektorral. A térerősség jele E



.

A térerősségvektor irányát az adott pontba helyezett pozitív töltésre ható 
elektromos erő irányával azonosítjuk. A térerősség nagyságának számértéke 
az adott pontban lévő 1 C töltésű testre ható erő nagyságával egyezik meg. 
(Természetesen az 1 C nagyságú töltés igen nagy, ekkora töltéssel nem le-
het letapogatni a teret. A valóságban csak igen kicsiny töltések alkalmasak az 
elektromos mező meghatározására, mert ezek az úgynevezett próbatöltések 
nem változtatják meg a kérdéses rendszer töltéseloszlását.) Tehát az elektro-
mos térerősségvektornak a következő egyenlet adja a meghatározását:

elFE
q

=




.

Pozitív próbatöltésnél a térerősség iránya megegyezik a próbatöltésre ható erő 
irányával, negatív próbatöltés esetén ellentétes vele. Az elektromos mezőt a 
térerősségvektorokkal szemléltethetjük. A térerősség származtatott mennyi-
ség, mértékegysége: 

[ ][ ]
[ ]
F NE
Q C

= = .

Az elektromos teret vektorok helyett kényelmesebb erővonalakkal szemlél-
tetni: ahol nagyobb a térerősség, ott több erővonalat húzunk. Az erővona-
lak pozitív töltésből indulnak és negatívban végződnek, és így is irányítjuk 

 Q  Az elektromos mező szemléltetése 
vektorokkal két azonos nagyságú,  
ellentétes előjelű töltés közelében  
(a piros a pozitív, a zöld a negatív  
töltés)

(Párizsból 5 ms alatt érne Budapestre a fény, a hangnak 72 percre lenne szük
sége.) Elég a villám felfénylése után azt mérni, hogy mennyi idő múlva halljuk 
a mennydörgést. Ezt a t időtartamot megszorozva a hang c terjedési sebessé
gével megkapjuk a villám tőlünk mért távolságát:

s = c ∙ t.

(A t időtartamot lassú számlálással is meg lehet becsülni. Mivel a hang nagy
jából 1 kmt tesz meg három másodpercenként, így azt is mondhatjuk, hogy 
ahányszor három másodpercet számoltunk, annyi kilométerre csapott le 
a villám. A villám felvillanása rövid, a dörgés gyakran hosszú. Ez azért van, 
mert egy nagy méretű villám különböző részei nagyon eltérő távolságra 
vannak tőlünk, és ezekből a pontokból nem egyszerre ér hozzánk a hang. 
Emellett hangvisszaverődések is nyújtják a dörgés hosszát.)
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őket. Az erővonal bármely pontjá-
ban húzott érintője az adott pontbeli 
térerősségvektor irányát adja.

Homogén az elektromos tér, ha a tér 
minden pontjában E



 = állandó. Ilyen-
kor az erővonalak párhuzamosak, és 
egyenletes sűrűséggel helyezkednek 
el.

Inhomogén az elektromos tér, ha a 
tér pontjaiban E



 ≠ állandó. Ilyenkor 
az erővonalak nem párhuzamosak, 
és nem egyenletesen helyezkednek 
el.
Megjegyezzük, hogy az erővonalak 
nem valóságosak, csak a szemlélte-
tést szolgálják, azonban az elektro-
mos mező fizikai valóság.

Elektromos feszültség

Az elektromos mező azáltal, hogy erőt fejt ki egy töltött testre, munkát képes 
végezni rajta. Az elektromos tér A és B pontját az UAB feszültséggel jellemez-
zük, melynek számértéke azt mutatja meg, hogy az elektromos erő mennyi 
munkát végez 1 C töltésen, miközben az A-ból B-be jut:

AB
AB

WU
Q

= .

Az elektromos feszültség mértékegysége származtatott, és voltnak nevezzük:

[ ] J[ ] V (volt)
[ ] C
WU
Q

= = = .

Az A és egy szabadon választott nullpont (ez általában a föld vagy a végtelen 
távoli pont) közötti UA∞ feszültséget az A pont UA potenciáljának nevezzük. 

Feladat: Határozzuk meg egy pontszerű töltés elektromos terének térerősségét 
a pontszerű töltéstől vett távolságának függvényében!

Megoldás: Alkalmazzuk a térerősséget definiáló összefüggést:

elFE
q

= .

Használjuk fel az egymástól r távol
ságra lévő Q és q töltések kölcsön
hatására vonatkozó Coulombtör
vényt!

2

2( )

Q q
k QrE r k

q r

⋅
⋅

= = ⋅ .

A pontszerű töltés elektromos tere gömbszimmetrikus. A pontszerű töltés elekt
romos térerőssége egyenesen arányos a teret létrehozó Q töltés nagyságával, és 
fordítottan arányos a töltéstől mért r távolság négyzetével.

SZÁMOLJUK KI!

E

r

A

EA

EB

B

E = állandó

E  állandó=

Az alábbi ábrát a füzetedbe má
solva rajzold meg a magában álló 
pozitív, illetve negatív ponttöltés, 
valamint a dipólus erővonalképét!

+Q

–Q

+Q –Q

FIGYELD MEG!
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Ez azt is jelenti, hogy a nullpont potenciálja nulla. A potenciál mértékegysége 
szintén V (volt).

Az A és B pont közötti feszültség megegyezik a két pont potenciáljának kü-
lönbségével:

UAB = UA – UB .

Az elektrosztatikus tér konzervatív, azaz a tér által egy Q töltésen két pont 
között végzett munka független attól, hogy milyen pályán haladt a töltés az 
egyik pontból a másikba. Más szavakkal: csak a két pont helyzetétől függ, 
értékét a két pont potenciálja egyértelműen meghatározza.

 � Nagyon ritka légköri elektromos 
jelenség a gömbvillám. Labo
ratóriumi megfigyelése igen 
nehéz, talán ezért nem alakult 
ki még elfogadott tudományos 
leírás a létezésére, természetére. 
Ezt a hiányosságot használják ki 
szélhámosok téveszméik hirde
tésére. 

 Q  Gömbvillám egy XIX. századi 
metszeten

 � A villám nem válogat, hogy hol 
csapjon le. A villámütés elkerülé
se érdekében zivatar idején igye
kezzünk épületbe vagy járműbe 
jutni. Ha ez mégsem lehetséges, 
kerüljük a kiemelkedő tereptár
gyakat (fa, torony, távvezeték), 
nagy vízfelületeket! Heves és 
közeli villámlások idején érde
mes az elektromos készülékeink 
csatlakozóit kihúzni a konnekto
rokból.

A feszültség a tér két pontját, a po
tenciál egy pontját jellemzi.

NE HIBÁZZ!

 � 1998 óta működik az Országos Meteorológiai Szolgálat SAFIR villámdetek
táló hálózata. A négy szenzorból álló rendszer (Siófok, Napkor, Szeged, Bu
dapest) három szlovák állomással kiegészülve alkot egy villámlokalizációs 
hálózatot. Negyedóránként készül egy összegző kép a villámlások helyéről. 
Ez alapján megbecsülhető a zivatarcellák mozgásának iránya, sebessége, és 
így előre jelezhető, hol várható villámlás. 

 � Az elektromos tér az anyag egy sajátos megjelenési formája. Van tömege, 
energiája, hordozhat lendületet.

 � A Földnek is van egy gyenge (kb. 130 V/m feszültségű) elektrosztatikus tere, 
mely zivatarok környezetében akár a százszorosára is nőhet.

 � Bizonyos halfajták képesek testük két pontja között feszültséget létrehozni. 
A kis feszültséget (0,1–0,3 V) tájékozódásra, a nagy feszültséget (< 600 V) 
támadásra, védekezésre használják.

A villám nagy energiájú, természetes töltéskisülés. A villámok térbeli és 
időbeli nyomon követése a zivatargóc haladási irányáról, sebességéről 
ad felvilágosítást.

Az elektromos térerősségvektor az elektromos mező pontjait jellemzi, 
meghatározása szerint a pozitív egységtöltésre ható elektromos erő 
nagyságát és irányát adja meg:





E
F
q
el= .

Az erővonalakkal az elektromos erőteret tudjuk szemléltetni.

Az elektromos tér A és B pontja közötti UAB feszültség számértéke a tér 
által az 1 C töltésen végzett munka számértékét adja, miközben az A-ból 
B-be jut:

U
W

QAB
AB= .

Az A és egy tetszőlegesen választott nullpont közötti feszültséget az  
A pont UA potenciáljának nevezzük.

A feszültség és a potenciál mértékegysége V (volt).

UAB = UA – UB .

Az elektrosztatikus tér konzervatív.

NE FELEDD!
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1. Vajon miért főleg nyáron vannak villámok?

2. A villám felfénylését 6 másodperccel követi a mennydörgés. Milyen messze 
csapott le a villám?

3. Egy 4 N
2 10

C
⋅  térerősségű, felfelé irányuló homogén elektromos mezőbe 

kerül egy elektron. (Az elektron tömege 9,1 · 10–31 kg, töltése –1,6 · 10–19 C.)

a) Mekkora nehézségi erő hat rá?

b) Mekkora elektromos erő hat rá?

c) Merre fog mozogni? Mekkora gyorsulással?

4. Hogyan változik az elektromos térerősség értéke, ha a pontszerű töltéstől 
2-szer, 3-szor távolabb megyünk?

5. Hány joule mozgási energiára tesz szert egy kezdetben álló elektron, mi-
közben az elektromos tér 1 V feszültségű pontok között mozgatja? (Az 
atomfizikában az 1 eV [elektronvolt] jelöli ezt az energiát vagy munkát.) 
Mekkora sebessége lesz az elektronnak?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Egymás közelében van két +Q töltés. Rajzold meg a töltésrendszer erővo-
nalképét! A rajz elkészítése után keress az interneten olyan szimulációt, 
amellyel vizsgálhatod a töltésrendszerek erővonalképét, így ellenőrizhe-
ted a munkádat. (Pl.: https://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/
physics) Hol lesz az elektromos térerősség nulla?

2. Egy szabályos háromszög csúcsaiban helyezzünk el három azonos pozitív 
töltést! Vázoljuk fel a háromszög síkjában, a háromszögön kívül a töltés-
elrendezés erővonalképét! Hol lesz az elektromos térerősség nulla?

3. Létezik-e olyan erővonalkép, amelyen van olyan (a töltéseken kívüli) pont, 
amelyen több erővonal halad át? Miért?

4. Egy ponttöltés erővonalképét vizsgáljuk. Hogyan változik az egységnyi fe-
lületen áthaladó erővonalak száma, ha a ponttöltéstől kétszer, háromszor 
távolabb vizsgálódunk?

5. Egymástól d távolságra van rögzítve +Q és –4Q elektromos töltésű apró go-
lyó. Hol nulla az elektromos térerősség?

6. Villámcsapáskor a felhő és a talaj között 108 V feszültség is lehet. Mekkora 
munkát végez az elektromos tér egy egyszeresen töltött ionon? Legfeljebb 
mekkora sebességre gyorsulna fel egy hidrogénion (proton)? Elérheti-e ezt  
a sebességet a hidrogénion? Miért?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

 � Az elektromos töltés régi – CGS-
rendszerbeli – mértékegysége 
Franklin tiszteletére a franklin (Fr) 
volt: 1 Fr ≈ 3,336 · 10–10 C. A CGS-
mértékrendszer a cm, gramm és 
másodperc (szekundum) alap-
egységekre épült. A töltést úgy 
definiálták, hogy 1 franklin töl-
tés 1 cm távolságból egy másik  
1 franklin töltésre 1 g · cm/s2 = 10–5 N 
erővel hat. Érdemes ellenőrizni a 
franklin átváltását, mert ezzel jól 
gyakorolhatjuk a hatványokkal 
történő számításokat és az átvál-
tásokat.

 � A feszültség mértékegységét 
Alessandro Volta (1745–1827) 
itáliai fizikusról nevezték el.
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Több természettudományos mú-
zeumnak van olyan közkedvelt 
terme, ahol hatalmas, látványos 
szikrákat, villámokat lehet látni, 
hallani. A mutatvány meghök-
kentő eleme, amikor egy vállal-
kozó kedvű látogató egy sűrű 
szövésű fémkalitkában ülve egész 
közel kerül a villámokhoz anélkül, 
hogy baja esne. Michael Faraday 
(1791–1867) angol fizikus készí-
tett először ilyen eszközt, ezért a 
neve Faraday-kalitka. Vajon mi-
ért nem hatol az elektromos tér a 
kalitka belsejébe?

 Q  A Faraday-kalitkában álló  
emberek teljes biztonságban vannak 
a villámok között

16. | Elektrosztatikai jelenségek

Elektromos megosztás fémekben és az elektromos mező

A fémekben rengeteg szabad elektron van, melyek elmozdulásra képesek. Ha 
például egy dörzselektromossággal pozitívvá tett üvegrúddal közelítünk egy 
fémtárgyhoz, akkor a pozitív töltések negatív töltéseket vonzanak maguk felé, 
a fémtárgy távolabbi része pedig eközben pozitív töltésű lesz. Az elektromos 
megosztás töltésszétválasztó folyamata addig tart, amíg a fém belsejében a 
külső tértől és a szétválasztott tölté-
sektől származó két erő ki nem oltja 
egymást, vagyis a térerősség nulla 
lesz. Ehhez rendkívül kis mennyisé-
gű elektron elmozdulása elegendő, 
ezért szabad szemmel semmi válto-
zást nem veszünk észre. 

Nyugvó töltések esetén a vezető belsejében a térerősség mindig nulla.

Töltött vezetők

Elektromos árnyékolásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az elektromos 
megosztás hatásaként a vezető belsejében sem többlettöltés, sem elektromos 
tér nem lehet.
Egy fémtestre vigyünk +Q töltést! A testnek adott többlettöltés nagyon rövid 
idő alatt – a taszítás miatt – a fém felületén helyezkedik el, ott egyensúlyban 
van. Jellemezzük a töltött fémtest elektromos terének potenciálját, térerős-
ségét! Az elektromos potenciál a fémtest minden (belső és külső) pontjában 
azonos. Ha nem így lenne, akkor a testnek lenne két olyan pontja, amelyek 
között potenciálkülönbség (feszültség) lenne, a töltések még mozognának.
Az elektromos térerősség a fémtesten belül nulla, a fém felületén merőleges 
a felületre. Ha nem így lenne, akkor a test belsejében a töltések még mozog-
nának, valamint a felületen lévő térerősségnek lenne a felülettel párhuzamos 
összetevője, így ott a töltések még szintén mozognának.

Elektroszkóp tányérjára helyezzünk 
fémpoharat! Adjunk a rendszernek 
többlettöltést! Szigetelő nyélen 
lévő fémgömbbel próbáljunk töl
tést levenni a pohárról, először a 
belsejéről (1), majd a külsejéről (2)!

Az elektromosan töltött fémpohár 
belsejéről nem, a külsejéről viszont 
sikerül töltést levenni. 

A fémre vitt többlettöltés mindig  
a vezető külső felületén helyezke
dik el.

KÍSÉRLETEZZ!

++
+
+Fmego

Fkülső+
+
+ +

– ––––

+

+Q

1

vezető

2
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A vezetőre vitt többlettöltés általában nem egyenletesen helyezkedik el. Csak 
a gömbön egyenletes a többlettöltések eloszlása. A szabálytalan alakú test 
jobban görbült részein sűrűbben vannak a többlettöltések, itt az elektromos 
térerősség is nagyobb.

Csúcshatásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a töltött testek erősen gör-
bült részein, csúcsain igen nagy a töltéssűrűség, és emiatt erős inhomogén 
elektromos tér alakul ki a csúcsok környezetében.

Az iskolai elektrosztatikai kísérletekhez szükséges többlettöltést, illetve nagy 
feszültséget gyakran Van de Graaff-generátorral (szalaggenerátorral) állítjuk 
elő. Működésében szerepet játszik a dörzselektromosság, a földelés, a meg-
osztás és a csúcshatás is.

+ +

+
+

+
+
+++

+

+
+

+

+
+

++
+

+

+

+

+
+

+ +
+

+

 � A Van de Graaffgenerátor közelébe helyezzünk szigetelő lábon álló, föl
delt fémgömböt. A töltés beindítását követően hamarosan szikrák jelennek 
meg. (A száraz levegő átütési feszültsége kb. 21 000 V/cm.) Ha távolítjuk a 
két gömböt egymástól, akkor ritkábban, de nagyobb szikrák felvillanását  
láthatjuk.

 � Frissen mosott, vé
kony, puha hajú diák 
(önként) álljon a szi
getelő zsámolyra, és 
teli tenyérrel fogja 
meg a generátor 
előzőleg kisütött 
fémgömbjét. A ge
nerátor bekapcso
lásával indítsuk a 
feltöltést! A diák haj
szálai megemelked
nek, égnek állnak.

 � A Van de Graaffgenerátor gömb
jére erősítsünk egy tűt, és a köze
lébe helyezzünk egy égő gyertyát!  
A bekapcsolt generátor folyama
tosan töltéseket szállít a készü
lék gömbjére. A csúcshatás mi
att a hegyes tű környezetében  
erős elektromos tér jön létre. Ez 
először megosztással töltésszét
válásra kényszeríti a levegőmole
kulákat, így magához vonzza, io
nizálja, majd eltaszítja őket. Az így 
kialakuló elektromos szelet a gyer
tya lángjának elhajlása jelzi. Erős 
elektromos szél esetén a gyertya  
elalszik.

 � Szintén a csúcshatás következményeként jön forgásba az elektrosztatikus 
Segnerkerék. A működő generátorról folyamatosan töltéseket juttatunk a 
Segnerkerékre. A kerék csúcsainál kialakuló elektromos szél visszalökő ha
tásaként jön forgásba a kerék.

KÍSÉRLETEZZ!

Az iskolai szalaggenerátorral ijesz
tően nagy (50–200 kV) feszültség 
állítható elő, viszont a működé
se során még szikrázáskor is az 
áramerősség olyan kicsi, hogy az 
emberi szervezet számára nem ve
szélyes, bár kellemetlen tud lenni. 
A szívritmusszabályozóval élők 
természetesen ne próbálják ki!

NE HIBÁZZ!

Az iskolai szalaggenerátor első 
megalkotójáról, Robert Van de 
Graaffról (1901–1967), amerikai 
mérnökfizikusról kapta a nevét. 
Az iskolában használt generátorok 
legfeljebb 200 kV feszültséget állí
tanak elő. A kutatási céllal épített 
készülékek akár több millió vol
tos feszültséget is létrehoznak. Az 
első magyar részecskegyorsító Van 
de Graaffgenerátort Simonyi Ká
roly mérnök, fizikus építette meg 
1951ben Sopronban.
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A villámhárító működése

Benjamin Franklinnak 1752-ben egy papírsárkány zivatarfelhőbe bocsátásá-
val sikerült igazolnia a villám elektromos jellegét. A felhőből szikrákat tu-
dott vezetni a földfelszínre. A kísérlet sikere adta Franklinnak az ötletet a 
villámhárító elkészítéséhez. A villámhárító minden része jól vezető acélból 
készült. A hegyes felfogót a megóvandó épület tetejére erősítették. A felfogót 
a földeléssel a levezető kötötte össze. Zivatar idején a nagy (kb. 1–10 C) tölté-
sű felhők a megosztás következtében töltéshordozókat juttattak a felfogóba a 
földből. A felfogó környezetében a csúcshatás következtében erős elektromos 
tér, és így elektromos szél alakult ki.

Franklin szerint a villámhárító elsődleges feladata az volt, hogy az elektro-
mos szél által csökkenjen a felhő töltése. Ha a villámlás mégis elkerülhetet-
len, akkor az az elektromos szél által kialakított ioncsatornában, a villámhá-
rítón keresztül történjen. Hosszas megfigyelések végül is nem igazolták, hogy 
hegyes villámhárítókkal hatásosan le lehet szívni a felhők töltését. Ma már 
az épületeket védő modern villámhárítókban többnyire nincs is csúcs, ha-
nem az épületet Faraday-kalitkaként veszik körül, így nem csap a villám az  
épületbe.

 

Még abban az esetben is, amikor 
a villám a villámhárítóba csap, a 
villám áramának jelentős része az 
elektromos hálózatba juthat, és 
túlfeszültséget hozhat létre, ami 
tönkreteheti elektromos készülé
keinket, s tüzet okozhat. Ezért cél
szerű zivataros időben a konnek
torokat kihúzni a csatlakozóból, 
túlfeszültségvédelmi eszközöket 
használni.

felfogó

levezető

földelés

 � Az autó, repülőgép fémháza is 
elektromosan árnyékol, megvéd 
a villámoktól.

 � Zivataros időben, amikor a lég
köri elektromosság erős, a magas 
hajóárbocok végein a csúcsha
tás eredményeként elektromos 
szél, illetve a korona kisüléssel 
járó fényjelenség (Szent Elmo 
tüze) jöhet létre. Viharos időben 
a tengerészek Szent Elmóhoz  
fohászkodtak.

 � A XIX. században elterjedt, hogy 
a villámhárítót üvegből készült 
díszekkel vonták be. A dísz vihar 
utáni törött állapota jelezte a vil
lámütést. Ilyenkor az épületet, 
villámhárítót átvizsgálták, hogy 
sérülte.

 Q

 Q  A Simonyiféle részecskegyorsító 1 MV  
(egymillió volt) feszültséget tudott 
létrehozni. Ezzel a feszültséggel 
a fénysebesség közelébe (0,94 c) 
gyorsították az elektronokat.

Elektrosztatikai jelenségek: megosztás, árnyékolás, csúcshatás.

A villámhárító fő feladata a villám irányított levezetése, és ezzel az épület meg-
védése. Ezenkívül a villámhárító a csúcshatás segítségével védi az épületet a 
villámcsapástól, valamilyen mértékben csendes kisüléssel levezeti a felhők töl-
tését. A villámcsapás másodlagos hatása, a villamos hálózatban fellépő túlfe-
szültség ellen külön védekezni kell.

NE FELEDD!

 Q Szent Elmo tüze egy 1886os  
illusztráción
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1. Az elektromosan töltött testek vonzzák az elektromosan semleges fémtestet. Miért?

2. Elektromos dipólust helyezünk homogén, illetve inhomogén elektromos térbe. Hasonlítsd össze a két esetet  
dinamikailag!

3. Járj utána, hogyan működik az elektrosztatikus légtisztító!

4. Két gömböt dróttal kötünk össze. Az egyik gömb sugara 20 cm, töltése 10 mC. A másik gömb sugara 10 cm.

a) Mekkora a másik gömb töltése?

b) Hasonlítsd össze a két gömb felületi töltéssűrűségét, illetve felületi pontjainak térerősségét!

Útmutatás: Egy R sugarú, Q töltésű vezető gömb potenciálja (vagyis a végtelen távoli ponthoz képesti feszültsége) 

U = k · 
Q

R
.

5. A 20 cm sugarú gömbön 1 μC elektromos töltés van.

a) Mekkora a térerősség és a potenciál a gömb középpontjától 10 cm, illetve 30 cm távolságban?

b) Hol lesz az elektromos potenciál 0 V, 9 kV, 45 kV?

c) Hol lesz az elektromos térerősség 0 N/C, 900 N/C, 22,5 kN/C, 45 kN/C?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Ha a képen látható elektrosztatikus csengő egyik gömbjére többlettöltést vi
szünk, akkor a középen, fonálon lógó fémgolyó ideoda mozgással megszó
laltatja a csengőt. Magyarázzuk meg a jelenséget! Miért mozog a fémgolyó 
sokkal szaporábban a két gömb között, ha a másik gömböt (amelyet nem 
töltöttünk fel) leföldeljük?

2. Lehete egy elektromos töltés terét úgy „árnyékolni”, hogy a töltést fémhálóval 
vesszük körbe, és azt szeretnénk elérni, hogy kívül ne érződjék a töltés hatása?

3. Működnee a Holdon az elektrosztatikus Segnerkerék? (A Holdnak nincs 
légköre.)

4. Minden személygépkocsitípus utastere védelmet biztosít a villámcsapás ellen?

5. Hogyan lehet egyszerű módon hozzávetőlegesen megmérni egy iskolai 
szalaggenerátor maximális feszültségét?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Viszonyításképpen: a Napunk suga
ra 0,7 millió km, ami kevesebb, mint 
a tizede az 1 F kapacitású gömb su
garának! 

FIGYELD MEG!

A fényképezőgép vakujában lévő 
elem néhány voltos feszültségét 
egy elektronikus áramkörrel akár 
200 V-ra lehet növelni. Ez már 
akkora feszültség, hogy néhány 
másodperc alatt egy megfelelő 
eszközre elegendő töltést halmoz-
zunk fel. A fényképezés pillanatá-
ban ezek a töltések egy villanó-
csövön hirtelen átrobognak. 

A kapacitás

Egy fémtestre vitt Q többlettöltés 
megváltoztatja a test U feszültsé-
gét. A testre vitt Q többlettöltés és 
az általa okozott U feszültségválto-
zás egymással egyenesen arányos, 
vagyis a két mennyiség aránya  
állandó:

~ állandó.QQ U
U

⇒ =

A vezető testek töltést befogadó képességét a kapacitásukkal tudjuk jellemez-
ni. A kapacitás jele: C.

QC
U

= .

A kapacitás mértékegysége származtatott: [Q] C[C]
[U] V

= = , vagy röviden F (fa-

rad), Faraday tiszteletére. Egy vezető test kapacitásának számértéke szemléle-
tesen azt a töltésmennyiséget adja meg, mely az adott test feszültségét 1 V-al 
változtatja meg. A kapacitás latin eredetű szó, jelentése befogadóképesség, 
tárolóképesség.

Feladat: Egy R sugarú, Q töltésű vezető gömb potenciálja (vagyis a végtelen 

távoli ponthoz képesti feszültsége) 
Q

U k
R

= ⋅ . Határozzuk meg a gömb kapa

citását! Mekkora sugarú az a gömb, amelynek a kapacitása 1 F?

Megoldás: Használjuk a kapacitás fogalmát és a töltött gömb potenciálját ki
fejező összefüggést!

Q
C

U
= .

Q R
C

Q kk
R

= =
⋅

.

Az imént kapott összefüggésből fejezzük ki a gömb R sugarát!

⋅
= ⇒ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

2
9 9

2

N m
1F 9 10 9 10 m 9 millió km.

C
R

C R C k
k

Látjuk, hogy az 1 F általában igen nagy egység, ezért az elektrotechnikában 
általában a törtrészeit használjuk:

1 mF = 10–3 F,  1 μF = 10–6 F,  1 nF = 10–9 F,  1 pF = 10–12 F.

SZÁMOLJUK KI!

+Q

U

17. | Hogyan tárolunk elektromos töltéseket?
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A kondenzátor

Hogyan lehetne nagyobb töltésbefo-
gadásra képes eszközt létrehozni? In-
duljunk ki egy nagy felületű, töltött, 
téglalap alakú vezetőből!

A +Q töltésű fémlap elektromos tere 
közel homogén, és kitölti a teljes te-
ret.

Ugyanilyen módon vegyünk egy −Q töltésű fémlapot is. A kezdetben egy-
mástól távol lévő +Q és –Q töltésű, azonos méretű sík fémlapokat közelítsük 
egymáshoz! A két ellentétes töltésű fémlap elektromos tere a lemezeken kívül 
ellentétes irányú, a két lemez közötti térben viszont egyező irányú. Amikor a 
két lemezt egymáshoz közel helyezzük el, a lemezeken kívül nem lesz elekt-
romos tér, mert ott az ellentétes irányú terek kioltják egymást. Az elektromos 
tér csak a két fémlap közötti térben sűrűsödik. A pozitív töltések vonzzák a 
negatívokat, a negatív töltések pedig a pozitívokat, így azáltal, hogy ebben az 
eszközben egyszerre tárolunk pozitív és negatív töltéseket, a rendszer töltés-
tároló képessége, vagyis a kapacitása jelentősen megnő.
Az ilyen (két vezetőből álló) rend-
szert, melynek egyik tagjára +Q, a 
másikra –Q töltést viszünk, konden-
zátornak nevezzük. A kondenzátor 
szó jelentése: sűrítő. A kondenzátor 
két tagját fegyverzetnek nevezzük. A 
kondenzátor áramköri jele: .
Az imént megismert síkkondenzátor 
két A területű, egymástól d távolság-
ra álló +Q, illetve –Q töltésű fémlap-
ból áll.

Megmutatható, hogy a síkkondenzátor kapacitása:
1

4sík
AC

πk d
= ⋅ ,

ahol k a Coulomb-törvényben szereplő állandó. Az egyszerűség kedvéért ve-
zessünk be egy új állandót:

2
12

0 2

1 C8,85  10
4 N m

ε
πk

−= = ⋅
⋅

, ahol ε0 neve a vákuum dielektromos  

állan dója. Az új állandó segítségével a síkkondenzátor kapacitása:

0sík
AC ε
d

= ⋅ .

A levegő (nem túl nagy térerősség esetén) ugyan nem vezető, hanem viszony-
lag jó szigetelő, azonban a kondenzátor fegyverzetei között többnyire még-
sem levegő van, hanem valamilyen más szigetelőanyag. Egyrészt, hogy biz-
tosan tartsa a fegyverzetek közötti távolságot, másrészt megmutatható, hogy 
megfelelő anyagú szigetelővel tovább növelhető a kondenzátor kapacitása, 
töltésbefogadó képessége:

0sík r
AC ε ε
d

= ⋅ ⋅ .

Az összefüggésben megjelenő εr együttható neve a szigetelőanyag relatív 
dielektromos állandója. Az εr egy arányszám, ami megmutatja, hogy hány-
szorosára nő egy kondenzátor kapacitása, ha a fegyverzetek közötti teret vá-
kuum helyett az adott szigetelőanyag tölti ki.

+Q

+Q –Q

d

A

+Q

+Q

–Q

–Q

Készíts kondenzátort!

Két hosszú, azonos méretű alufólia 
szalag (fegyverzetek) közé szigetelő
nek rakj papírt vagy polietilén fóliát! 
A kondenzátorlemezekhez egyegy 
drótot erősíts kivezetésként, és már 
kész is a kondenzátor. Tovább növel
heted a kondenzátorod kapacitását, 
ha még egy szigetelő fóliát alkalma
zol, és így feltekered az általad készí
tett eszközt. Hányszorosára növeli a 
feltekerés a kapacitást? Multiméter
rel mérd meg a kondenzátorod ka
pacitását!

KÍSÉRLETEZZ!
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 Q  Különböző kondenzátorok

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a levegő relatív dielektromos állan-
dója jó közelítéssel εr = 1, ami azt jelenti, hogy nem túlzottan nagy feszültsé-
gek esetén a kondenzátorok szempontjából a levegő és a vákuum (légüres tér) 
ugyanolyan viselkedésű.

Az elektronikában sokféle kondenzátort használnak. A kondenzátorokat 
megkülönböztetjük alakjuk (sík, henger) és a szigetelőanyaguk (elektrolit, 
fólia, kerámia) szerint. A felhasználásuk széles körű: váltófeszültségből szár-
mazó egyenáram stabilizálása, váltóáramok összetevőinek szűrése, rezgőköri 
alkatrész. Használják még töltések tárolására, ami a vakunál, illetve villany-
motorok indításánál hasznos.

Néhány anyag relatív dielektromos  
állandója:

Anyag εr

Levegő 1,00059

Papír 3,3

Üveg 5–16

Porcelán 6

Víz 81

Speciális kerámiák ~100

Báriumtitanát ~1000

A kondenzátor elektromos terének 
energiájára a Wel jelölést használ
juk, hisz az E betűt már használjuk 
az elektromos térerősség leírására.

NE HIBÁZZ!

Egy akkumulátor feltöltéséhez órák kellenek. A szuperkondenzátor feltölté
séhez kevesebb mint 1 másodperc elegendő.

A kondenzátor energiája

A kondenzátor feltöltését elképzelhetjük úgy is, hogy az egyik fegyverzeté-
ről (lemezéről) elektronokat ragadunk ki, és ezeket átvisszük a szemben lévő 
lemezre, ami így egyre negatívabb lesz. Ugyanekkor az a lemez, ahonnan ki-
emeltük az elektronokat, fokozatosan egyre pozitívabbá válik. Ezért egyre ne-
hezebben tudjuk a pozitív lemezről kiemelni a negatív töltésű elektronokat, 
illetve egyre nehezebb átvinni ezeket a negatívra töltődő lemezre. A feltöltés 
során így az elektromos töltéseket a kialakuló tér ellenében mozgatjuk, vagy-
is munkát végzünk. A feltöltött kondenzátor legfeljebb ugyanekkora munka 
végzésére képes. Megmutatható, hogy a C kapacitású, U feszültségű konden-
zátor elektromos terének energiája:

21
2elW C U= ⋅ .

A szuperkondenzátorban (vagy ultrakapacitásban) tárolható energiasű-
rűség több ezerszerese a hagyományos elektrolitos kondenzátorénak. Az 
elektromos dupla réteg alapja, hogy a kondenzátor porózus szigetelőből és 
aktív szénből áll. Már kapható 5000 F kapacitású is. Szuperkondenzátort 
legelőször a nagy tömegű járművek motorjának indításánál használtak. Rö-
vid idő alatt képes az energiát felvenni és leadni, ezért egyre inkább ter-
jed az energiatakarékos (hibrid, elektromos) gépjárművekben a használata. 
A fékezés során a mozgási energia egy részét elektromossá lehet alakítani, 
és azt célszerű ilyen szuperkondenzátorban tárolni. A közeljövőben a szu-
perkondenzátor az akkumulátor kiegészítője és akár vetélytársa is lehet.

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   112 2018.03.17.   18:37:34



17. | Hogyan tárolunk…

113

1. A Föld sugara kb. 6400 km. Mekkora bolygónk elektromos kapacitása?

2. Egy kondenzátor két fegyverzetére 100 V feszültséget kötünk. A lemezeken 
+10–5 C, illetve –10–5 C töltés jelenik meg. Mekkora a kondenzátor kapacitása?

3. Minden kondenzátort jellemez a kapacitása és a maximális feszültsége. 
Ha a kondenzátoron eső feszültség túllépi ezt az értéket, a kondenzátor 
tönkremegy. Legfeljebb mekkora töltés vihető biztonságosan egy 75 μF-os 
700 V-os fóliakondenzátorra?

4. Mekkora annak a síkkondenzátornak a kapacitása, amelynek a fegyverzetei 
levegőben vannak, a lemezek területe 2 dm2, egymástól való távolságuk  
1 cm?

5. Mekkora elektromos energia tá-
rolható a képen látható 2,7 V-os, 
3000 F-os szuperkondenzátorban? 
Ekkora energia felhasználásával 
milyen magasra emelhető egy  
72 kg tömegű ember?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan változtatható a forgókondenzátor kapacitása? Miért?

2. Egy 10 nF kapacitású kondenzátor egyik lemezét földeljük, a másikra 2 · 10–8 C 
 elektromos töltést viszünk. Mekkora lesz a kondenzátor feszültsége?

3. Egy fizikatanár leydeni palackot készített. A kivezetéseit egymáshoz kö-
zelítve azt tapasztalta, hogy 3 cm-es szikrák jöhetnek létre. A palack ka-
pacitását multiméterrel megmérte: 1,5 nF. Becsüld meg, mennyi elektro-
mos töltés került a palackra feltöltéskor! (A levegő átütési feszültsége kb.  
20 kV/cm.)

4. A C kapacitású síkkondenzátor lemezein lévő elektromos töltések +Q és –Q 
értékűek. A lemezek távolságát megduplázzuk. Mennyi munkát végzünk 
eközben? Mennyivel változik eközben a kondenzátor energiája?

5. A C kapacitású síkkondenzátor egyik fegyverzetén –Q, a másikon +3Q 
elektromos töltés van. Mekkora a két lemez közötti feszültség?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

 � Az első kondenzátort Pieter van 
Musschenbroek (1692–1761) hol-
land fizikus a leydeni egyetemen 
készítette el, ezért a neve leydeni 
palack. Két egymásba illő fémpo-
hár között egy üvegpohár a szige-
telő. Ez az elrendezés meglepően 
sok töltés tárolására képes, ha igen 
nagy feszültséggel töltjük fel, pél-
dául szalaggenerátorral. Házilag 
is könnyen elkészíthető, de akár 
kellemetlen áramütéssel is járhat  
a vele való kísérletezés! 

 � Az első síkkondenzátornak a 
Franklin-féle tábla tekinthető: 
egy üveglap két oldala ónnal van 
bevonva. A két fémfólia egyenlő 
méretű, és pontosan egymással 
szemben helyezkedik el.

 � Korda Dezső (1864–1919) tekint-
hető a változtatható kapacitású 
forgókondenzátor feltalálójának. 
Az általa megalkotott világvevő 
(rádiókészülék) állomáskereső 
gombját tekerve változott a vevő-
antennában lévő kondenzátor 
kapacitása, és így foghatók voltak 
a különböző hullámhosszú rádió-
adások.

Vezető testek töltéstároló képességét jellemzi a kapacitás (a töltés és a fe-

szültség hányadosa): C
Q
U

= , mértékegysége 
C
V

, röviden F (farad). A kon-

denzátor két vezetőből álló rendszer, melynek egyik tagjára +Q, a másikra  
–Q töltést viszünk. A síkkondenzátor kapacitása függ a fegyverzetek A felü-
letétől, d távolságuktól és a lemezek közötti szigetelőanyagtól (εr):

Csík = εr · ε0 · 
A
d

.

A feltöltött kondenzátor elektromos terének energiája:

Wel = 
1
2

C · U2.

A kondenzátorok felhasználása széles körű. Az elektronikában áramkörök, 
rezgőkörök működésben játszanak fontos szerepet. A kondenzátorokat töl-
tés- és energiatárolásra is használjuk.

NE FELEDD!
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A villanycsengőkben 
hagyományosan mindig két 

elektromágneses tekercset 
találhatunk, azonban az áramköri 

rajzokon általában csak egyet. 
Miért van szükség mindkét 

tekercsre?

Két darab, egyenként 
52 méter magas, mosolygós bohó-

cokat formázó távvezetékoszloppal 
színesítette az M5-ös autópálya 

egyik szakaszát a Mavir Zrt. Újhar-
tyánnál. Milyen szempontokat kell 
figyelembe venniük a tervezőknek, 
ha ilyen tréfás megoldást akarnak 

megvalósítani?

Az A23 elem 
nyolc gombelemből áll, 

nem tölthető, vagyis egyszer 
használatos, garázs- és kapunyitók 

távirányítóiban szokás ilyet 
használni. 

Hány voltos lehet ez az elem?
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AZ ELEKTROMOS ÁRAM, ELEMEK, 
TELEPEK

AZ ELEKTROMOS 
ÁRAM, ELEMEK…

Hol készült ez a fénykép?
Régebben ennyi fény létrehozása 
sokkal több elektromos energiát 
igényelt, mint manapság. 
Mitől lett olcsóbb ez a pazarlás?
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Aligha van még egy olyan talál-
mánya az emberiségnek, amely 
annyira fontos lenne, mint az 
elektromos áram.
Az elektromos áram része min-
dennapjainknak. Nélküle már 
nem tudnánk elképzelni életün-
ket. Gondoljunk csak arra, hogy 
mi történik például akkor, ha 
nagy ritkán hirtelen áramszünet 
következik be. Az ember teljesen 
kiesik a mindennapi élet ritmusá-
ból. Nem számítógépezhet, nem 
nézhet tévét, jobb esetben kedé-
lyesen elbeszélget gyertyafénynél, 
rosszabb esetben magatehetetle-
nül ül a sötétben, és várja, hogy 
az áramszolgáltató mihamarabb 
rendbe tegye a hibát. Közben nem 
megy a fűtés, egyre hidegebb lesz, 
leáll a mosógép, és kezd kiolvadni 
a mélyhűtő. Nagyvárosokban pe-
dig katasztrofális állapotok ala-
kulhatnak ki.

Milyen is az elektromos áram?

Miért használunk olyan sok, az elektromos áram energiáját alkalmazó esz-
közt? Egyrészt aligha van még egy olyan energiafajta, amely ennyire könnyen 
szállítható. Csak ki kell húzni egy drótot és kész, mondhatjuk kicsit leegysze-
rűsítve. Másrészt nincs még egy olyan energiafajta, amely ennyire könnyen 
átalakítható és munkára fogható. 

 Q Fény, ragyogás, elektromosság. Fényreklámokban tündöklő sétálóutca

 Q  A Föld éjszakai képe. Hol vannak, és hogyan jellemeznéd a legvilágosabb helyeket? A fénykép alapján miért volt jó ötlet az Atacama-
sivatagba telepíteni nagy csillagászati távcsöveket? Vajon ez a fénykép egy távoli műholdról készült, vagy több kisebb képből lett 
összerakva?

18. | Amit már tudsz az elektromos áramról

18. | Amit már tudsz…
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Az áram annyira fontos a mai ember 
számára, hogy egy-egy áramszü - 
net bevonulhat a történelembe is.  
Három nagy áramszünetet tartanak 
nyilván a történészek. Az első 1965 
novemberében 30 millió embert 
érintett az Egyesült Államokban  
és Kanadában. Kisebb pánikot oko-
zott az, hogy az emberek azt hitték  
a hidegháborús hangulat közepet- 
te, hogy kitört a III. világháború.  
A hibát azonban egy rosszul mű-
ködő kapcsoló által kiváltott lavina-
szerű hibasorozat okozta. Emberek 
ezrei rekedtek a metróban, sokan 
kénytelenek voltak máshol éjszakáz-
ni. A hibát viszonylag gyorsan, egy 
napon belül el tudták hárítani. 

Tanulságos esemény volt az 1977-
es nagy New York-i áramszünet. Egy 
forró nyári nap estéjén rengeteg 
áram fogyott, mert mindenki járat-
ta a légkondicionáló berendezését, 
nézte a tévét, villanyt gyújtott, és 
maximumra állította a hűtőgépét. 
Az évek óta elnapolt fejlesztéseket 
nyögő villamos elosztórendszer túl- 
terhelődött. A közvetlen katasztró-
fát az okozta, hogy villámcsapás ért 
egy elektromos elosztóközpontot, 
aminek hatására dominószerűen ösz-
szeomlott a város áramellátása. Több 
mint 7 millió ember maradt áram nél-
kül 25 órán keresztül. A sötétség leple

alatt a város egyes részein anarchikus 
állapotok alakultak ki. Az emberek 
nekiálltak üzleteket fosztogatni, tör-
tek, zúztak, több mint 1600 boltot 
és áruházat raboltak ki. A New York-i 
rendőrségnek is fekete napja lett 
ez, sok gyilkosság és erőszakos ese-
mény történt. Több mint háromezer 
embert tartóztattak le egyetlen nap  
alatt. 

Nemcsak a villamosmérnököknek 
kellett kellemetlen kérdésekkel 
szem  benézniük, de a politikusoknak 
és társadalomtudósoknak is: „Miként 
volt lehetséges, hogy míg egyes ke-
rületekben nyugodtan, már-már ke-
délyesen élték meg az áramszünetet, 
addig a város más, hasonló részein 
elszabadult a pokol?”

2003 augusztusában ismét hatalmas 
áramszünet volt az Egyesült Álla-
mok keleti partvidékén és Kanada 
szomszédos területein, ami 55 millió 
embert érintett. Mindenki attól tar-
tott, hogy az 1977-es erőszakhullám 
fog ismét fellángolni, de az csak Ka-
nada egy-két városában fordult elő, 
New York nyugodt maradt. A szak-
értők úgy vélik, hogy a 2001. szep-
tember 11-i terrortámadás után a 
katasztrófavédelem sokkal összehan-
goltabban reagált az események-
re, másfelől mivel sokáig terrorista  
akciót gyanítottak az áramszünet 
hátterében, az emberek szolidaritási 
érzése tört elő. Csak később derült ki, 
hogy az áramszünetet az elektromos 
elosztórendszer szoftverének hibája 
indította el.

 Q Az elsötétülő Toronto a 2003-as nagy áramszünet idején

 Q  Nagyfeszültségű és középfeszültségű elektromos távvezetékek. Miért kell sokkal 
nagyobb tartóoszlopokat építeni nagyfeszültségű vezetékekhez? 
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Az általános iskolás tananyagban 
is tanultunk már az elektromos 
áramról. Hallhattunk az elektro-
mos áram hatásairól, mérhettük 
az áram jellemzőit, egyszerűbb 
kapcsolásokat is összeállítot-
tunk. Láthattál már elektromos 
áramkört, mérőműszert, hallhat-
tál az Ohm-törvényről. Tudod, 
hogy az elektromos áramnak 
van hőhatása, mágneses hatá-
sa, és ha valamiben áram folyik, 
akkor abban kémiai változások 
is bekövetkezhetnek. És persze 
tudsz arról, hogy az áram meg-
rázhat, ezért óvatosan kell vele  
bánni. 

Ebben a fejezetben sok hasznos 
és érdekes dolgot fogsz tanulni az 
elektromos áramról.

EMLÉKEZTETŐ

 Q  Fénykép egy iskolai tanulói készletről. 
Nevezd meg, milyen áramköri  
elemeket látsz a képen!  
Mit mérhet a műszer?

Ohm

Volt Amper

 Q  A karikatúra segítségével próbáld 
felidézni az iskolai tanulmányaid 
alapján, hogy mit tanultál az elektro- 
mos áramról! Minek a hatására folyik 
egy áramkörben elektromos áram? 
Mit jelképez az Ohm feliratú alak?

Az elektromos áram ugyanakkor furcsa dolog. A tűzifa és a tábortűz me-
leget ad. A földgáz áramlását is halljuk időnként, ahogy suhogva áramlik 
a gázóránál. Szagát is érezzük, meggyújtva látjuk a lángját. Az elektromos 
áram más. Általában nem halljuk és nem látjuk a vezetékben. Mégis jelen 
van mindennapjainkban, itt van közöttünk, és sok mindenre felhasználjuk: 
melegít és gépeket hajt, világít és olyan bonyolult berendezéseket üzemeltet, 
mint a számítógép vagy egy okostelefon.

Az elektromos áram hatásai

Egy izzólámpát áramkörbe kapcsolva nemcsak fényt bocsát ki, hanem ener-
giájának legnagyobb része hő formájában távozik. A távozó hő az üvegbúrát 
is felforrósítja, ami akár égési sérüléseket okozhat. Az izzólámpának tehát 
egyaránt van hő- és fényhatása. Az elektromágnes bizonyítja, hogy az elekt-
romos áramnak mágneses hatása is van. 
A kémiából is ismert vízbontó készülék arra bizonyíték, hogy az elektromos 
áramnak vegyi hatása is van. Ha kevés savval elektromos vezetővé tett vízen 
keresztül elektromos áramot vezetünk, akkor a víz hidrogénre és oxigénre 
bomlik.

 Q  Miért teszik az izzólámpában  
az izzószálat üvegbúra alá?

 Q  Vasúti síneket pakol egy elektro- 
mágneses daru egy pályaudvaron.  
Vajon fel tudja emelni a rézcsöveket is?

 Q  Vízbontó készülék. A vízbontás előtt  
a vízhez valamilyen savat öntenek.  
Ennek vajon mi az oka?
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Az elektromos áram történetét sokan az olasz Luigi Galvani felfedezésével 
kezdik. Luigi Galvani (1737–1798) olasz orvos és fizikus békákkal és más álla-
tokkal kísérletezve felfedezte az „állati elektromosságot”. Észrevette azt, hogy 
a frissen preparált békák combizma hevesen összerándul, ha két különböző, 
egymással érintkező fémmel megérintjük a gerincvelőt és a combizomza-
tot. Galvani azt hitte, hogy az idegeket és izmokat ellentétes elektromosság 
tölti fel, és ennek kisülése okozza az összerándulást. Feltételezte, hogy az 
élet nem más, mint a szervezetben meglévő elektromosság, és az agy ter-
meli meg azt az elektromosságot, amit az idegrendszer elvezet az izmokba. 
Ez a maga korában olyan népszerű elmélet volt, hogy még Mary Shelley  
Frankenstein című regényében a főhős is a halottak szerveiből összerakott 
lényének úgy ad életet, hogy elektromosságot (villámot) vezet bele.

Pedig Alessandro Volta jóval Shelley regénye előtt, 1792-ben megmutatta, 
hogy az elektromosság létrejöttében a két különböző fémnek nagyobb sze-
repe van, mint a békáknak. Volta munkásságával a következő leckékben rész-
letesen foglalkozunk. Volta után az események felgyorsultak. 
Faraday kitalálta, hogyan lehet az elektromos áramot nagy mennyiségben, 
olcsón előállítani, Jedlik Ányos megmutatta, hogyan lehet mechanikai mun-
kát végző motort hajtani vele. Még száz év sem telt el Galvani békacom-
bos kísérlete óta, amikor 1878-ban a Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt.  
vasöntödéjében elektromos ívlámpák világították meg az üzemcsarno-
kot. Mechwart András gépészmérnök, a magyarországi villamosipar meg-
alapítója, 1878-ban létrehozta a Ganz-gyár elektromos osztályát. Vállalat-
igazgatóként és feltalálóként is kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy  
a XIX. század utolsó harmadában a magyar gépgyártás és villamos gépipar a 
világ élvonalába került.

 Q Mechwart András (1834–1907)

Elektromágnest mi is készíthetünk.
Tekerjünk sok menetet egy szige-
telt drótból egy szögre! A drót egyik 
végét érintsük egy telep egyik kive-
zetéséhez, másik végét kössük egy 
zseblámpaizzóhoz, aminek alját 
érintsük ezután a telep másik kive-
zetéséhez!

Változtassuk a menetek számát, 
és figyeljük meg, hogy változik az 
elektromágnesünk erőssége! Az 
erősségét például azzal mérhetjük, 
hogy hány darab vasszöget tudunk 
vele felemelni.

Jegyezzük is fel, hogy milyen kap-
csolat lehet a menetszám és a mág-
nes ereje között! 

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Egy rajz Galvani művéből: Az illusztráción azt (is) látjuk, hogy a békacomb 
összerándulását nemcsak különböző fémekkel való „ingerléssel” tudta előidézni, 
hanem elektromos töltésekkel is
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1. Gyűjtsd össze, hogy milyen elektromos eszközök vannak a háztartásotok-
ban! Csoportosítsd őket olyan szempontok szerint, hogy az elektromos áram  
milyen hatása alapján működnek!

2. Magyarázd meg az elektromos csengő működési elvét a rajz alapján!

3. A mellékelt rajzon egy hangszóró elvi felépítése látható. A lengőtekercsbe 
vezetik azt az elektromos áramot, amely a megszólaló hang információját tar-
talmazza. Magyarázzuk meg a működési elvét! 

  A magyarázathoz keress segítséget az interneten akár magyarul, akár angolul 
(lengőtekercses hangszóró = moving coil loudspeaker)!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
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A villám nagy energiájú, termé-
szetes légköri elektromos kisülés. 
Keletkezhet felhő–felhő és fel-
hő–föld között is. Áramerőssége 
a 20-30 000 ampert is eléri, kivé-
teles esetekben meghaladhatja a 
300 000 ampert is.

Ezek a kísérletek azt mutatják, hogy az elektromos áram töltések áramlása. 
A szalaggenerátor egyik gömbjéből a másikba, a kondenzátor egyik fegyver-
zetéről a másik fegyverzet felé töltések áramlanak át. Amíg az áramlás tart, 
látjuk a szikrát, illetve az izzó világít. Kísérleteinkben a szalaggenerátor feltöl-
tött gömbje, illetve a  kondenzátor az áramforrás. Láttuk azonban azt, hogy 
a szalaggenerátor feltöltött fémgömbje és a kondenzátor is csak időlegesen 
áramforrások, mert viszonylag hamar elveszítették a töltésüket.

Az elektromos áram

A hagyományos áramforrások nem tárolják a töltéseket, hanem az a felada-
tuk, hogy megteremtsék azt a feszültséget, amelynek hatására az elektromos 
áram létrejön. Az áram (néhány különleges kivételtől eltekintve) mindig fe-
szültség hatására folyik. Ezt úgy érthetjük meg, hogy az áramforrás feszült-
sége elektromos mező létrejöttét jelenti, és ha ebben a mezőben mozgásra 
képes töltések vannak, akkor a pozitív töltések a mezőt leíró elektromos tér-
erősség irányába mozdulnak el, a negatív töltések pedig az ellenkező irányba. 
Ha nincsenek jelen mozgásra képes töltések, akkor nem folyik áram, hiába 
hoz létre feszültséget az áramforrás két pont között.

1. kísérlet
A villám ismert és félelmetes termé-
szeti jelenség. Ezt fogjuk most kicsiben 
bemutatni az iskolai szalaggenerátor-
ral, amit az előző fejezetekből, az elekt-
rosztatika anyagrészből már ismersz. 
A készülék bekapcsolása után elkezdi 
gyűjteni a töltéseket a fémgömbjén. 
Ahogy egyre több töltést gyűjt össze, 
úgy egyre nagyobb lesz a feszültség a 
készülék gömbje és a közelébe vitt má-
sik, földelt fémgömb között. Amikor a 
feszültség elér egy kritikus értéket, hirtelen létrejön az elektromos szikra. Mi 
történik ilyenkor? Az elektromos szikrában töltések áramlanak át egyik helyről 
a másikra. A töltések áramlását elektromos áramnak nevezzük. A szikra tehát 
nem más, mint egy rövid ideig tartó elektromos áram. Az elektromos töltések 
lehetnek pozitív és negatív ionok, de a leggyakrabban, fémes vezetők eseté-
ben elektronok.

2. kísérlet
Töltsünk fel egy nagy kapacitású kon-
denzátort névleges feszültségére, majd 
a feltöltött kondenzátor két csatlakozó-
ját érintsük hozzá egy zsebizzó két kive-
zetéséhez. Azt tapasztaljuk, hogy az izzó 
fényesen kezd világítani, majd a fénye 
egyre halványabb lesz, aztán valamennyi 
idő múlva teljesen kialszik. 

FIGYELD MEG!

19. | A villám ürügyén: Mi az elektromos áram?

19. | A villám ürügyén…

Régebben nem használtak kon- 
denzátorokat áramforrásnak, mert 
csak kis kapacitásúakat tud tak 
készíteni. Később meg je lentek 
a nagyobb kapacitású konden-
zátorok, ezekkel például szünet-
mentes tápegységeket tud nak 
működ tetni, melyek úgynevezett 
pufferkonden záto rai pótolják az 
elektromos ener giát akkor, ha hir-
telen megszűnik a vezetékes áram-
ellátás. Ahogy egy előző leckében 
említettük, ma már kaphatók olyan 
szuperkondenzátorok (angolul a 
ne vük ultracapacitors vagy su per  - 
con densers), melyek ren ge teg 
töl tést tudnak tárolni. Ezek ka-
pacitása mára elérte az 5000 fa-
rad értéket, ami a hagyományos 
legnagyobb kondenzátorok tá-
roló képességének milliószorosa.  
A szuperkon den zátorok ára az 
utób bi tíz év alatt századrészére 
csök kent, így ma már nemcsak 
katonai járművekben (tankokban, 
tengeralattjárókban), hanem ka-
mionokban, dízelmozdonyokban is 
használják ezeket az önindító mo-
torok energiaforrásaként. Várha-
tó, hogy a hamarosan megjelenő 
elektromos autókban ugyanúgy 
nagy szerepük lesz a szuperkon-
denzátoroknak, ahogy az egyre 
jobban terjedő hibrid (elektromos 
és benzin vagy gázolaj kombinált 
használatával működő) járművek-
ben már meg is jelentek. Sanghai 
utcáin már 2006 óta jár kísérleti jel-
leggel két elektromos meghajtású  
busz, melyek az elektromos ener- 
giát nem akkumulátorokban tárol- 
ják, hanem szuper kondezátorokban.
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Kis áramerősségek esetén az am-
per helyett gyakran alkalmazzák 
annak ezredrészét, a milliampert. 
Ennek jele mA. 

1 A = 1000 mA és 1 mA = 0,001 A. 
Ne feledkezz meg ezekről az 
átváltásokról, tehát ha egy fel-
adatban 240 mA szerepel, 
akkor te számolj 0,24 A-rel!  
(240 mA = 0,24 A.) Néha a μA-rel 
(mikroamperrel) is találkozhatsz, 
ez az amper egymilliomod része. 
Ekkor érdemes normál alakra át-
térni. 

Például  
24 μA = 24 · 10–6 A = 2,4 · 10–5 A. 

A nagy áramerősségeket kilo am-
perben (kA) adják meg. 

1 kA = 1000 A.

NE HIBÁZZ! Kondenzátoros kísérletünkben a kondenzátor fegyverzetei közötti feszültség 
hatására indult el az áram. Ahogy fogyott a kondenzátor töltése, azzal ará-
nyosan csökkent a feszültsége is, egyre kisebb áram folyt, az izzó egyre halvá-
nyabban világított.
Ismételjük meg a kísérletünket úgy, hogy a kondenzátorra feszültségmérőt 
kapcsolunk, miközben a két végét az izzólámpán keresztül kisütjük. Vára-
kozásunknak megfelelően azt tapasztaljuk, hogy ahogy halványodik az izzó 
fénye, úgy mutat egyre kisebb értéket a feszültségmérő. 
Az áram erősségét az időegység alatt átáramló töltés mennyiségével jel-
lemezzük. Az áramerősséget I-vel jelöljük. Az áramerősség kiszámolási 
módja tehát az, hogy a vezető keresztmetszetén átáramlott töltésmennyiséget 
elosztjuk azzal az idővel, amíg az áramlást vizsgáljuk. Ha az áramerősség idő-
ben állandó, az áramot egyenáramnak nevezzük. 

Képletben: áramerősség = töltés
idő

, azaz I Q
t

= .

Egyenáramról tehát akkor beszélünk, ha annak áramerőssége állandó. 
Az áramerősség mértékegysége a fenti definíció alapján 
 
[ ]

másodperc
coulomb

1
s
C

1I == . Ezt az egységet André-Marie Ampère (1775–1836) 

francia fizikus tiszteletére ampernek nevezték el, jele: A. 

1 amper = 1 A = 1
 
[ ]

másodperc
coulomb

1
s
C

1I == .

Megállapodás alapján az elektro-
mos áram irányát úgy határozták 
meg, hogy az áram a pozitív tölté-
sek mozgási iránya, ami azt jelen-
ti, hogy az áram a feszültségforrás 
pozitív (+) csatlakozójából a nega-
tív (–) felé folyik. 

Ez azt jelenti, hogy csak a pozitív 
töltéshordozók esetén egyezik meg 
az áramirány a töltéshordozók való-
di mozgásirányával. 

Negatív töltéshordozók valódi moz-
gásiránya éppen ellentétes a megál-
lapodás szerinti áramiránnyal.

1.  A legnagyobb villámok a 300 kA-es áramerősséget is elérhetik. Majdnem 
ekkora áramot használnak az acélolvasztó kemencékben. Ennél nagyobb 
áramerősséget is sikerült a fizikusoknak előállítaniuk. Bizonyos plazmák-
ban akár 10 millió amperes áramok is folyhatnak. Egy idegimpulzusban az 
áramerősség ezzel szemben csak 10–11 A-es nagyságrendű. 

2.  A villámok egyetlen felhőn belül is keletkezhetnek, létrejöhetnek két felhő 
között, és természetesen csapódhatnak egy felhőből a földbe. A Földön 
másodperceként 40-50 villámcsapás történik, ami azt jelenti, hogy évente 
1,4 milliárd villámcsapás jön létre.

3.  A villámok kisülési csatornája akár 1 méter átmérőjű is lehet, amit például 
a lenti fotó is mutat. A felvétel expozíciós ideje alatt több villámcsapás is le-
zajlik ugyanazon, illetve szomszédos kisülési csatornákon. Ilyen villámkez-
demények is megfigyelhetők a fő villámtól balra. Jól látható, hogy ezekben 
a kisülési csatornákban a felfénylés alulról felfelé indul meg.
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1. feladat: 
Számoljuk ki, mennyi ideig tart egy villámlás! Egy átlagos villámban 30 kA-es 
áram folyik, miközben 15 C töltés megy át.

Megoldás: 

Tudjuk, hogy az áramerősség = töltés
idő

, ebből azt kapjuk, hogy 

az 
 

idő =
töltés

áramerősség
 , azaz 

Q
t =

I
.

Behelyettesítve, átváltva és áttérve normál alakra: 

4

15 15                                  1
30 3 10                             2000

C C
 kA               A

t =            =                 = 5⋅10–4 s =            s
⋅

.

Egy átlagos villámlás tehát a másodperc kétezred része alatt lejátszódik. Mi 
ezt hosszabbnak érzékeljük, mert a szemünk ideghártyája mintegy egytized 
másodpercig megőrzi a látott képet. Ebből következik, hogy a villám finom-
szerkezetét nem is tudjuk érzékelni szemünkkel. Így nem tudjuk azt sem 
észlelni a szemünkkel, hogy a villámláskor nem is egy „szikra” kipattanása 
történik, hanem „elővillámok” és több fővillám is végighaladnak ugyanazon 
a vezetési csatornán. 

2. feladat: 
Kondenzátoros kísérletünkkel kapcsolatban is végezzünk számításokat! Ve-
gyünk egy olyan kondenzátort, amelynek kapacitása 1 F, feszültsége 5,5 V. 
Vezessük át a benne felhalmozott töltéseket egy olyan izzón, amely 5,5 V ha-
tására 800 mA-es árammal jellemezhető. Becsüljük meg, hogy mennyi ideig 
világít az izzó!

Megoldás: 
Először számoljuk ki azt, hogy mennyi töltést tud tárolni a kondenzátor.  
A kapacitás definíciójából következik, hogy a töltés: 

Q = CU.  Q = 1 F · 5,5 V = 5,5 C.

Az idő a fenti képletből:  
5,5 C

= 6,875 s
0,8 A

Q
t =        =

I
. 

Ez az érték természetesen csak akkor jönne ki, ha végig állandó lenne az 
áramerősség. Ez persze nincsen így, hiszen láttuk, hogy a feszültség és az 
áramerősség folyamatosan csökken. Egyenletes csökkenést feltételezve a 
tényleges idő ennek a duplája. (Méréssel meggyőződhetünk arról, hogy az 
izzó még hosszabb ideig világít, mert a feszültség és az áramerősség nem 
egyenletesen csökken.)

SZÁMOLJUK KI!

A töltések áramlását elektromos áramnak nevezzük. Az áram a feszült-
ségforrás pozitív (+) csatlakozójából a negatív (–) felé folyik. Az áramot az 
áramerősséggel jellemezzük. 

Jele I, kiszámolási módja:  

áramerősség = töltés
idő

,  azaz  I Q
t

= . 

Mértékegysége az A (amper).

NE FELEDD!

Ampère még úgy 
gondolta, hogy a 
fémes vezetők ese-
tében pozitív töltés-
hordozók mozog-
nak, ezért az áram 
irányát a pozitív töl -
téshordozók moz-
gásának irányaként 
határozta meg. Ez 
azonban tévesnek 
bizonyult, a fémek esetében a negatív 
töltésű elektronok vezetnek. Ennek 
ellenére a „hivatalos”, úgyne vezett 
technikai áramirányt még mindig így 
tekintjük, azonban tudjuk, hogy az 
elektronok mozgásiránya fémekben 
ezzel ellentétes. A tévedés Benja-
min Franklinig vezethető vissza, aki 
a megdörzsölt üvegrudat pozitívnak 
nevezte, mert úgy gondolta, hogy 
rajta töltéstöbblet van. Később derült 
ki, hogy a megdörzsölt üvegrúdon 
elektronhiány alakul ki, tehát nega-
tívnak kellene nevezni. Hogyan lehet 
mégis pozitív? Mivel a hiányt mínusz 
előjelűnek szokták tekinteni, így Frank-
lin tévedése miatt lett az elektron töl-
tése negatív, hiszen mínusszor mínusz 
az plusz, a negatív elektronok hiánya 
pozitív töltést ad az üvegrúdnak.  
A tévedésen csak úgy lehetne segíte-
ni, ha valamely meghatározott naptól 
kezdve az elektronok töltését nevez-
nénk pozitívnak, a protonét pedig 
negatívnak, és minden elemen, akku-
mulátoron, egyenáramú tápegységen 
kicserélnénk a + és a – jeleket. Ez olyan 
nagy összevisszaságot eredményez- 
ne, amit a tudósok nem vállaltak, 
senki sem kezdeményezte az elektron 
töltésének előjelcseréjét, mindmáig 
megtartottuk a hagyományos defi-
níciót. (Ha protonok vagy más pozi-
tív töltésű ionok mozognak például 
egy részecskegyorsítóban, akkor ezek 
mozgásiránya megegyezik az áram-
iránnyal. Ha egy elektrolitban a pozitív 
töltések a negatív elektróda felé mo-
zognak, a negatívok pedig a pozitív 
felé, akkor mindkettő ugyanolyan irá-
nyú áramot jelent, vagyis a teljes áram-
erősséget a kétféle áram összege adja 
meg.)
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1. A grafikonokon azt látjuk, hogy egy áramkörbe kapcsolt 
fogyasztón hogyan változik az áramerősség az időben. 
Mennyi töltés áramlott át a vezető keresztmetszetén az 
egyes esetekben? 

2. A rézben 8,5 · 1028 db vezetési elektron található m3-en-
ként. Egy 1 mm átmérőjű vezetékben 1 A-es áram ese-
tén mekkora az elektronok vándorlási sebessége?

3. A napszél főként 400 km/s-os átlagsebességű proton-
nyalábból áll, amelynek átlagos „sűrűsége” 6 proton 
cm3-enként. Mekkora az 1 m2-nyi felületen áthaladó 
napszél áramerőssége?

4. A CERN legújabb LHC gyorsítójában egymással el-
lentétes irányban, 2808–2808 „csomagban”, csoma-
gonként 1,2 ·1011 db proton száguld csaknem fény-
sebességgel a 25,7 km kerületű föld alatti gyűrűben. 
Mekkora átlagos áramerősségnek felel meg a protonok 
áramlása az egyik irányban?

5. Egy iskolai Van de Graaf-generátor gumiszalagja 15 cm 

széles. Görgőinek fordulatszáma 3 
1
s

, sugara 2,5 cm.  

A felületén cm2-enként 1nC töltés van. Mekkora a sza-

lag által szállított áramerősség? 

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. A grafikon két különböző ve-
zetéken mutatja az átáram-
lott töltés mennyiségét az idő 
függvényében. 

a) Egyenáramnak tekinthetők 
ezek az áramok? 

b) Melyik áramerősség a na-
gyobb, és hányszor na-
gyobb a piros vagy a kék 
grafikonhoz tartozó?

2. Egy zseblámpaizzón 240 mA-es áram folyik át 10 percen keresztül. Mennyi 
töltés áramlott át az izzón?

3. Mennyi elektron vándorol át a vezető keresztmetszetén 1 másodperc alatt, 
ha az áramerősség 1 A? (Az elektron töltése 1,6 · 10–19 C.)

4. Egy akkumulátor összesen 10 000 C-nyi töltést tud leadni. Egy olyan kis 
jelzőlámpát akarunk üzemeltetni vele, ami 50 mA-es áramot vesz fel az 
akkumulátorról. Tudjuk-e három napig üzemeltetni a lámpánkat?

5. Pontos megfigyelések szerint egy fővillám kisülése nagyon rövid idő alatt, 
akár 3 · 10–5 s alatt is lejátszódhat. Egy ilyen villámban az áramerősség elér-
heti a 300 kA értéket is. Mennyi töltés halad át ekkor a villámban?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Q

t

 Q  Villám csap egy nagy méretű fába.  
A fa, illetve a közelben lévő házak 
méretéből következtethetünk  
a villám fényes kisülési csatornájának 
átmérőjére, ami meghaladhatja az egy 
métert is

I (mA)             

0,5 1 t (s)

150

100

50

I (mA)             

150

100

50

0,5 1 t (s)
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Gyakran még a fizikatanárok is el-
bizonytalanodnak, hogy mit is ne-
vezünk feszültségforrásnak, és mit 
áramforrásnak. Ezek nem pontos 
elnevezések, mégis használhat-
juk mindkettőt, hiszen a legtöbb 
esetben feszültség hatására folyik 
az áram. A villamosmérnöki és 
fizikusi gyakorlatban feszültség-
generátorról beszélünk akkor, ha 
a kivezetések között a terheléstől 
függetlenül mindig ugyanak-
kora a feszültség; áramgenerá-
tor viszont az a szerkezet, amely 
mindig ugyanakkora áramot ad, 
akármilyen terhelést, fogyasztót 
kapcsolunk rá. Természetesen a 
feszültséggenerátorok csak bizo-
nyos maximálisan leadható áram-
erősségig, az áramgenerátorok 
csak adott maximális feszültségig 
tudnak működni, hiszen mindket-
tő véges teljesítményű.

20. | Csináljunk áramot!

Az előző fejezetben használtuk az áramforrás és a feszültségforrás kifejezése-
ket is. Mindkettő széles körben elterjedt, mi is gyakran fogjuk használni őket. 
Szóhasználatunkban tehát a feszültségforrás és az áramforrás lényegében 
ugyanazt jelenti, egymás szinonimáinak tekinthetjük ezeket a neveket. A hét-
köznapi életben többfajta feszültségforrással találkozhatunk: kémiai áram-
forrásokkal (elem, akkumulátor), hálózati árammal, napelemekkel. Először 
a kémiai áramforrásokkal ismerkedünk meg, a hálózati áramról egy későbbi 
fejezetben lesz szó, a napelemekkel pedig a következő tanévben foglalkozunk.

Galvánelemek

A kísérlet lényegében rámutat arra, hogy miből áll egy galvánelem. Galván-
elemről beszélünk, ha bármilyen két különböző fémelektróda (fémlemez, 
esetleg szén) egy  vezető folyadékba (elektrolitba) merül. A galvánelem 
mindig egyenáramot szolgáltat. Azokkal a bonyolult kémiai folyamatokkal, 
melyek a galvánelem belsejében lejátszódnak, nem foglalkozunk részletesen. 
A lényeg az, hogy a kémiai folyamatok révén a két elektróda között tartós 
feszültség alakul ki. Mérőműszer segítségével állapíthatjuk meg, hogy melyik 
a galvánelem pozitív (+) és melyik a 
negatív (–) elektródája. Ezt úgy te-
hetjük meg, hogy az egyik elektródát 
a műszer közös (common) pontjára 
kötjük, és a másik elektródát a fe-
szültségmérő ponthoz (V) csatlakoz-
tatjuk. Ha a műszer pozitív értéket 
mutat, akkor ez a második elektróda a 
pozitív (+), ha negatív értéket, akkor 
ez a negatív (–) elektróda. Elegendő 
az egyik elektróda előjelét meghatá-
roznunk, mert a másik mindig ellen-
kező előjelű. Mint előző leckénkben 
láttuk, az áramot úgy tekintjük, hogy 
(spontán folyamatokban) mindig a 

Kapcsoljuk sorba a képen látható 
módon a citromelemcelláinkat! Lát-
hatjuk, hogy a négy réz-vas elektró-
dapárból álló citromelem-cellasor 
összesen 3,4 V-os feszültséget tud 
szolgáltatni. Ez éppen négyszerese az 
egy citromelem feszültségének. Ha 
tehát négy darabot összekapcsolunk, 
akkor ennek a teleprendszernek a fe-
szültsége is négyszeresére nő. Meg-
állapíthatjuk azt, hogy ha elemeket 
sorba kapcsolunk, a feszültségük 
összeadódik.

KÍSÉRLETEZZ!

Vegyünk egy vas- és egy rézhuzalt. 
Mindkettőt csatlakoztassuk egy volt-
mérőhöz, majd dugjuk a fémhuzalo-
kat különböző gyümölcsökbe vagy 
egy burgonyába. A voltmérő feszült-
séget jelez, általában néhány tized 
voltot, gyakorlatilag függetlenül attól, 
hogy milyen gyümölcsöt használunk. 
Próbáljunk ki minél több fajta fémet, 
és állapítsuk meg, hogy milyen két 
fém kombinációja adja a legnagyobb 

feszültséget! Vigyázzunk arra, hogy a kísérlet előtt mindig csiszoljuk meg 
dörzsvászonnal a fémhuzalokat!

KÍSÉRLETEZZ!
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    cinkrúd  

barna-
kőpor

(–) (+) szénrúd
parafin

olaj

tömény
szalmiáksó-
oldat

mázolatlan
agyag-
henger

üvegedény

 Q  A Leclanché-elem elvi felépítése.  
Amikor ceruzaelemként vásároljuk 
meg, akkor az üvegedényt a műanyag 
borítású cinkhenger helyettesíti,  
ez egyben a negatív elektród is.  
A szalmiáksóoldatot pedig felitatják,  
így szárazelemként lehet forgalmazni,  
és a párolgást csökkentő olajrétegre 
sincs szükség

pozitív (+) elektródából a negatív (–) felé folyik. A galvánelemek csak addig 
használhatók, amíg a bennük található valamelyik elektróda anyaga a kémiai 
reakciók következtében el nem fogy. 

Az akkumulátorok

A kémiai áramforrások másik fontos típusát alkotják az akkumulátorok, me-
lyek a galvánelemek mellett egyre elterjedtebbek. Az akkumulátor lénye-
gében nem más, mint egy megfordítható működésű, vagyis reverzibilis 
galvánelem. Az akkumulátor feltöltött állapotban lényegében úgy működik, 
mint egy galvánelem. Amikor az elektródák „elfogytak” (vagyis az akkumu-
látort működtető kémiai folyamatok befejeződtek), akkor az akkumulátor ki-
sütött állapotba kerül, kezdeti feszültségértéke lecsökken. Ekkor el kell kezde-
ni a feltöltését. A töltés során a kapcsaira adott feszültség hatására ellenkező 
irányú töltőáram alakul ki (ilyenkor az akkumulátor mint fogyasztó energiát 
vesz fel), melynek hatására az előbbi vegyi folyamat fordított irányban megy 
végbe, és az elektródák anyaga eredeti állapotba kerül vissza. A folyamat vé-
gén az akkumulátor feltöltődött, és ismét betölti egy áramforrás szerepét. A 
töltési feszültségnek valamivel magasabbnak kell lennie, mint az akkumulátor 
saját feszültségének, mert csak így fordítható meg a benne lejátszódó kémiai 
folyamat. Ez a helyreállítódás nem teljesen tökéletes, ezért néhány száz fel-
töltés után az akkumulátor tönkremegy. Galvánelemekről, akkumulátorokról 
már kémiaórákon is tanultunk.

A LEGELTERJEDTEBB ELEMEK  (Olvasmány)

Az R6-os cink–szén elem, amelyet feltalálójáról Leclanché-elemnek is 
neveznek. Ez az egyik legismertebb, legelterjedtebb és legolcsóbb galván-
elemtípus. Felépítését az oldalt látható rajz mutatja.
Ha az elem LR6 jelzésű, akkor alkálielem. Ennek az elemnek a két elektró-
dája cink és mangán-dioxid.  Ezt nevezik tartós elemnek is, mert legalább 
kétszer olyan hosszú élettartalmú, mint az R6-os elem, az ára viszont csak 
kb. másfélszer annyi. Érdemesebb ilyen elemet venni, ha nincs szükségünk 

Vegyünk kézbe egy elemet. Nézzük meg, hogy milyen információt tudunk meg róla, milyen szabványjelöléseket látunk 
rajta!  Először is tartalmaz egy méretmegjelölést. Az alábbi képen látjuk azt, hogy milyen méretű elemek léteznek: 

Mindegyikük feltünteti azt is, hogy mekkora a feszültsége. Ez általában 1,5 V, vagy ennek három-, illetve hatszorosa, hi-
szen a nagyobb feszültségű elemek ilyen cellák sorba kapcsolásából állnak. Jelölik azt is, hogy melyik a pozitív kivezetés.  
Ezenkívül mindegyiken találunk egy kódot is, ennek alapján következtethetünk a típusára.

FIGYELD MEG!

 Q  A legfontosabb elemméretek összehasonlítása. Balról jobbra haladva: 4,5 V-os, D (Góliát), C (bébi) AA (ceruza), AAA, AAAA, A23,  
9 V-os, CR2032-es gombelem és LR44 gombelem

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   126 2018.03.17.   18:38:01



20. | Csináljunk áramot!

127

Feladat: Ha egy tartós elemre 
azt írták, hogy 2800 mAh, akkor  
hogyan válthatjuk át ezt az értéket 
a töltés szokásos coulomb egysé-
gére?

Megoldás: Alakítsuk át az áram erős-

ség mértékegységét 1C(1A
1s

= ),  

vagy is fejezzük ki a töltés mérték-
egységét, a coulombot az áram-
erősség és az idő mértékegysé-
gével: 1 C = 1 As (1 coulomb =  
= 1 amperszekundum). Ezek után vé- 
gezzük el a következő átváltásokat: 
1 mA = 10–3 A, 1 h = 3600 s =  
= 3,6 · 103 s, vagyis 1 mAh = 
= (10–3 A) · (3,6 · 103 s) = 3,6 As = 3,6 C. 

Tehát 2800 mAh = (2800 · 3,6) C =  
= 10 080 C ≈ 10 000 coulomb.

Megjegyzés: Felmerülhet az a kér-
dés, hogy miért használják a mAh 
mértékegységet a coulomb he-
lyett, ha közöttük mindössze 3,6 
a váltószám. Ennek magyarázata 
az, hogy a mAh használata na-
gyon praktikus. Például, ha a fo-
gyasztón átfolyó áram 100 mA-es, 
akkor könnyű kiszámítani, hogy a  
2800 mAh-s elem 28 órán keresztül 
tudja szolgáltatni ezt az áramot, hi-
szen (100 mA) · (28 h) = 2800 mAh.

SZÁMOLJUK KI!

akkumulátorra. Az elemekre gyakran nem írják rá összes töltésüket, de 
azért érdemes tudni, hogy az R6-os ceruzaelemnek kb. 1100 mAh, az LR6-
osnak kb. 2800 mAh a töltése. Ez azt jelenti, hogy az elem teljes élettartama 
alatt összesen ennyi töltést képes leadni. A működését azonban nem úgy 
kell elképzelni, mint egy kondenzátort. Az elem nem tárolja a töltéseket, 
hanem a kémiai folyamatok révén folyamatosan szétválasztja őket.
Van egy harmadik fajta is, ez FR6 jelöléssel rendelkezik. Ennek az anódja 
lítiumból készül, ezért lítiumelemnek is nevezik. A legelterjedtebb ceruza-
elem (AA) és (AAA) kategóriában nem versenyképes az ára miatt, de a 
gombelemeknél elterjedt a tartóssága okán.

A LEGELTERJEDTEBB AKKUMULÁTOROK  (Olvasmány)

A legelterjedtebb elemméretek mindegyikében (a 4,5 V-os laposelem ki-
vételével) vásárolhatunk akkumulátorokat is (ezeket hívjuk a köznyelvben 
„feltölthető elemeknek”). Ma a legelterjedtebbek a HR6-os kódú NiMH 
feliratú akkumulátorok. A NiMH felirat a nikkel–metál-hidrid kifeje-
zésre utal. A név azt jelenti, hogy a pozitív elektróda ebben mindig fém- 
nikkel, negatív elektródája pedig hidrogénmegkötő ötvözet, nikkel-oxid-
hidroxid (NiOOH). 1,2 V-ot szolgáltat, ami azt jelenti, hogy az 1,5 V-ra 
tervezett eszközök mindegyikében használhatóak.  Az akkumulátoro-
kon feltüntetik összes töltésüket is. Ez 1300–3000 mAh közti érték szo-
kott lenni. Kb. 500–1000 újratöltést bírnak ki, utána le kell cserélni őket.  
A régebbi típusú NiCd (nikkel–kadmium) akkumulátorok kapacitása csak 
kb. fele a nikkel–metál-hidridnek, viszont mintegy másfélszer hosszabb 
élettartalmúak. A nikkel–kadmium akkumulátorok nagy hátránya az volt, 
hogy csak teljesen lemerített állapotban voltak újratölthetők, egyébként 
jelentősen veszítettek energiatároló képességükből. Mára ezeket teljesen 
kiszorították a NiMH akkumulátorok.
A mobiltelefonok, fényképezőgépek, laptopok akkumulátorai lítium-
ionosak.  A pozitív elektróda ezekben a lítium valamilyen vegyülete, a ne-
gatív elektróda lehet szén-, titán-, szilícium- vagy germániumvegyület is. 
Általában 3,7 V-os vagy ennek egész számú többszöröse a feszültségük. 
Összes töltésüket méretük határozza meg, grammonként 140 mAh körü-
li értékűek. Nagy előnyük, hogy bármikor tölthetők, sőt nem szeretik, ha 
teljesen lemerítik őket. Élettartamuk átlagosan három év. Könnyű súlyuk 
miatt széleskörűen alkalmazzák olyan különleges helyeken is, mint műhol-
dak energiaforrása, sőt elektromos autókban is. Nagy hátrányuk viszont a 
magas áruk. 

 Q Egy személyautó 12 V-os, 44 Ah-s akkumulátora Q Akkumulátorok

Ügyelj a mértékegység-átváltások-
ra! Ne feledd, hogy 1 Ah = 3600 C, 
illetve 1 mAh = 3,6 C. 

NE HIBÁZZ!
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Főleg autókban elterjedtek a savas ólomakkumulátorok. Ezek hat cellája 
összesen körülbelül 12 V feszültséget szolgáltat. Nagyon nagy a töltéstá-
roló képességük, a kamionok akkumulátorai meghaladhatják a 200 Ah-s 
értéket is. Hatalmas áramokat képesek leadni, indításkor akár több száz 
ampert is tudnak szolgáltatni rövid ideig. Átlagosan 4-5 évig használható-
ak. Hátrányuk a nagy súlyuk, valamint az, hogy az ólom erősen környe-
zetszennyező nehézfém, továbbá az elektrolitnak használt hígított kénsav 
is súlyos környezetvédelmi problémákat vet fel. Manapság egyre elterjed-
tebbek a zárt, zselés ólomakkumulátorok, melyek egész élettartamuk alatt 
semmilyen karbantartást nem igényelnek.

A kimerült galvánelem, az elhasz-
nált akkumulátor veszélyes hul-
ladéknak számít, különösen az 
ólom- és a Ni-, illetve Cd-tartal-
mú akkumulátorok.  Tele vannak 
mérgező nehézfémekkel, savma-
radékokkal. Ezért szemétbe nem 
hajíthatók, hanem csak az erre 
kialakított gyűjtőkbe szabad el-
helyezni őket. Gondolj bele, hogy 
évente körülbelül 40 millió darab 
elem fogy hazánkban! Az elemek 
súlya kicsi, de ha utánaszámolunk, 
azt látjuk, hogy ennyi elem egy év 
alatt körülbelül 1400 tonnányi ké-
miai hulladékot jelent, ami nagy-
jából 400 elefánt súlyának felel 
meg. Szerencsére az eladott ele-
mek száma csökken, mert egyre 
többen térnek át tölthető elemek-
re. Tedd te is ezt! Ezek használata 
nemcsak gazdaságosabb, hanem 
a környezetet is véded vele. Nem 
újratölthető elemet csak akkor ér-
demes vásárolnod, ha rendkívül 
kis fogyasztású eszközbe akarod 
betenni, mint amilyen például egy 
kvarcóra vagy a tévé távirányítója, 
esetleg egy LED-es kerékpárlám-
pa. Ekkor is érdemesebb azonban 
tartós elemet vásárolnod.

Feladat: Egy átlagos, 55 Ah-s autóakkumulátor mennyi ideig terhelhető 3A-es 
árammal? (Nagyjából ekkora az áramerősség, ha az autó zenelejátszó beren-
dezéseit igen hangosan üzemeltjük, vagy égve maradnak a gépkocsi helyzet-
jelző lámpái. A kérdésünket átfogalmazhatjuk úgy is, hogy az autó nem járó 
motorja mellett mennyi ideig hallgathatunk zenét, vagy mennyi ideig hagy-
hatjuk bekapcsolva a világítást.) 

Megoldás: Először számoljuk ki, mennyi töltést tud az akkumulátor 
előállítani. Mivel 1 Ah = 3600 C, ezért az akkumulátor összes töltése  
Q = 55 · 3600 = 198 000 C. 

Az I
Q
t

=  összefüggésből ki tudjuk fejezni az időt: 

t
Q
I

= = = =
198 000 C

3 A
66 000 s 18 h 20 perc . 

Ennyi ideig persze nem érdemes a zenét hallgatni, mert az autó indítása már 
az akkumulátor teljes kapacitásának háromnegyed részénél is kérdéses. Egy 
új és teljes egészében feltöltött akkumulátornál ezért 4 órán keresztül hall-
gathatjuk a zenét, illetve ennyi ideig maradhatnak bekapcsolva a helyzetjelző 
fények. 

SZÁMOLJUK KI!

A galvánelemek elnevezés Luigi 
Galvani (1737–1798) olasz orvos 
és fizikus nevéből ered, elsőként 
Volta nevezte így ezeket az esz-
közöket. Ő jött rá, hogy áram ak-
kor keletkezik, ha két különböző, 
érintkező fémet folyadékba me-
rítünk. Galvani iránti tiszteletből 
a jelenséget galvanizmusnak ne- 
vezte el. Ki is fejlesztette az első 
jól használható galvánelemet, 
amelyben a két fémelektróda 
cink és réz volt, a köztük lévő 
elektrolit pedig hígított kénsav. 
Egy ilyen cella kb. 1 V-nyi feszült-
séget tudott adni. Nagy hátránya 
volt ennek a telepnek, hogy a fe-
szültsége hamar leesett, és ilyen-
kor hosszabb ideig pihentetni 
kellett.

 Q  Egy Volta-féle oszlop, ami nem 
más, mint sok Volta-féle elem 
összekapcsolásával nyert áramforrás 

 Q  A kimerült galvánelem, az elhasznált 
akkumulátor veszélyes hulladéknak 
számít, csak az erre kialakított 
gyűjtőkbe szabad elhelyezni őket

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   128 2018.03.17.   18:38:05



20. | Csináljunk áramot!

129

1. A harmadik fajta kémiai áramforrás az üzemanyagcella 
vagy fűtőanyagcella. Az üzemanyagcella egyfajta akku-
mulátor, amelybe folyamatosan táplálják az „üzemanya-
got”. A legelterjedtebb fajtája hidrogénből és a levegő 
oxigénjéből állít elő elektromos áramot, miközben vég-
termékként tiszta víz képződik. A folyamatot nagyjából 
úgy kell elképzelnünk, mint az árammal való vízbontás 
megfordítottját. Ilyen cellákat az űrkutatásban már az 
1960-as évek óta használnak, és ott jól beváltak. A hidro-
gén helyett az üzemanyag lehet alkohol is, ekkor az áram 
mellett víz és szén-dioxid keletkezik. Az üzemanyagcellák 
várhatóan néhány éven belül kereskedelmi forgalomban 
is megjelennek. Egy-két évtizeden belül talán az autók 
villanymotorjához szükséges áramot is ezek fogják meg-
termelni. Előnyük a hagyományos akkumulátorokkal 
szemben az, hogy azonos térfogatban kisebb súly mellett 
sokkal több energiát képesek tárolni. Az üzemanyagcella 
ígéretes a megújuló energiaforrások hasznosítása terén 
is. A szél- vagy naperőművel termelt áram időbeli elosz-
lása szeszélyesen változik az időjárás függvényében. Az 
áramot önmagában nem lehet raktározni, de lehetne vi-
zet bontva hidrogént termelni, amit üzemanyagcellákba 
töltve tetszőleges időben termelhetnénk áramot. Az ilyen 
jellegű alkalmazások azonban még csak kísérleti stá-
diumban vannak, és hátrányuk az, hogy egyelőre nagyon 
drágák. 

2. Az elektromos energia tárolásának csak egyik lehetsé-
ges módja az akkumulátor. Az akkumulátorokkal sokan 
nincsenek megelégedve, mert nem képesek olyan ütem-

ben fejlődni, mint a mikroelektronika. Egy mai laptop ösz-
szehasonlíthatatlanul többet tud, mint egy tíz évvel ko-
rábbi, mégis ugyanolyan lítiumion-akkumulátor táplálja.

3. A galvánelemek és a hálózati áram mellett vannak más 
típusú áramforrások is. Ilyen például a termoelem. A ter-
moelem két különböző fémből vagy ötvözetből álló, egy 
pontban összehegesztett huzalpár. Ha az összehegesztési 
hely hőmérséklete különbözik a szabad végek hőmérsék-
letétől, akkor a hőmérséklet-különbséggel közelítőleg 
arányos feszültség lép fel a szabad végek között. Gáztűz-
helyek lángrózsája mellett mindig találhatunk egy kis füg-
gőleges rudacskát, ami egy termoelem melegpontja. Ha 
a hőmérséklete elér egy bizonyos magas értéket, akkor a 
termoelem árama már elegendő ahhoz, hogy egy elektro-
mágnest működtessen, és ezután már nem kell benyom-
va tartanunk a tűzhely gázkapcsolóját, az elektromágnes 
nyitva tartja a gázcsapot. Ha valamiért a láng elalszik, a 
termoelem lehűl, nem termel áramot, ilyenkor az elekt-
romágnes kikapcsol, a gázcsap elzáródik. Ez a biztonsági 
berendezés hatásosan akadályozza meg a gázrobbaná-
sos baleseteket. A termoelemek feszültsége nagyon kicsi, 
ezért csak különleges esetekben használhatóak áramfor-
rásként (például a Naptól távoli űrhajókban radioaktív 
bomlás termeli a hőt, ami termoelemet működtet mozgó 
alkatrész nélkül, akár évtizedekig). A termoelem szabad 
végeit állandó hőfokon tartva, a szabad végek közé kap-
csolt műszeren mérhető feszültség viszont hőmérséklet-
mérésre használható. Ilyen módon a mérendő ponttól 
távoli helyen olvashatjuk le a hőmérsékletet.

1. Egy fényképezőgép lítiumion-akkumulátora 870 mAh töltéssel rendelke-
zik. Három óráig lehet vele folyamatosan fényképezni. Mennyi az átlagos 
áramfelvétele, ha feltesszük, hogy az akkumulátor teljesen lemerül?

2. Hány darab elektront tud a terhelésen áthajtani egy 2000 mAh-s akkumu-
látor? (Az elektron töltése –1,6 · 10–19 C.)

3. Egy fényképezőgép átlagosan 830 mA-es áramot vesz fel működése köz-
ben. Négy darab 2000 mAh-s NiMH elemmel mennyi ideig lesz működőké-
pes, ha feltételezzük, hogy az elemek végül teljesen lemerülnek?

4. Egy akkumulátor oldalán azt olvassuk, hogy 16 órán át kell tölteni 200 mA-
es árammal. Ugyanakkor az is szerepel rajta, hogy 2050 mAh-s. A töltés so-
rán az elektromos töltések hány százaléka hasznosul?  

5. Készíts Volta-oszlopot! Hozzávalók: azonos számú 10 és 20 Ft-os, kb. ugyan-
ekkora méretű korongok itatóspapírból (ha nincs, akkor fénymásolópapírból), 
sós víz, egy alufólia-darab a legalsó réteg alá. Mérd meg, hogy a valahány ré-
tegből álló „Volta-oszlopod” kivezetésein mekkora feszültség jelenik meg!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

A legelterjedtebb áramforrások 
manapság a kémiai áramforrások 
és a kiépített elektromos hálózat.

A kémiai áramforrások közül a 
galvánelemekkel és az akkumu-
látorokkal (tölthető elemekkel) 
találkozhatunk leggyakrabban. 

A közönséges elemek nem tölthe-
tők újra, az akkumulátorok igen, 
ezért többnyire célszerű ez utób-
biakat használni. Mivel mindkettő 
a környezetre káros különböző fé-
meket és savakat tartalmaz, ezért 
veszélyes hulladékok, szemétbe 
nem dobhatók, elhasznált álla-
potban a gyűjtőhelyen a helyük. 

NE FELEDD!
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1. Az ábra alapján értelmezd, hogy milyen folyamatok ját-
szódnak le az úgynevezett Daniell-elemben! 

2. Egy fényképezőgép 750 mAh-s akkumulátorról üzemel. 
Folyamatos fényképezés mellett 3 órát lehet használni. 
Készenléti üzemmódban 10 óra alatt merül le. Öt óra 
készenlét után hány órát tudunk vele még fényképezni?

3. Egy fényképezőgép akkumulátora 800 mAh-s. 90%-os 
töltöttségről indulva 10 óra készenléti üzemmód után 
20%-os töltöttséget mutat.  Másnap két órán át töltjük 
150 mAh-s árammal. Ezt követően két órán át használ-
juk, majd öt óra készenlét után teljesen lemerül. Egy tel-
jesen feltöltött akkumulátorú géppel hány órán át lehet 
folyamatosan fényképezni?

4. Egy műhold egyik elektromos berendezésének áramel-
látását tervezik meg a szakemberek. Az egyik fejlesztő 
csoport szerint egy 450 g tömegű, 5000 F kapacitású,  
2,4 V-os szuperkondenzátorral a berendezés kellő ideig 
üzemeltethető. Egy másik csoport inkább a lítiumionos 
akkumulátorban bízik. Ezek grammonként 150 mAh 
töltést tudnak tárolni feltöltött állapotban. Melyiket ér-
demesebb a műholdnál használni, ha a telep feszültsé-
ge nem túlságosan érdekes, és ha a cél az, hogy minél 
könnyebb legyen a berendezés?

5. Egy kísérleti autó indítómotorjának (egyszerűsített) 
áramfelvételét látjuk az alábbi ábrán. Egy indítózás  
6 s-ig tart. Az autót nem akkumulátorról, hanem szuper-
kondenzátorokról indítják, amelyek összesen 60 000 C 
töltést tárolnak és 12 V-osak. Amikor a feszültségük 10 V 
alá esik, akkor már gyakorlatilag használhatatlanok a 
további indítózásra. Hány indítózást tudunk elvégezni 
vele feltöltés nélkül?

I (A)             

200

40

t (s)1 5 6

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

elektronáramlás             sóhíd

anód   áramkör katód
– +

oxidáció redukció

 cink-szulfát- 
oldat

réz-szulfát- 
oldat
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Az emberiség a XIX. század óta 
egyre több elektromos energiát 
használ. Ez teszi világunkat sok-
kal kényelmesebbé, áram nélkül 
már nem is tudjuk elképzelni az 
életünket. Amikor az áramot fel-
használjuk, akkor valahonnan 
elvezetjük valahová, ahol célja-
inknak megfelelően átalakítjuk, 
vagyis áramkört állítunk össze. 
Ebben a leckében megismerhet-
jük, hogy milyen tényezők hatá-
rozzák meg az áram erősségét.

21. | Mitől függ, hogy milyen erős az áram?

Az áramkör részei

Egy áramkörnek a következő részei lehetnek:

Áramforrás: Ez feltétlenül kell, lehet galvánelem, akkumulátor vagy tápegy-
ség, sokszor ez maga az elektromos hálózat.

Fogyasztó: Ez is feltétlenül kell, mert az áramot valaminek fel kell használnia. 
Esetünkben ez legyen valamilyen zsebizzó.

Kapcsoló: Ez nem kell feltétlenül. Néha csak a vezeték csatlakoztatásával vagy 
megszakításával is megoldható az áramkör ki- és bekapcsolása, de minden-
képpen igényesebb és biztonságosabb, ha kapcsolókat használunk. Nagyobb 
feszültségeknél azonban mindenképpen használnunk kell őket. Az egyszerű 
megszakító kapcsoló mellett ismerünk jóval bonyolultabb feladatokat ellátó 
kapcsolókat is. 

Vezetékek:  Ez feltétlenül kell. A vezetékek kötik össze a fogyasztókat az 
áramforrással, teszik lehetővé, hogy áram haladjon keresztül a fogyasztón.

Szabályozóelemek és egyéb összetett elemek: Ilyenek például az ellenállás,  
a tranzisztor, a kondenzátor vagy a dióda, de nyilván összetettebb elektro-
nikus áramkörök többfajta eszköz bonyolult kombinációival hozhatók létre.

Mérőműszerek: Ha az áramkörünkben feszültség- vagy áramerősség-ada-
tokat szeretnénk mérni működés közben, akkor megfelelő mérőműszereket 
kell bekötnünk, melyek így az áramkör részévé válnak.

A mérőműszerek használatáról

A manapság használatos mérőműszerek 
főként digitális multiméterek, melyek kö-
zül a legegyszerűbbek is legalább áram-
erősség, feszültség és ellenállás mérésére 
használhatók. Bekötésüknél ügyelnünk 
kell néhány dologra. Először is a COM 
jelű csatlakozóba mindig dugjunk ve-
zetéket. A COM az angol common 
(közös) szó rövidítése. A másik vezeték 
csatlakoztatásával döntjük el, hogy kis 
vagy nagy áramokat, illetve feszültséget 
vagy ellenállást akarunk mérni. Fontos 
arra is figyelnünk, hogy mielőtt a mé-
rőműszert bekötjük, a forgókapcsolóval 
válasszuk ki, hogy mit akarunk mérni. 
A fontosabb jelek: egyenáram: DC, =, 
váltakozó áram (gyakran kissé pontat-
lanul váltóáram): AC, ~. A DC az an-
gol direct current (egyenáram), az AC 
az alternating current (váltakozó áram) 
szavak rövidítése.  Q Egyszerű digitális multiméter

 Q  Iskolai demonstrációs műszerrel 
összeállított egyszerű áramkör, 
áramerősség-méréssel

21. | Mitől függ, hogy milyen…
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Az úgynevezett demonstrációs műszer bekötésénél ügyelnünk kell a helyes 
polaritásra, ha a műszer nem középállású. Az áramforrás + sarkát a műszer 
+ bemenetéhez kell csatlakoztatnunk, a másik vezetékkel pedig a feszültség 
vagy az áramerősség méréshatárát kell megválasztanunk. Fontos szabály az, 
hogy a legnagyobb méréshatárral kezdjük a mérést, és ha ott kicsi a kitérése 
a műszernek, akkor haladjunk a kisebb felé. Célszerű egy adott mérés so-
rán már nem változatni ezt a méréshatárt. Ugyanezek a szabályok érvényesek 
a kézi műszerek, multiméterek esetében is, azt a legnagyobb méréshatárral 
érdemes kezdeni, majd csökkenteni a méréshatárt. Különösen az ampermé-
résnél kell figyelnünk, mert ha nagy áramot engedünk át az érzékeny mé-
réshatárra állított ampermérőn, akkor tönkretehetjük a műszert (szerencsés 
esetben ilyenkor egy olvadóbiztosító-cserével megoldható a probléma).

Fontos szabály az is, hogy megfelelően kössük be a mérőműszereket. A volt-
mérőt úgy célszerű bekötni, hogy először összeállítjuk az áramkört, majd 
a voltmérő két kivezetését arra a két pontra illesztjük, melyek között a fe-
szültségét mérni kívánjuk. 

Az ampermérőn viszont át kell folynia az áramnak, ezért a polaritásokra 
ügyelve sorba kötve tegyük be az áramkörnek abba az ágába, amin az átfolyó 
áramot mérni akarjuk. 

Az ellenállás

Most, hogy megtanultuk az áramkör részeit, állítsuk össze a fényképnek 
megfelelő kapcsolást. Áramforrásként használjunk tápegységet, melyen a 
megfelelő feszültség beállítható. A kapcsolásokat gyakran előbb megfelelő 
áramköri jelekkel lerajzoljuk, majd a rajz alapján készítjük el a kapcsolást.

Miután összeállítottuk az áramkört, cseréljük ki az izzót más típusú izzó-
lámpákra, valamint LED-izzókra. (Közben persze ügyelnünk kell arra, hogy 
az izzólámpa névleges feszültsége ne legyen kisebb, mint az áramforrásunk 
feszültsége, mert az izzó tönkremehet.)

Azt tapasztaljuk, hogy míg a feszültség lényegében nem változik, addig az 
áramerősség nagymértékben változhat, a LED-lámpánál például egészen ki-
csi áramerősséget mérhetünk.

Mi az a jellemzője az izzólámpáknak, ami állandó feszültség mellett meg-
határozza azt, hogy mekkora lesz az áramerősség? Ez a jellemző az elekt-
romos ellenállás. Nagy ellenállású 
izzólámpa esetén kis áramerősség 
lesz, kis ellenállású izzó esetén pe-
dig nagy áramerősség. 

Az ellenállás jele R. Mértékegysé-
ge: ohm. Az ohmot nem jelölik o 
betűvel, mert könnyen összekever-
hetnénk a 0 számmal – ezért a gö-
rög nagy Ω (omega) betűt választot- 
ták. 

 Q  Egyszerű áramkör az ellenállás 
szemléltetésére és mérésére

elektromos vezeték

galvánelem

telep

egyenáramú 
áramforrás

váltakozó áramú 
áramforrás

ellenállás

változtatható
ellenállás

kondenzátor

változtatható
kapacitású
kondenzátor

áramerősség-mérő
műszer

feszültségmérő
műszer

tekercs

transzformátor

transzformátor
vasmaggal

földelés

izzólámpa

kapcsoló

–      +

–              +

~

 Q  A legfontosabb áramköri jelek 
(megjegyezzük, hogy manapság már 
nem szokás az ampermérő és a voltmérő 
esetében a műszerek mutatójára 
utaló ferde nyilakat berajzolni, mert 
mindenhol egyre inkább digitális 
műszereket használunk)
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1 Ω az ellenállása egy fogyasztónak, ha 1 V hatására 1 A áram folyik át rajta. 
Egy fogyasztó ellenállását a következő módon tudjuk kiszámolni:

 
Ellenállás =                        , azaz R =     .feszültség

áramerősség
 U

I

Ebből a kiszámítási módból láthatjuk, hogy az 1 Ω = 1 V
1 A

. 

Nagyon gyakran használt egység a kΩ (kiloohm), ami 1000 Ω-ot jelent, és a 
MΩ (megaohm), ami egymillió ohmot jelent.

Ohm törvényének kimérése

Ha az ellenállás a fogyasztó egyik 
jellemzője, akkor felmerülhet ben-
nünk az a kérdés, hogy ez az érték 
állandó nagyságú vagy változó. 
Kevés kivételtől eltekintve a legtöbb 
fogyasztónak az ellenállása függ a 
hőmérsékletétől. 
A volfrámszálas izzólámpák éppen 
olyanok, hogy minél fényesebben 
izzanak, annál nagyobb az ellenál-
lásuk. 
Ha gondoskodunk arról, hogy a 
homogén, fémes anyagból készült 
fogyasztó hőmérséklete állandó 
maradjon, akkor a fogyasztóra eső 
feszültség és a rajta átfolyó áram 
erőssége között egyenes arányos-
ság áll fenn. Ez Ohm törvénye. 

Gyakran az 
 

Ellenállás =                        , azaz R =     .feszültség
áramerősség

 U
I  

összefüggés-

re (vagyis az elektromos ellenállást 
meghatározó képletre) is ezt mond-
juk. 
Állandó hőmérséklet mellett a ho-
mogén, fémes anyagból készült fo-
gyasztók elektromos ellenállása ál-
landó.

Egy áramkör áramforrásból, vezetékekből és fogyasztókból áll. Kiegészül-
het kapcsolókkal, mérőműszerekkel, szabályozóelemekkel.

A fogyasztóra eső feszültség hatására a fogyasztóban áram folyik.  Ha a 
homogén, fémes anyagból készült fogyasztó hőmérséklete állandó, ak-
kor a rajta átfolyó áram erőssége egyenesen arányos a rá eső feszültség-
gel, vagyis a feszültség és az áramerősség között egyenes arányosság van.  
Ez Ohm törvénye. 

A feszültség és az áramerősség hányadosát nevezzük ellenállásnak, mér-
tékegysége: ohm.

NE FELEDD!

Cseréljük az előző áramkörben az 
izzólámpát egy huzalellenállásra 
(ez olyan anyagból készült, mely-
nek ellenállása csak elhanyagolha-
tó mértékben függ a hőmérsék-
lettől, ilyen például az invar nevű 
vas-nikkel ötvözet). 

Feszültségforrásnak válasszunk 
olyat (például megfelelő tápegysé-
get), melynek feszültségét lépésen-
ként tudjuk változtatni. Jegyezzük 
fel táblázatba az egyes lépéseknél 
kapott összetartozó feszültség- és 
áramerősség-értékeket!

Érdemes grafikonon is ábrázolni a 
mérési eredményeket. Az összetar-

tozó 
 

ellenállás =                           , azaz R =      .
feszültség

áramerősség
 U

I
 hányadosok közel állan-

dóak lesznek. 

 

Számoljuk ki a grafikon alapján is, 
hogy mennyi a huzalunk ellenállá-
sa!

KÍSÉRLETEZZ!

1 2 3 4      U (V)

0,8

0,6

0,4

0,2

0

I (A) R = 5 Ω

Ma a közép-
iskolában az 
Ohm-törvény 
az egyik leg-
egyszerűbbnek 
gondolt tör-
vény. A maga 
korában azon-
ban nem volt 
még magától 
értetődő, és 
amikor Ohm az 
eredményeiről 
1826-ban be-
számolt, akkor meglepő kétkedés-
sel fogadták azokat. 

Ohm idején a törvényszerűséget 
nehéz volt kimérni, mert se mérő-
műszerek, se megfelelő áramforrá-
sok nem álltak rendelkezésre. 

Ohm a korban már elterjedt Vol-
ta-oszlopokat nem használhatta, 
mert azok feszültsége nem elég 
stabil, hamar csökken a feszültsé-
gük. Ezért Ohm termoelemeket 
használt, amelyek viszont nagyon 
kis feszültséget adtak. Ezeknél két 
különböző fém összeforrasztási 
helyét melegíteni kell, miközben 
az áramkör többi részét hűtjük. 

Az így előálló kis áramerősségek 
megmérése volt Ohm egyik leg-
nagyszerűbb eredménye.

Mai tudásunk szerint az Ohm-
törvény csak közelítőleg teljesül, 
vagyis bizonyos értelemben a két-
kedőknek igazuk volt.

 Q  Georg Simon 
Ohm  
(1789-1854) 
német fizikus és 
matematikus
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1. Az alábbi két ábrán két olyan anyag grafikonját tün-
tettük fel, amelyeknek az ellenállása erősen hőmér-
sékletfüggő. Arról beszéltünk, hogy az izzólámpák 
ellenállása nő, ha növekszik a hőmérséklet. Melyik le-
het az izzólámpa grafikonja? Milyen anyagnak (vagy 
milyen eszköznek) a grafikonját mutatja a másik ábra?

2. Egy izzón másodpercenként 1019 elektron halad át. 
Az izzó ellenállása 4 Ω. Mekkora az izzó feszültsége?

3. Egy 12 V-os akkumulátorról egy olyan motort üze-
meltetünk, amelyiknek 2 Ω-os az ellenállása. Félórás 
használat során mennyivel csökken az akkumulátor 
töltése?  

4. Vizsgáljuk meg, hogy az áramkörben a K1 és K2 kap-
csolók nyitott, illetve zárt állásában melyik izzó vilá-
gíthat! Másoljuk le és töltsük ki a táblázatot!

K1 K2 MELYIK IZZÓ VILÁGÍTHAT?

NYITVA NYITVA

NYITVA ZÁRVA

ZÁRVA NYITVA

ZÁRVA ZÁRVA

5. Milyen kapcsolóállással érhetjük el, hogy 

a) 3 izzó világítson?
b) 2 izzó világítson?
c) 1 izzó világítson?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

I I

U U

A             

B

K2

C

K1             

K2

K1             

1. Egy villámhárító ellenállása 2 Ω. Rajta 100 kA-es áram 
is folyhat. Mekkora feszültség alakult ki ilyenkor a vil-
lámhárító két végpontja között? Változik-e a villám-
csapás következtében a villámhárító ellenállása? 

2. Egy zsebizzó foglalatán az szerepel, hogy 3,5 V; 0,8 A. 
Mekkora ennek az izzónak az üzemi ellenállása (vagy-
is rendeltetésszerű működés közbeni ellenállása)? 

3. Egy kísérletben kétfajta huzal esetén mértünk ösz-
szetartozó feszültség–áramerősség párokat. A kapott 
eredményeket az alábbi grafikonon ábrázoltuk. Hatá-
rozd meg a két huzal ellenállását!

4. A személyautó első helyzetjelző lámpájának árama  
0,4 A. Az akkumulátor feszültsége 12 V. Mekkora a 
lámpa ellenállása működés közben?

5. Egy halogénizzón a következő két adat szerepel:  
0,8 A; 12 V. Egy volfrámszálas izzót 230 V-ra terveztek, 
és áramerőssége 260 mA. Melyiknek nagyobb az üze-
mi ellenállása (vagyis rendeltetésszerű működés köz-
beni ellenállása)? 

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

R1

5 10 15 20 25 30  U (V)

1,5

1,0

0,5

0

I (A)

R2
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Az ellenállás szó magyarul nem
csak fizikai mennyiséget jelent, 
hanem áramköri elemet is, amivel 
szinte minden elektronikai be
rendezésben találkozhatunk. Az 
angol diákoknak könnyebb dol
guk van, mert ott két külön szót 
használnak a fizikai mennyiségre 
(angolul resistance) és az áram
köri elemre (resistor). Ebben a lec
kében az ellenállásról mint áram
köri elemről lesz szó.

22. | Készítsünk ellenállást!

Az ellenállás mint áramköri elem

A sok chip mellett ma sem nélkülöz-
hetők az egyszerű ellenállások. 
Az ellenállásokat azért alkalmazzák 
ennyire elterjedten, mert ezekkel a 
legegyszerűbb szabályozni egy áram-
köri szakaszon átfolyó áram erőssé-
gét. A nagyobb ellenállásokra ráírják, 
hogy hány ohmosak, de gyakran jelö-
lik színekkel is. Minden egyes színes 
csík vagy számnak, vagy szorzóté-
nyezőnek felel meg. Az ellenállásokat 
ezenkívül még azzal jellemzik, hogy 
mekkora árammal, illetve feszültség-
gel terhelhetők. 
Ellenállást sokfajta módon készíte-
nek. Gyakori módja az, hogy a kerá-
miaszigetelőre feltekernek megfelelő 
hosszúságú, megfelelő ellenállású 
szigetelt vezetéket. A másik nagyon 
gyakori eljárás az, amikor  szintén 

kerámia szigetelőalapra fém- vagy szénrétegeket gőzölnek fel. A legtöbb el-
lenállás bizonyos hibahatárral készül, amit szintén feltüntetnek rajta. Ha egy 
ellenállás színkódjából azt olvassuk ki, hogy értéke 25 kΩ ± 10%, akkor ez azt 
jelenti, hogy értéke 22,5 kΩ és 27,5 kΩ közötti lehet.
Sokrétűen használhatók a változtatható ellenállások vagy tolóellenállások, il-
letve potenciométerek (röviden potméterek). Ezeknél eltolható vagy elforgat-
ható csúszka segítségével változathatjuk meg az áramkörbe bekapcsolt huzal  
hosszát.

A fajlagos ellenállás

Különböző ellenálláshuzalok kap-
hatók. Mindegyiknél megadják azt, 
hogy méterenként hány ohm az el-
lenállásuk, ez a huzal egyik jellemző 
adata. A huzalok ellenállása tehát 
függ az anyaguktól is.
Nagyon jó vezetőnek számít a réz.  
A rézkábelek igen elterjedtek. Laká-
saink elektromos hálózatát ma már 
rézhuzalokból készítik. Régebben 
használtak erre a célra alumíniumot 
is. Alumíniumból készülnek ma a 
távvezetékek, mert ezeknek a huza-
loknak viszonylag kicsi a súlyuk, így 

Feladat: Ellenállást házilag úgy készíthetünk, ha megfelelő ellenálláshuzal-
ból adott hosszúságú darabot használunk fel. Nagyon elterjedt például az 
Isachrom 60 elnevezésű ellenálláshuzal, amelynek ellenállása méterenként 
5,65 Ω, 0,5 mm-es átmérő mellett. Mekkora hosszúságú darabot használjunk 
fel ebből, ha 10 Ω-os ellenállásra van szükségünk?

Megoldás: A multiméterünket állítsuk át ellenállásmérésre. A huzal egyik végét 
krokodilcsipesszel fogassuk be, és csatlakoztassuk a műszerünkhöz. A műszer-
hez csatlakoztatott vezetékünket lassan húzzuk végig a kiterített, egyenes ve-
zeték mentén. Azt tapasztaljuk, hogy minél hosszabb szakaszt veszünk, annál 
nagyobb lesz az ellenállás, a vezető hossza és ellenállása között tehát egye-
nes arányosság van. Ha tehát egy 10 Ω-os ellenállásra van szükségünk, akkor 
az adott ellenálláshuzalból (10 Ω)/ (5,65 Ω/m) = 1,77 m-t kell vennünk.

SZÁMOLJUK KI!

 Q Különböző méretű ellenállások

 Q Színkódos ellenállások

 Q Potméterek
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a vezeték belógása nem olyan nagy. Másrészt a réz sokkal drágább, mint az 
alumínium. 

Tapasztalatainkat összegezve megállapíthatjuk tehát, hogy egy huzal ellen-
állása a következő dolgoktól függ: 
 � a hosszával egyenesen arányos,
 � a keresztmetszettel fordítottan arányos,
 � függ az anyagi minőségtől is, vagyis hogy milyen huzalt alkalmazunk. 
Ezt az anyagi minőségtől függő állandót fajlagos ellenállásnak (angolul 
resistivity) nevezzük, és a görög ρ (ró) betűvel jelöljük.

Ezeket a tényezőket egy képletbe is foglalhatjuk:

Ellenállás = fajlagos ellenállás .                             , vagyis: R = ρ     .
hossz

keresztmetszet 
l
A

Rendezzük át a fenti képletünket ρ-ra. Azt kapjuk, hogy ρ =       .RA
l

 Ebből kife-

jezhetjük a mértékegységét: [ρ] =             = Ω · m.Ω m2

m
Ez azt jelenti, hogy a fajlagos ellenállás SI-mértékegysége az Ω · m.  
1 Ω · m lenne annak a huzalnak az ellenállása, amelynek 1 m2-es kereszt-
metszetű, 1 m hosszú darabjának az ellenállása 1 Ω. Nyilván a gyakorlatban  
nincsen ilyen keresztmetszetű vezeték, ezért a hétköznapi életben a ve-
zetékek mm2-es keresztmetszetéhez igazodó egységet szoktak használni. 

A réz fajlagos ellenállása például 0,017 
Ω mm2

m
. Ez azt jelenti, hogy 1 m  

hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű rézhuzal ellenállása 0,017 Ω. 

A fémek fajlagos ellenállásának nagyságrendje 10–8 Ω · m, a szigetelőké  
105–1016 Ω · m. A legjobb vezetők és a legjobb szigetelők között 24 nagyságrend 
a különbség, ami rendkívül nagy érték. Bizonyos fémek igen jól, más szigetelők 
viszont lényegében egyáltalán nem vezetik az áramot. A természetben alig van 
más olyan anyagi jellemző, amely két szélső helyzete között 24 nagyságrendnyi 
az eltérés. Ez a nagyságrendi különbség azt jelenti, hogy az igen jó szigetelők 
fajlagos ellenállása 1024-szer nagyobb, mint a legjobb vezetőké. 

A hőmérséklet hatása az ellenállásra

A bal oldali képen egy olyan kísérleti elrendezést 
láthatsz, amivel igazolható, hogy a fémek ellenál-
lása növekszik a hőmérséklettel. Amikor a gáz-
égővel melegítjük a huzalt, akkor láthatjuk, hogy 
a körbe kapcsolt árammérő műszer egyre kisebb 
áramerősséget mutat. Változatlan feszültség mel-
lett ez azt jelenti, hogy az ellenállás növekszik. Is-
mételjük meg a kísérletet úgy, hogy a huzal helyé-
re egy grafitceruzából kinyert grafitszálat teszünk. 
Ezt gázlánggal nem melegíthetjük, de melegszik az 
magától is, ha megfelelő feszültséget kapcsolunk 
rá. Azt tapasztaljuk, hogy amint melegszik, úgy a 
feszültségnél nagyobb ütemben nő az áramerős-
ség, tehát a grafit (ami tulajdonképpen a szén egy 
módosulata) ellenállása növekvő hőmérséklettel 
csökken. Ilyen tulajdonságú anyagok a félvezetők, 
amelyekről később még többet hallhatsz.

Hajtsunk félbe egy ellenálláshuzalt, 
majd hajtsuk még egyszer félbe. Azt 
tapasztaljuk, hogy minden egyes 
félbehajtás során a mért ellenállás 
a felére csökken. A félbehajtással a 
huzal keresztmetszetét megdupláz-
zuk. Kétszer akkora keresztmetszet 
tehát feleakkora ellenállást eredmé-
nyez. A vezető keresztmetszete és 
ellenállása között tehát fordított 
arányosság van. 

KÍSÉRLETEZZ!

Gyakori hibaforrás a fajlagos ellen-
állás kétfajta mértékegysége közti 
átváltás. Az átváltásnál azt kell fel-
használnunk, hogy 

1 m2 = 106 mm2. Így az 
Ω mm2

m
- 

ben megadott számértéket el kell 
osztanunk 106-nal, ha át akarunk 

térni az Ω · m-re. Így a réz fajlagos 

ellenállása:  0,017 Ω mm2

m
=

= 1,7 · 10–2 
Ω mm2

m
= 1,7 · 10–8 Ω · m.

NE HIBÁZZ!
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Nagyon érdekesen viselkedik az üveg, ami szobahőmérsékleten szigetelő, 
lényegében nem vezeti az áramot. Ha gázláng segítségével a képen látható 
módon izzásig melegítjük az üveget, akkor az üveg vezetővé válik. Azt is meg 
lehet ilyenkor figyelni, hogy amikor az üveg vezetővé válik, ugyanakkor elve-
szíti az átlátszóságát. Az elektromosan jól vezető anyagok (fémek) soha nem 
átlátszóak.

Az ellenállások a legelterjedtebb áramköri elemek.
Egy huzal ellenállása a hosszával egyenesen arányos, a keresztmetszetével 
fordítottan arányos, és függ az anyagi minőségtől, valamint a huzal hőmér-
sékletétől. 
A fémek ellenállása nő a hőmérsékletük növekedésével.

NE FELEDD!

Bizonyos fémek teljesen elvesztik az ellenállásukat, úgynevezett szupraveze-
tővé válnak. Ennek általában 10 K, azaz –263 °C alatti hőmérséklet a feltétele. 
Az 1960-as évekre elméletileg is levezették, hogy 30-40 K feletti szupravezetés 
nem lehetséges, ami akkor nagyon kiábrándítólag hatott a fizikusokra. A magas 
hőmérsékletű szupravezetésnek ugyanis óriási gazdasági előnyei lennének a 
veszteségmentes szállítástól az elektromos energia tárolásának a megoldásáig. 

Ezért okozott nagy meglepetést az, amikor az 1980-as években kerámiaszerű 
anyagokban fedeztek fel magas hőmérsékletű szupravezetést. Jelenleg –140 °C 
körül van a legmagasabb szupravezetési hőmérséklet. Ezek az anyagok már a 
kereskedelemi forgalomban is kaphatóak, és olcsó cseppfolyós nitrogénnel is 
lehűthetők szupravezető állapotig. Sajnos azonban nem rendelkeznek a fémek-
re jellemző jó mechanikai tulajdonságokkal, például nem lehet belőlük huzalt 
és tekercset gyártani. 

2008-ban a szupravezetés ellentettjét is felfedezték, azaz olyan anyagokat ta-
láltak, amelyek nagyon alacsony hőmérsékleten (és erős mágneses mezőben) 
végtelen ellenállásúak lesznek, de magasabb hőmérsékleten nem szigetelők. 
Az ilyen anyagokat szuperszigetelőknek (superinsulator) nevezték el.

 Q  Mágneskorong lebeg cseppfolyós 
nitrogénnel hűtött magas 
hőmérsékletű szupravezető felett
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1. Egy kábelgyárban 0,2 mm2 keresztmetszetű, vékony 
rézhuzalokból 1 m hosszú, 10 eres kábeldarabokat 
gyártanak. Mekkora egy ilyen kábeldarabnak az ellen-
állása?

2. Egy 100 Ω-os, 1 m hosszú, szigetelés nélküli ellenál-
láshuzalból akarunk egy 50 Ω-os ellenállást csinálni 
úgy, hogy az egyik végéből visszahajlítással kétszeres 
keresztmetszetű részt készítünk. Mekkora darabot kell 
visszahajlítanunk?

3. A higany fajlagos ellenállása 0,96 · 10–6 Ωm. Egy 10 cm 
hosszú, 2 mm belső átmérőjű vékony üvegcsőbe önt-
ve a higanyt, hány ohmos ellenállást kapunk?

 Hogyan változik az ellenállása, ha a teljes higanymeny-
nyiséget átöntjük egy 1 mm belső átmérőjű vékony 
üvegcsőbe?

4. Egy elosztóhelytől 500 m-re lévő tanyára bevezetik az 
áramot. A távvezeték építéséhez 3 kábelt kell kihúzni. 
A munkások egy olyan kábel dobbal rendelkeznek, 

amelyre 500 kg vezetéket tekertek fel.  A vezetékek 
anyaga alumínium, egy szigetelt kábelköteg átmérő-
je 0,9 cm2.  A kábel tömegének 10%-a szigetelőanyag. 
A kábeleket úgy feszítik ki, hogy azok hossza a beló-
gás miatt 10%-kal nagyobb, mint az áthidalt távol- 
ságé. 

a) Elég lesz-e a kábel?
b) Mennyi egy 500 m hosszú kábel ellenállása? 

A vezeték  fajlagos ellenállása 26,50 nΩ · m,  
sű rűsége 2700 kg/m3.

5. Egy ellenállás hőmérsékletfüggését a következő kép-
let írja le: R = R0 (1 + αT), ahol R0 a kezdeti (0 °C-on vett) 
ellenállás, α a hőmérsékleti tényező (ez volfrámnál  
4,5 · 10 

–3 1/°C) és T a Celsius-fokban mért hőmérséklet. 
 Egy izzólámpa ellenállása szobahőmérsékleten  

11 Ω-nak adódott. Amikor egyre nagyobb feszültsé-
get kapcsoltunk rá, azt jegyeztük fel, hogy 10 V-nál   
200 mA-es áram folyt rajta keresztül. Számítsuk ki, 
hogy ekkor mennyi volt az izzószál hőmérséklete!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Egy ellenálláshuzalról tudjuk, hogy méterenként 5 Ω 
az ellenállása.

a) Hány méteres darabot kell használnunk belőle, 
ha 20 Ω-os ellenállást akarunk készíteni?

b) Egy másik esetben mindenképpen duplán kell 
vennünk, hogy elég erős legyen. Most milyen 
hosszúságú darabot kell belőle levágnunk, ha azt 
akarjuk, hogy 20 Ω-nyi ellenállásunk legyen?

2. Egy alumíniumvezetéket szerelés közben harapófo-
góval megszorítottak. Így a vezeték, amely kezdetben 
állandó keresztmetszetű henger volt, középen kissé 
elvékonyodott (lásd lent). Változott-e emiatt a vezeték 
ellenállása? 

 

3. Egy 24 Ω ellenállású, nem szigetelt huzalt félbehaj-
tunk, majd két végénél bekötjük egy áramkörbe. 
Mekkora lesz így az ellenállása?

4. Egy ellenálláshuzal méterenként 10 Ω ellenállással 
rendelkezik. Nem szigetelt. Egy 2 m hosszú darabját 
úgy kötjük be az áramkörbe, hogy 50 cm-t visszahaj-
tunk a végéből. Mekkora lesz így az ellenállása?

 

5. A jobb oldali táblázatban a négy színsávval jelölt 
ellenállásszínkód-rendszert látjuk, alatta egy példát 
is az alkalmazásra. Ennek alapján állapítsuk meg, 
hogy mekkora lenne az ellenállása és a tűréssávja

  egy olyan ellenállásnak, amelyen csak a nemzeti szí-
neinket látnánk, tehát a vörös-fehér-zöld sávokat! 
Hogyan lenne színezve egy 730 Ω-os, 10%-os tűrés-
sávú ellenállás?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

nincs színjel 20

ezüst ×10–2 = 010 m 10

arany ×10–1 = 100 m 5

fekete 0 ×100 = 1

barna 1 1 ×101 = 10

vörös 2 2 ×102 = 100 2

narancs 3 3 ×103 = 1 k

sárga 4 4 ×104 = 10 k

zöld 5 5 ×105 = 100 k

kék 6 6 ×106 = 1 M

ibolya 7 7 ×107 = 10 M

szürke 8 8 ×108 = 100 M

fehér 9 9 ×109 = 1 G

Például: R534
vörös–ibolya–narancs–arany = 27 000 = 27 kΩ  ±5% 

Színek

Értéksávok

Értéksávok  ±%

Szorzósáv  Ω
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Galvani kísérletei már megmu-
tatták, hogy az élet és az elektro-
mosság szoros kapcsolatban áll 
egymással. Agyunkban, idegrend-
szerünkben, szívünkben finom 
áramok sokasága folyik életünk 
során. Éppen ezért erre az érzé-
keny rendszerre hatalmas csapást 
jelent az, ha kívülről nagy erős-
ségű áram éri egy áramütés for-
májában. Sőt, még viszonylag kis 
áram is veszélyes lehet az emberi 
szervezet működésére, mert az 
idegi működésünk áramokon 
alapul, az ingerületek elektromos 
jelek, melyek idegpályákon, az 
idegszálakban futnak.

23. | Az áram hasznos, de veszélyes!

 Q Fázisceruza 

Az emberi test mint vezető

Néhány esetben fel is használjuk azt, hogy az emberi test vezeti az áramot. Az 
egyik ilyen eszköz a fáziskereső.

A fáziskeresőben egy nagy, több MΩ-os védőellenállást kötnek sorba egy 
ködfénylámpával. Ha a fáziskereső végén a fémérintkezőt megérintjük, akkor 
a testünkön keresztül nagyon gyenge áram folyik, ami éppen csak elég ahhoz, 
hogy a ködfénylámpa világítson. Ha nedves kézzel fogjuk meg a fáziskereső 
érintkezőjét, vagy másik kezünkkel földelt ponthoz (például egy radiátor 
csövéhez) érünk, akkor a fáziskereső erősebben fénylik fel.

 �A másik ilyen eszköz az érintőképernyők egyik fajtája. Ennél elektromos 
töltést halmoznak fel a képernyő felületén. Amikor a felhasználó megérinti 
ujjával a képernyőt, a töltés rajta keresztül távozik. Az elektronika érzékeli a 
feszültségingadozást, megállapítja az érintési pont koordinátáit, és továbbít-
ja azt. Az ilyen érintőképernyőket kapacitástípusúaknak nevezik (melyek-

Mérd meg először a képen látható 
egyszerű módon azt, hogy mekkora 
ellenállást mérünk a lemezek között, 
ha a pohárban csapvíz van!

Jegyezd fel az eredményt! Adagolj 
most fokozatosan konyhasót a vízbe! 
Figyeld meg, hogyan változik az elekt-
romos ellenállás!

Kísérletünk azt mutatja, hogy a sós 
víz fajlagos ellenállása sokkal ki-
sebb, mint a csapvízé, a sós víz elég 
jól vezeti az áramot.
Testünk nagy része, kb. 70%-a szin-
tén sós víz. Testünk is jól vezeti az 
elektromos áramot.

Testünk ellenállását közvetlenül is megmérhetjük, ha két kezünkbe vesszük az 
ellenállásmérésre kapcsolt multiméter két kivezetését! 

Figyeljük meg, hogy milyen jelentős egyéni különbségeket mutatnak a kapott 
ellenállásértékek!

Mártsuk kezünket az előző kísérlet sóoldatába, és ismételjük meg így az ellen-
állásmérést! 

Kezünk a sós vízbe mártva sokkal jobban vezeti az áramot. Ha izzadt vagy vi-
zes a kezünk, akkor annak ellenállása sokkal kisebb lesz.

Az ember két keze között az ellenállás általában 1,5 kΩ és 150 kΩ között válto-
zik, de akad olyan ember is, akinek ennél jelentősen nagyobb az elektromos 
ellenállása.

KÍSÉRLETEZZ!

23. | Az áram hasznos, de…
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 Q Egészséges szív EKG-ja

nek ma már számos alfaja is létezik). Az elnevezés onnan származik, hogy 
az ember keze által elvezetett töltés megváltoztatja a képernyő felületén az 
elektromos mezőt, és ezt a szerkezet úgy érzékeli, hogy a képernyő sarkai és 
a felülete közötti kapacitás változik meg más-más mértékben. Így végül is 
több adatból számítható ki a megérintett pont koordinátája.

 �A hazugságvizsgáló (poligráf) egy olyan eszköz, amellyel egyfajta szo-
rongásos lelkiállapot mutatható ki, amely általában a hazugság velejárója. 
Működése azon alapszik, hogy lelki tényezők hatására több élettani jel-
lemző, köztük a test elektromos ellenállása is megváltozik. (Mellette pul-
zust, vérnyomást, légzési gyakoriságot is vizsgálnak.) A vizsgált illetőnek 
egy kérdéssorra kell válaszolnia, amely során a kiugróan változó mért ér-
tékekből egyes kérdések érzelmi felzaklató hatására következtetnek. Sem-
miképpen nem tekinthető 100%-os hatékonyságú vizsgálati módszernek. 

EKG és EEG

Az EEG az agykéreg működését kísérő elektromos feszültségváltozások mé-
résére alkalmas vizsgálati eljárás.

Az agykéregben lejátszódó elektromos folyamatok a koponya felszínén elhe-
lyezett igen kis ellenállású elektródokkal vizsgálhatók. A berendezés a mérési 
pontok közötti apró (10 mV-os nagyságrendű) feszültségváltozásokat felerő-
sítve és különféle szempontok szerint összegezve és kiértékelve ábrázolja az 
idő függvényében. Az EEG alkalmas kóros folyamatok (például agydaganat, 
epilepsziás góc, alvási rendellenesség) diagnosztizálására és az agyhalál beáll-
tának megállapítására.

A béta-hullámok frekvenciája 20 Hz körüli: az ébrenléti, figyelő állapot jel-
lemzője.

Az alfa-hullámok kb. 10 Hz frekvenciájúak: a nyugodt, ellazult állapotú, be-
csukott szemű ember agyhullámgörbéjét mutatják.

A théta-hullámok 3,5–7 Hz frekvenciájúak: ez a könnyű alvás állapota.

A delta-hullámok 3,5 Hz alatti frekvenciájúak: ez a mély alvás állapota. 

Az agyhalál beálltát vajon milyen EEG-hullámok jellemzik?

Az EKG (elektrokardiográfia) a szív 
elektromos jelenségeit vizsgálja.  
A szívizom összehúzódásakor az 
izomrostok között elektromos fe-
szültség keletkezik. A készülék egy 
normál vizsgálathoz négy végtagi 
és hat mellkasi elektródát használ. 
Vizsgálható vele a percenkénti szív-
verések száma, azok szabályossága, a 
szív ingerképzése, ingervezetése, rit-
muszavarok, ingervezetési zavarok, a 
szívizomzat károsodása. 

Az agy és a szív működéséről, illetve 
az idegrendszerről jövőre biológiából 
fogunk részletesen tanulni.

 Q Tipikus EEG-hullámok
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Az áramütés  

Áramütés során az elektromos áram egy ponton belép az emberi testbe, majd 
egy vagy több meghatározott útvonalon végighalad, és valahol kilép.  A káro-
sodott szervek zöme ezekben a haladási irányokban található. Az alábbi táb- 
lázatban megadjuk, hogy a szervezetünkben végighaladó különböző áram-
erősségeknek milyen hatása van. 

Váltakozó áram Egyenáram
Hatása az emberre

áramerősség legfeljebb  (mA)

1–1,5 5–6 érzetküszöb, gyenge rázás 

2–3 10 erős rázás, mozgást nem gátló rázásérzet

15 70–80 fájdalmas izomgörcs a végtagokban,   
az elengedési áramerősség határa

25 80–100 légzőizmok görcse, erős fájdalom

80 300 szívkamraremegés, 0,1–0,3 s után halálveszély

100 felett 500 szívbénulás, azonnali halál

A fenti példa is jól mutatja, hogy a hálózati áram életveszélyes! 40 V-nál, úgy-
nevezett törpefeszültségnél nagyobb árammal kísérletezni, játszani nem sza-
bad! 

Feladat: A lakásokban található konnektorok 230 V effektív értékű váltófeszült-
séget biztosítanak. Egy ember két vizes keze között az ellenállás 1,5 kΩ. A két 
kezén keresztül záródik az áramkör. Mi történhet vele?

Megoldás: Számoljuk ki a testén áthaladó áram erősségét Ohm-törvényének 
segítségével:

I
U
R

= = = ≈
230 V

1500
0,153 A 150 mA

Ω
.

A táblázatból látható, hogy ez halálos áramütés lehet. Ha az áramütés időtar-
tama igen rövid, akkor gyakorlatilag sérülés nélkül túl lehet élni, de a baleset 
kellemetlen, a fájdalom emléke megmarad.

SZÁMOLJUK KI!

A digitális műszerekhez mindig adnak két hegyes tűben végződő mérőzsinórt 
is. A műszert kapcsoljuk ellenállás üzemmódba, és csatlakoztassuk a hegyes 
tűben végződő mérőzsinórokat a műszer megfelelő bemeneteire. A tűk segít-
ségével keressünk a bal kézfejünkön különböző ellenállású pontpárokat! Pró-
báljuk meghatározni, hogy hol helyezkednek el azok a pontpárok, amelyek 
közt legkisebb az ellenállás. (Ezek lehetséges akupunktúrás pontok.) Eredmé-
nyeinket vessük egybe más mérőpárok eredményeivel: vajon mindenkinél 
ugyanott lesznek ezek a kis ellenállású pontpárok?

KÍSÉRLETEZZ!

Az akupunktúra egy ősi kínai 
gyógymód, amely az európai or-
voslás számára ma is sok miszti-
kusnak tűnő fogalommal dolgozik. 
Az akupunktúrás kezelés lényege, 
hogy a test meghatározott pont-
jaiba tűket szúr az orvos, esetleg 
különböző mozdulatokkal ingerli 
azokat. Hatásmechanizmusa ma 
sem ismert, és sokan kétségbe 
vonják eredményességét. Azt ki-
mutatták, hogy a szúrásra kijelölt 
testpontok elektromos ellenállása 
kisebb, vélhetően tehát ez is a test 
elektromos rendszerével függhet 
össze.

 Q A fül akupunktúrás pontjai
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Az áramütést befolyásoló tényezők

Az áramütést több tényező befolyásolja. Ezek közül néhányat felsorolunk:
 �Az érintkező felület nagysága. Különösen veszélyes az, ha nagy testfelüle-
ten ér minket áramütés, például fürdőkádban.
 �Az áram útja a testben. Az áramütés hatását fokozhatja az, ha az áram lét-
fontosságú szerveken – tüdő, szív – halad át.
 �A bőr állapota és nedvessége. A bőr viszonylag jó szigetelőnek számít, főleg 
a száraz, erősebben elszarusodott részek, mint a tenyér. Egy öregember keze 
általában jobban szigetel, mint egy gyereké. A nedvesség a bőr ellenállását 
akár annak huszadrészére csökkenti, egyes kozmetikumok hatása még fo-
kozottabb lehet.
 �Az áramütés ideje. Az emberi szervezet azért olyan érzékeny az áramüté-
sekre, mert az idegi működés elektromos jelek alakjában zajlik. Ezért na-
gyon veszélyesek a hosszabb áramütések. Az áramütés közbeni izomgörcs 
esetén az áramütés ideje nagyon hosszúra nyúlhat. Ugyanakkor több ember 
túlélt már villámcsapást is, mert testükön nagyon rövid ideig folyt az áram.
 �  Az áram frekvenciája. A hálózati áram éppen a legveszélyesebb, 15–100 Hz 
 közötti tartományba esik.
 �  A lelkiállapot. A hazugságvizsgáló-készülékek többek között a stressz hatá-
sára bekövetkező elektromosellenállás-változást mérik. Az ideges, zaklatott, 
izzadt, fáradt ember ellenállása kisebb, őket jobban veszélyezteti az áram-
ütés.
 �  Alkoholos, gyógyszeres befolyásoltság fokozza az áramütés hatását.

Az elektromos áram többféle formában hat szervezetünkre, melyek sorából 
két tényező emelkedik ki. Az egyik a hőhatás, amely égési sérülések formá-
jában jelentkezik. Ennél sokkal jelentősebb a bioelektromos hatás, amely az 
izom- és idegszövetek károsodásában nyilvánul meg. Ez a hatás a vázizmok 
görcsös állapotát okozza, ami miatt a sérült képtelen lehet a feszültségfor-
rás elengedésére. Gyakran alakul ki a vázizmok szakadása, a csontok törése. 
A szívizomra gyakorolt hatás következménye komoly szívritmuszavar lehet. 
A központi idegrendszer befolyásolása révén a légzőközpont bénulása miatt 
légzésmegállás következhet be. A környéki idegrendszer sérülése leginkább 
múló zsibbadás, bizsergésérzés formájában jelenik meg.

Áramütéses balesetek leggyakoribb típusai

 �A ház körüli munkáknál igen sok veszélyes eszközt használunk. Különö-
sen sok balesetet okozott már a betonkeverő gép, amely „vizes környezet-
ben” működik, gyakran ideiglenes áramhálózatról, hosszabbítóról. Az ilyen 
gépek csatlakozóvezetékeinek és dugaszolóaljzatainak hibátlannak kell 
lennie. A vezetéket és a csatlakozási pontokat mechanikailag védeni kell 
a külső sérülések megelőzése érdekében. Gyakori baleseti forrás a fűnyíró 
gép, különösen a házilagosan készített vagy átalakított gép. Ennek veszé-
lyessége sokszorosára nő a házilag barkácsolt, nem szabványos hosszabbító-
val és aljzatokkal használva. Nagyon ügyeljünk arra, hogy fűnyírás közben 
a gép a vezetékét ne keresztezze, azt még véletlenül se vágja el! Okozott már 
balesetet a kerti locsolás is, amikor valaki egy áram alatt lévő hosszabbítót 
locsolt meg.
 �A házban bekövetkező áramütéses balesetek. A legveszélyesebb helyisé-
geknek a „vizesek” számítanak (fürdőszoba, mosókonyha). Több halálos 
balesetet okozott már az, hogy elektromos berendezés (hajszárító, rádió) 

 Q Áramütés veszélyét jelző tábla
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esett az elektromos védelem nélküli fürdőkádba. Nagyon sok balesetnek 
forrása a házilagos villanyszerelés és a szabálytalan bekötésekből eredő 
áramütés. Különösen ügyelni kell a víz- és a fűtéscsövek, valamint az elekt-
romos fogyasztó egyidejű megérintésére, mert egy esetlegesen hibás szige-
telés esetén a fogyasztóból az áram testünkön keresztül folyhat a csöveken  
keresztül a föld felé. Villanyszerelési munkát mindig szakemberrel végez-
tessünk! A régi, elavult vagy illegális forrásból beszerzett, rossz szigetelésű  
elektromos berendezések is igen nagy veszélyforrások (karácsonyfaizzó-
sorok, szivattyúk stb.).
 �Néha előfordul, hogy a nagyfeszültségű vezeték vas- vagy vasbeton osz-
lopáról leszakad a vezeték. Ahol a földre ér, a talajon úgynevezett lépésfe-
szültség alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a vezetékből áram folyik a talajba, de 
mivel a talaj nem túlságosan jó vezető, így viszonylag távoli pontjai között 
(mondjuk egylépésnyire) jelentős feszültség alakulhat ki. Ha valaki ilyen 
helyzetbe kerül, a veszélyes helyről óvatosan, igen kis lépéssel, szinte néhány 
centiméteres araszolással távolodjon el. A lépésfeszültség nagysága a lépé-
sek nagyságától függően nő. Különösen veszélyes, ha valaki ilyen helyen 
elesik, mert így a test két, földdel érintkező pontja között megnőhet a távol-
ság, és így a lépésfeszültség nagysága is. A leszakadt vezeték megközelíté-
se életveszélyes! A nagyfeszültségű távvezeték megközelítése ép vezetékek 
esetén is tilos, különösen veszélyes a tartóoszlopokra felmászni.
 �Tilos behatolni transzformátorállomásba, villanyvonatok kocsijaira fel-
mászni!
 �A fák és az elektromos vezetékek közelsége is nagy veszélyeket rejt. Néha 
előfordul, hogy egy fa belelóg egy távvezetékbe. Ilyenkor is a lépésfeszültség 
kialakulásával számolhatunk. Gyakori baleseti forrás, ha valaki fákat per-
metezve közelít meg feszültség alatt lévő hálózatot. Előfordult olyan eset is, 
hogy gyümölcsszedés közben érintették meg a csatlakozóvezetéket. Jelentős 
veszéllyel járhat a fák gallyazása is. Az utcai vezeték alatt az áramszolgálta-
tó emberei „hivatalból” elvégzik a fák visszavágását. A csatlakozóvezetékek 
alatt vagy közelében a háztulajdonosnak kell ezt a munkát elvégeznie. Ilyen 
esetben és a fa kivágásakor kérjük az áramszolgáltatótól a csatlakozóvezeték 
feszültségmentesítését!

ÉRINTÉSVÉDELMI ISMERETEK  (Olvasmány)

Manapság lakásainkban a hálózati áramkörökben háromfajta, kü-
lönböző színű vezetéket alkalmaznak. Ezek a következők: fázisve-
zető: FEKETE (esetleg barna színű), nullavezető: kizárólag KÉK, 
védőföld: kizárólag ZÖLD-SÁRGA (régen piros). Egyes dupla szige-
telésű kábelek külső köpenye lehet egyszínű (fekete vagy fehér), vi-
szont a belső (közvetlenül a vezetőn levő) szigetelés már színes. A nul- 
lavezető nevét onnan kapta, hogy a földdel azonos, 0 feszültségen van. 
Ennek érintése elvileg veszélytelen. De ebben nem lehet biztos az em-
ber, a színekben meg különösen nem. Tehát ezt sem szabad megfogni. 
Elektromos feszültség a fázisok és a nulla (illetve a fázisvezeték és a védő-
föld) között van. A fázis érintése életveszélyes, mert az a nullavezetőhöz 
és a földhöz képest 230 V feszültségen van. Érintésekor az áramkör az em-
ber testén keresztül záródhat, és ennek következtében a testen keresztül 
folyó áram halálos lehet. 
A fázissal akkor is érintkezésbe kerülhetünk, ha valamely villamos be-
rendezés meghibásodása folytán a fázis megjelenik a készülék külsején, 
a kezelő által megérinthető pontján. Ilyenkor beszélünk az úgynevezett  

Az elektromos áram okozta halálos 
balesetek száma országos szinten  
évente 60–80 között mozog. Ennek 
kb. 60%-a otthon történik, 40%-a 
munkahelyen. A halálos áramüté-
seknek csak 20%-a éri az elektro-
mos iparban dolgozó szakembe-
reket.
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 Q Villásdugó védővezető nélkül

 Q  Villásdugó védőföldelési csatlakozóval.  
Az ilyen villásdugót csak földelési 
csatlakozóval ellátott konnektorba 
dughatjuk

 Q  Konnektor védőföldeléssel 
(oldalklipsszel)

 Q A kettős szigetelés jele

testzárlatról.  A testzárlatos készüléket megérintve az ember az érintési 
feszültséget hidalhatja át. Az érintési feszültség nagysága teljesen vélet-
lenszerű, azt a hiba oka határozza meg. Az érintésvédelem feladata az eset-
leges testzárlat által okozott életveszély megelőzése. Ennek két módja van, 
a passzív és az aktív érintésvédelem.

A passzív érintésvédelem leggyakoribb módja a kettős szigetelés. Ilyen 
kivitelben készülnek a villamos kéziszerszámok vagy a háztartási készü-
lékek jelentős része (hajszárító, kávéőrlő, porszívó, villanyborotva stb.). 
Ezeken a készülékeken a jelölés feltüntetése kötelező. A készülék csatlako-
zóvezetékein olyan csatlakozó villásdugókat alkalmaznak, amelyek nem 
rendelkeznek védővezető-érintkezővel. 

Az aktív érintésvédelem hatását úgy fejti ki, hogy a megengedettnél na-
gyobb érintési feszültséget okozó testzárlatos berendezést az előírt időn 
belül a hálózatról lekapcsolja. Az aktív védelem legfontosabb kelléke a 
védőföldelés. A védőföldelés alkalmazásakor a villamos berendezés tes-
tét földeléssel kötik össze. Így elérhető, hogy kisebb áramerősségű test-
zárlatok esetén az érintési feszültség nem lesz nagyobb a megengedett 
40-50 V-os értéknél, nagyobb áramerősségű testzárlatok esetén pedig a 
berendezés zárlatvédelme az előírt 0,2 másodperces időn belül kikap-
csol. A védőföldeléses hálózati csatlakozó aljzat védőföldelés-érintkezőt is 
tartalmaz. Ezért veszélyes földelési csatlakozóval ellátott készülékeket 
(mosógépek, vasalók, hűtőgép, fűnyíró stb.) földeletlen (oldalklipsz nél-
küli) konnektorba dugni. Ma már kötelező a védőföldeléses konnektorok 
használata, de a régebbi építésű házakban még gyakran találkozhatunk ezt 
nélkülöző típusokkal. 

További nagyon fontos érintésvédelmi eszköz az úgynevezett EPH (egyen-
potenciálásra hozás). Az EPH kialakításának a lényege, hogy a lakóház-
ban a különböző fémcsöveket (víz- és gázvezeték)  és fémszerkezeteket 
(pl. a fürdőkádat), valamint a földeléseket összekötik egymással, hogy 
ne tudjon kialakulni közöttük feszültség. Ezáltal megakadályozzák, hogy 
bárkit is megrázzon az áram a fémszerkezethez való hozzáérés útján, ha 
azokra feszültség kerül valamilyen meghibásodás révén.  Például az EPH-
val rendelkező fürdőkádban védve vagyunk az áramütéstől, ha a vízbe 
hajszárító zuhan, és áramkörünk védve van az úgynevezett „fi-relé” néven 
ismert áramvédő kapcsolóval. Ez a  szerkezet figyeli a fázis- és a nullaveze-
téken folyó áramerősséget, és ha a kettő nem azonos – azaz valahová más-
hová folyik az áram, például testünkön keresztül –, akkor azonnal lekap-
csol. Különböző érzékenységűek kaphatók. Egy 30 mA-es már a fázis- és 
a nullavezeték közti ekkora különbség esetén is megszakítja az áramkört. 

Az áramvédő kapcsoló nagyon hasonlít a kismegszakítóhoz, de szerepe 
egészen más. A kismegszakítók – más néven automata biztosítékok – fel-
adata, hogy túláram elleni védelemmel lássák el az elektromos hálózatot 
és a hálózatra kapcsolt elektromos eszközöket. Egy 15 amperes kismegsza-
kító tehát megszakítja az áramkört, ha abban az áram erőssége valamilyen 
ok miatt eléri a 15 A-t. Ilyen lehet egy elektromos eszköz meghibásodása, 
egy zárlat, de lehet, hogy egyszerűen csak túl sok elektromos eszközt kap-
csolunk ugyanarra az áramkörre. Zárlat esetén az áramkörből kiiktatódik 
az ellenállás, és az áram hirtelen megnő. Ekkor a kismegszakító rögtön 
megszakítja az áramkört, hogy a nagy áram ne teremtsen vészhelyzetet. 
A kismegszakító alkalmas az áramkörök kézi működtetéssel való zárására 
és nyitására. A hiba megszüntetése után a kioldott automata egyszerűen, 
azonnal visszakapcsolható.
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 Q  Áramvédő kapcsoló (RCCB = Residual 
Current Circuit Breaker)

 Q  Kismegszakító, vagy más néven 
automata biztosíték

Az elsősegélynyújtás 

Az áramütést szenvedett személy első ellátása a helyszínen tartózkodók felada-
ta. Első lépésként bizonyosodjunk meg arról, hogy a sérült feszültséghatás 
alatt van-e még. Amennyiben igen, mindig próbáljuk meg az áramforrást kiik-
tatni! Mindig arra kell törekedni, hogy megszakítsuk az áramot! Ez történhet a 
kapcsoló, a biztosíték, a villanyóra vagy a konnektor segítségével. Megérintése 
nemcsak nekünk veszélyes, de a sérült személyen átfolyó áramot is megnöveli.
Nagyfeszültségű távvezetékek esetén általános szabály, hogy a sérültet nem 
szabad megközelíteni, haladéktalanul műszaki mentést kell kérni a mentők-
től, tűzoltóktól! Alacsony feszültség esetén, ha nem tudjuk az áramkört kap-
csolóval megszakítani, megpróbálhatjuk a sérültet valamilyen arra alkalmas, 
nem vezető eszközzel eltávolítani a vezetéktől vagy a vezetéket a sérülttől 
(például fa seprűnyéllel, vastag, száraz textíliával). Ügyeljünk arra, hogy a ta-
laj nehogy nedves vagy másmilyen módon vezető legyen!
Ha a balesetet szenvedett társunk nincs feszültség alatt, de eszméletlen, vizs-
gáljuk meg a légzését, keringését, és az újraélesztés ábécéje szerint járjunk el! 
Amennyiben a sérült eszméleténél van, maradjunk vele, és azonnal hívjunk 
mentőt! Az égési sérüléseket az elsősegélynyújtás irányelvei alapján lássuk el! 
Alapszabály, hogy minden áramütést elszenvedett személyt orvosi ellátás-
ban kell részesíteni, mert az áramütés jelei és káros hatásai később is megnyil-
vánulhatnak.

1. A táblázatunk szerint a 10 mA-es áramütésnek már 
nagyon komoly élettani hatásai is vannak. Arról is volt 
szó, hogy 40 V-ig kísérletezhetnek a tanulók elektromos 
árammal. Ennek alapján mennyinek tekinthető egy 
gyerek ellenállása?

2. Japán egyik felében csak 120 V a hálózati áram feszült-
sége. Számoljuk ki, hogy érheti-e ott is halálos áramütés 
a 1,5  kΩ ellenállású embert? 

3. Az ábrán egy villám föld-
be érkezésekor kialakuló 
azonos potenciálú vo-
nalakat látjuk. Az egyik 
ember talpai  az A) és B) 
pontban voltak, egy má-
sik személy talpai a C) és 
D) pontban. Melyikük él-
hette túl a villámcsapás 
következtében fellépő 
lépésfeszültséget? 

4. Az ábrán látható, lámpát szerelő két ember közül melyik 
van nagyobb veszélyben áramütés szempontjából?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

BA

C

D

Az emberi test egy érzékeny elektromos rendszer.

A testünkből elvezetett elektromos jelek diagnosztikai alkalmazása rendkí-
vül fontos az egyes betegségek megállapításában. 

A 230 V halálos áramütést okozhat. A fázisvezeték (általában fekete vagy bar-
na színű) érintése életveszélyes lehet.  A lakóházakban hatásos védekezési 
eszközrendszert kell kiépíteni a földelt vezetékek, a csővezetékek és a für-
dőkádak egységes potenciálra hozásával (EPH) és áramvédő kapcsolókkal. 

NE FELEDD!
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1. Egy fázisceruzában legalább mekkora ellenállásnak kell 
lenni, hogy 230 V-os hálózati áram esetén se érje el egy 
ember érzetküszöbét?

2. Pirítóst készítünk hagyományos, „bedugós” kenyér-
pirítóval. Menet közben azonban úgy érezzük, hogy a 
pirítós túlsül. Miért nagy meggondolatlanság ilyenkor 
villával kipiszkálni a kenyérszeletet?

 Miért mondhatjuk még ennél is nagyobb meggon do-
latlanságnak két villával próbálkozni?

3. A fényképen látható madár rajta ül a szigetelés nélküli 
vezetéken, mégsem éri halálos áramütés. Miért? 
A  rajzon látható társát miért érheti halálos áramütés?

4. Az élő sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok azt 
eredményezik, hogy a sejten belül is kialakulnak kicsiny 
potenciálkülönbségek. Ez különösen jelentős a sejtfal 
és a sejt belseje közt. Ennek mérésére egy sejt belsejé-

be kapillárisban végződő elektródot szúrunk, a másik 
elektródot a felületére helyezzük. Az elektródok között 
feszültség (membránfeszültség) lép fel. A beleszúrt 
kapillárisnak a hossza 5 · 10–6 m, átmérője 5 · 10–7 m, és 
105 Ωmm2/m fajlagos ellenállású kálium-klorid-oldattal 
van feltöltve. A membránfeszültség értéke 80 mV, a 
műszer belső ellenállása pedig 10 MΩ.
a) Mekkora áram fog átfolyni a műszeren? 
b) Mekkora feszültséget fog mutatni a műszer a 

tényleges 80 mV-os membránfeszültség helyett?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

V

sejt

üveg-
kapilláris

Név: PÉTER
Végzettség:  

jogász, adószakértő
Jelenlegi beosztás:  

vezető menedzser
Felvételi tárgyak:  

történelem, magyar

Sziasztok!

Igaz ugyan, hogy jogásznak tanul-
tam, de a középiskolában még a 
reál tantárgyak voltak a kedvence-
im, azok közül is különösen a fizi-
ka. Ezt nyugodtan kijelenthetem, 
hiszen a gimnáziumban három 
évig fizika szakos voltam, és – szin-
te – minden órát élveztem.

De nem csak a jó élmények miatt 
fontos a fizika az életemben. Sok-
kal lényegesebbnek érzem azt, 
hogy a fizikatanulás átalakította 
a gondolkodásmódomat. A fizika 
volt ugyanis az a tantárgy, amelyik 
a tudományos, elemző gondolko-
dásom alapjait lerakta. 

Gondoljatok csak bármelyik fizi-
kafeladatra: ki kell találni, hogy mi 
fog történni a kiskocsival, az ingával 
vagy esetleg az atomerőművel. Ah-
hoz, hogy ezt kitaláljuk, meg kell ér-
tenünk, hogy a világunk törvények, 
szabályok alapján működik, és azt 

sem árt tudnunk, hogy az adott 
esetben melyik szabályt kell alkal-
mazni. Számomra ez sokkal köny-
nyebben felfogható volt a fizikán, 
mint például a sokkal elvontabb 
matematikán keresztül.

És miért fontos ez? Egyszerűen 
azért, mert nemcsak a fizika – meg 
általában a tudományok – alapul-
nak törvényeken, hanem például 
a viselkedésünk vagy a társadal-
munk is. Ezért nagyon fontos, 
hogy az élet összes területén le-
gyünk képesek felfedezni ezeket 
az összefüggéseket. Nekem pél-
dául az adószabályok megérté-
séhez, alkalmazásához, sőt a tör-
vényalkotáshoz is nagyon sokat 
segített ez a képesség. Számom-
ra tehát elsősorban ezt tanította 
meg a fizika, ezért értem (vagy 
legalábbis gondolom azt, hogy 
értem), hogy mi miért történik az 
életemben. 

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   146 2018.03.17.   18:38:31



 

LAKÁSOK, HÁZAK ELEKTROMOS  
HÁLÓZATA

LAKÁSOK, HÁZAK 
ELEKTROMOS…

A képen LED-szalagokat 
láthatunk. 
Mire lehet ezeket használni?
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A hazai bérekhez képest az elekt-
romos energia ára Magyaror-
szágon az Európai Unión belül 
a legmagasabbak közé tartozik. 
Ma egy átlagos magyar család 
nagyjából évente 4200 kWh ára-
mot használ fel, amiért kb. 14 ezer 
forintos havi áramszámlát fizet, 
ami az összes jövedelemnek közel 
5%-a. Láthatjuk tehát, hogy az 
áram drága, emellett előállítása 
meglehetősen környezetkárosító, 
vagyis mindenképpen érdemes 
vele takarékoskodnunk. Fontos 
odafigyelnünk, mennyit fizetünk 
az energiáért. Sajnálatos, hogy 
a hazai fogyasztók mintegy két-
harmada egyáltalán nincs tisztá-
ban azzal, hogy egyes háztartási 
gépek mennyi energiát fogyasz-
tanak, és hogyan lehetne velük 
takarékoskodni.

24. | Zsebre megy a játék! Az áram ára

A Joule-hő

Első kísérletünk az elektromos áram hőhatásával kapcsolatos. Számos olyan 
eszközünk van, amely elektromos árammal hőt termel. Ezeknek az eszközök-
nek nagy a fogyasztásuk, ezért érdemes velük külön is foglalkozni.
Egy spirál alakú fűtőszálra elegendően nagy időben állandó feszültséget kap-
csolva a szál izzásba jön. Figyeljük meg a következőket:

1. A fűtőszál megereszkedik.
A szál megereszkedése a hőtágulás következménye. Tudjuk azt, hogy a hő-
mérséklet emelkedésével a fémhuzalok hossza megnő, ennek következté-
ben megereszkedik.

2. A fűtőszál nem egyformán izzik: ahol sűrűbbek a menetek, ott magasabb 
a hőmérséklet. 
Ez a jelenség magyarázatot ad arra, hogy az izzólámpák izzószála miért 
spirál alakú. Az egymáshoz közel lévő huzaldarabok „nehezebben adják le 
a hőt”, ami annak a következménye, hogy nemcsak kisugározzák, hanem 
el is nyelik a hőt.

3. Az izzás mértéke légáramlással (fújással) jelentősen csökkenthető. 
A fújás hatására a szál közelében felmelegedő levegőréteg hamar elhagyja 
a szál környezetét, így a meleg levegő nem tudja hőszigetelni a szálat, a 
helyébe érkező hideg levegő pedig lehűti a szálat. A fújás tehát fokozza  
a hőáramlással történő hőleadást.

4. Végül a számunkra most legfontosabb észrevételünk:
Ha növeljük a feszültséget, nő az áramerősség, a fűtőszál fényesebben 
izzik, növekszik tehát a termelődő hő nagysága. 
Ez a megfigyelésünk az úgynevezett Joule-törvényt szemlélteti. Azt látjuk, 
hogy az elektromos áram az ellenálláson hőt termel. Energetikailag tekint-
ve arról van szó, hogy az elektromos mező munkavégzése (energiája) egy 
ellenálláson hővé alakul. Az ellenálláson keletkező hőt Joule-hőnek ne-
vezzük. Ez a hő egyenesen arányos a feszültséggel és az áramerősséggel. 
A termelődő hő nagysága ezenkívül az idővel is arányos, hiszen ha hosz-
szabb ideig van bekapcsolva a fűtőszál, akkor több hő termelődik. Írjuk fel 
képletben is a Joule törvényt: 

Joule-hő = feszültség · áramerősség · idő, azaz Q = U · I · t,

ahol a hőt Q-val, az időt t-vel jelöltük.

Szavakban megfogalmazva: A Joule-hő az ellenállásra eső feszültség, az azon 
átfolyó áramerősség és az idő szorzataként kapható meg. Ez az összefüggés 
nemcsak az áram hőhatása esetén érvényes, hanem minden esetben megadja 
a fogyasztón végzett munkát, vagyis így számíthatjuk ki az elektromosener-
gia-felhasználást.
Általánosságban is igaz, hogy az U feszültség alatt álló fogyasztóban folyó  
I erősségű áram W munkája t idő alatt a következő összefüggéssel adható  
meg: 

W = U · I · t.

 Q  Az áramjárta spirál alakú fémhuzal 
felizzik!
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Az Ohm-törvény felhasználásával a feszültség helyére (IR)-et is írhatunk, így 
az elektromos áram munkája kifejezhető az ellenállással is:

W = U · I · t = I · R · I · t = I2 · R · t.

(Amikor az áram munkavégzéséről beszélünk, nem fogalmazunk pontosan, 
mert az áramot valójában az elektromos mező hozza létre, tehát pontosabb 
lenne az elektromos mező munkavégzéséről beszélni. A mező absztrakt, 
megfoghatatlan fogalom, az áram viszont könnyen mérhető, ezért terjedt el 
az „elektromos áram munkája” kifejezés.) 

A képlet alapján látható, hogy azonos áramerősség esetén – például soros 
kapcsolásnál – a nagyobb ellenállású vezetéken fog több hő termelődni.  Ezt 
megfigyelhetjük a következő kísérletben is: ha ellenálláshuzal-darabokat és 
rézhuzaldarabokat sorosan összeillesztünk, és áramot vezetünk rajtuk keresz-
tül, akkor a nagyobb ellenállású szakaszok fognak izzani. A sokkal kisebb 
ellenállású rézhuzal gyakorlatilag szobahőmérsékletű marad. A villanykály-
hákban, elektromos melegítőkben ugyanakkora áram folyik a nagy ellenállá-
sú fűtőszálakban, mint az oda vezető rézkábelekben, mégis a fűtőszálak izza-
nak, adják le a hőt, és az elektromos vezetékek alig melegszenek.

Számos olyan háztartási eszközünk van, ami a Joule-törvény alapján műkö-
dik: vasaló, sütő, főzőlap, merülőforraló, bojler, izzólámpa, hajszárító stb.

Az elektromos teljesítmény

Az elektromos berendezések egyik legfontosabb jellemzője a teljesítményük. 
A teljesítmény megadja az időegységre eső munkavégzést, azaz képlettel:

W
t

P = .

A munka előzőleg kifejezett alakjai alapján:

U · I · t
t

P =               = U · I , vagy másként  P =               = I2 · R .I2 · R · t
t

Az elektromos munka, energia és teljesítmény mértékegysége

Jól tudjuk, hogy a munka és az energia mértékegysége a joule. Mostani képle-
teink szerint a joule nem más, mint az amper, a volt és a másodperc szorzata:

1 J = 1 VAs. 

A teljesítmény mértékegysége a watt. A watt a joule és a másodperc hányado-
sa, ami ezek szerint a voltamper (VA): 

1 1 1W J
s

VAs
s

VA= = = .

Mindezek alapján, ahogy ezt már régebben is tanultuk, 1 joule = 1 watt- 
szekundum (1 J = 1 Ws). Az áramszámlán a felhasznált elektromos energia 
mértékegységeként azonban nem joule-t látunk, nem is wattszekundumot 
(Ws), hanem kilowattórát, vagyis kWh-t. 

1 kWh elektromos energia ára jelenleg (2017-ben) 36 Ft körül van. Ha me-
chanikai energiákban gondolkodunk, akkor az elektromos energia hihetetle-

 Q  Ezzel a fűtőrendszerrel a levegőt 
melegítik 30 kW teljesítménnyel.  
Az áramló levegőt például egy nagy 
méretű családi ház fűtésére lehet 
használni. Rendkívül kényelmesen 
használható, a berendezés egyszerű 
és olcsó, könnyen javítható, azonban 
mivel az elektromos energiát alakítja 
közvetlenül Joule-hővé, így nagyon 
drága a fenntartása

Feladat: Számoljuk ki, hogy 1 kWh 
hány joule-lal egyenlő!

Megoldás: A joule felírható watt-
szekundumként is. 
1 J = 1 Ws. 

A Ws ezerszerese a kWs (kilo-
wattszekundum): 
1 kWs = 1 kJ = 1000 J.

Mivel azonban 
1 óra 3600 másodperc, ezért 
1 kWh = 3 600 000 J = 3600 kJ =  
= 3,6 MJ.

SZÁMOLJUK KI!
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nül olcsó. 3,6 MJ munkavégzéssel egy 100 kg-os terhet kb. 3,6 km magasra 
emelhetünk, hiszen az emelési munka W = mgh, ebből

h W
mg

= = = =
3 600 000 J

1000 N
3600 m 3,6 km .

Ez a 3,6 km-es magasság kb. százszorosa egy tízemeletes háznak. Képzeljük el 
annak a szállítómunkásnak az arcát, akit arra kérnénk meg, hogy vigyen fel 
száz mázsa (10 tonna) terhet egy tízemeletes ház tetejére, mindössze 40 Ft-ért!

Reálisabb képet kapunk az elektromos energia áráról, ha a bal oldali teljesít-
ménytáblázat alapján kiszámítjuk, hogy mennyit fogyaszt például egy hűtő-
szekrény. 

Egy hűtőszekrény naponta átlagosan 10 órán keresztül van bekapcsolt álla-
potban. Átlagteljesítményét vegyük 100 W-nak. A napi elhasznált elektromos 
energia 

W = Pt = 100 W · 10 h = 1000 Wh = 1 kWh.  

Ha 1 kWh energia árát 40 Ft-nak vesszük, akkor a hűtőszekrény napi fogyasz-
tása 40 Ft, azaz havonta átlagosan 1200 Ft. 

Látjuk azt is, hogy a hűtőszekrény elektromos teljesítménye a legkisebbek 
közé tartozik, bár sokat használjuk. A bojler is naponta melegíti a vizet átla-
gosan 4,5 órán keresztül 2 kW-os teljesítménnyel. Ennek fogyasztása 9 kWh 
naponta, ami már 9 · 40 · 30 = 10 800 Ft lenne havonta. Ez már nagyon jelen-
tős összeg. Nem véletlenül a bojlereket úgynevezett vezérelt áramra szokás 
kötni. Ennek ára kWh-ként „csak” mintegy 25 Ft, amivel a havi költség 6750 
Ft-ra csökken. A vezérelt áram azt jelenti, hogy ennek az áramkörét az áram-
szolgáltató kívülről vezérli saját igényeinek megfelelően. A bojler tehát akkor 
kapcsol csak be, amikor „sok az áram”, és kevés fogyasztó használ elektro-
mos berendezést. Ez főként éjszaka jellemező, ezért nevezik ezt az áramot 

Ma egy átlagos magyar család költségvetésében jelentős 
kiadás az elektromos energiára fordított összeg. Ezért is 
létfontosságú, hogy takarékoskodjuk az elektromos áram-
mal. Ebből a szempontból közismert, hogy a hagyományos  
volfrámszálas izzóknál mennyivel gazdaságosabb a kom-
pakt fénycsövek használata. 

Ha megnézzük a fogyasztási táblázatunkat, akkor a leg-
nagyobb teljesítményű berendezések mind hőtermelésre 
fordítják az elektromos energiát. A hőtermelésnek pedig 
a legdrágább módja az elektromos energia felhasználása. 
Ezért legtöbbet ezeken az eszközökön tudunk spórolni.

Néhány tipp:

 � Feleslegesen semmilyen elektromos fogyasztó ne le-
gyen bekapcsolva.

 � Az izzólámpákat cseréljük le kompakt fénycsövekre, 
LED-lámpákra.

 � A vízmelegítő berendezéseket gyakran vízkőtlenít- 
sük.

 � Mossunk, mosogassunk alacsony hőfokon (30 °C), és in-
kább áztassunk, használjunk jobb minőségű mosószert, 
mosogatószert.
 � A vízmelegítést inkább mikrohullámú sütőben vagy víz-
forralóban végezzük, mint villanytűzhelyen.
 � Használjunk lehetőleg kevés meleg vizet, inkább zuha-
nyozzunk, mint kádfürdőzzünk.
 � Ha megtehetjük, inkább laptopot használjunk, mint 
nagy asztali számítógépet.

 � Érdemes tudni, hogy az elektromos berendezések 
még készenléti üzemmódban is sok energiát fogyasz-
tanak. Egy tv, DVD-lejátszó, hifiberendezés, mikrohul-
lámú sütő stb. készenléti üzemmódban 5–20 W-os 
teljesítményt vesz fel. Az összes eszközre átlagosan 80 W- 
tal számolva az naponta 80 W · 24 h = 1,92 kWh. Ez na-
ponta csaknem 80 Ft. Havonta tehát több mint 2000 Ft 
megy el a semmire még akkor is, ha leszámítjuk azokat 
az időszakokat, amikor ezeket a készülékeket használjuk. 
Ezért tehát érdemes az elektromos berendezéseket hasz-
nálaton kívül áramtalanítani.

Megnevezés Teljesítmény (W) 

Izzólámpa 40–150

Kompakt fénycső 8–20

TV 50–100

Klíma 2000–3000

Szagelszívó 200–600

Számítógép (laptop) 40–250

Kenyérsütő 600–1500

Hősugárzó 800–1000

Mosogatógép 800–1500

Mikrohullámú sütő 
(grillel) 600–2500

Hűtőláda (350 l) 150–200

Olajradiátor 800–2500

Villanytűzhely 1500–4500

Kombinált tűzhely 
(villanysütő- 
gáztűzhely) 1500–2500

Szendvicssütő 700–1400

Kenyérpirító 800–1000

Hűtőszekrény (160 l) 60–100

Porszívó 800–2000

Automata mosógép 1500–2500

Bojler 1200–3000
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éjszakai áramnak is. Az elektromos energia nehezen tárolható, az erőművek 
pedig folyamatosan termelnek, ezért az olcsóbb árral igyekszik az éjszakai 
áramfelhasználásra ösztönözni az áramszolgáltató, így egyenletesebb lesz a 
fogyasztás.

24. | Zsebre megy a játék!…

Ügyelj a mértékegységekre! Sok 
problémát okozhat a J-ok és kJ-ok 
figyelmen kívül hagyása, összeke-
verése. A számolások során írjuk 
be a mértékegységeket is, akkor 
talán nem hagyjuk figyelmen kívül. 
Ne feledd, hogy 1 kWh = 3,6 MJ. 
Erre azoknál a feladatoknál ügyelj, 
ahol az elektromos energia hővé  
alakul. 

NE HIBÁZZ!

Az Európai Bizottság 2009-es ha-
tározata alapján a nagy energia-
fogyasztású, hagyományos volf-
rámszálas izzólámpák fokozatosan 
kikerülnek a forgalomból, mivel 
hatásfokuk roppant szerény, mind-
össze 2–5%, azaz a felvett energiá-
nak csak ilyen kis részét alakítják át 
látható fénnyé. 

A 2009-es számítások szerint az 
EU-ban használt mintegy 3,5 mil-
liárd izzólámpa energiatakaré-
kosra történő cseréje több mint  
30%-kal csökkenti a világítás cél-
jára fordított energiafelhasználást, 
és ezen keresztül évi 15 millió ton-
nával csökkenti az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását. Ezáltal az  
európai háztartások teljes elektro-
mos energiafogyasztása 5–10%-
kal csökken.

Ennek értelmében 2009. szep-
tember 1. után eltűntek a bol-
tok polcairól a 100 wattos és az 
annál erősebb világos búrás iz-
zók. A teljesítményhatár éves 
lépésekkel az eredeti tervek sze- 
rint 2012. szeptemberre 7 wattig 
csökkent volna. Ezt a határt azon-
ban számos kompakt fénycső 
sem tudta volna tartani, ezért 
ezt módosították 2012-ben 
40 wattra. A tervek szerint 2014-re 
néhány speciális típust kivéve az 
összes volfrámszálas izzólámpát 
kivonták volna a forgalomból. 

Feladat: Egy 2 kW teljesítményű elektromos víz- 
forraló 1,7 liter 18 °C-os vizet forráspontig 5 perc 
50 másodperc alatt melegít fel. Mennyi ennek a víz-
melegítőnek a hatásfoka? Számoljuk ki azt is, hogy 
ez a vízforralás mennyi pénzbe került!

Megoldás: Először számoljuk ki, mennyi hő kell a víz 
felmelegítésére.
A víz hőmérsékletének megváltozása: ∆T = 82 °C.

A víz tömege m = 1,7 kg. A víz fajhője c =
°

4,2
kJ

kg C
.

Q cm T= =
°

⋅ ⋅ ° = ≈∆ 4,2
kJ

kg C
1,7 kg 82 C 585,48 kJ 585 kJ .

Ezek után számoljuk ki, hogy mennyi energiát használt fel a vízforraló!
Az idő t = 5 perc 50 s = 350 s.

W = Pt = 2 kW · 350 s = 700 kWs = 700 kJ.
 
A hatásfok definíciója szerint η = = =

W
W

hasznos

befektetett

585 kJ
700 kJ

0,84 .

A vízforraló hatásfoka tehát 84%-os. Ez kifejezetten jónak mondható, a vízfor-
ralók tehát nagyon hatékonyan melegítik a vizet.

1 kWh = 3,6 MJ = 3600 kJ.

Mi elhasználtunk 700 kJ energiát, ami a 3600 kJ-nak 0,194-szerese, tehát a fo-
gyasztásunk 0,194 kWh volt. 

Ez 40 
Ft

kWh
-val számolva 40 · 0,194 » 8 Ft.

SZÁMOLJUK KI!

James Prescott Joule (1818–1889) angol fizikus 
volt.
Apjának sörgyára volt, melyet megörökölt, en-
nek jövedelme egy ideig számára is jó anyagi 
helyzetet teremtett. Joule egyre inkább a tudo-
mány felé fordult, így a gyár tönkrement. Az el-
szegényedéstől a királynőtől kapott életjáradék 
mentette meg. Joule nem járt iskolába, apja ma-
gántanárokkal taníttatta. A híres kémikus, Dalton 
is a tanára volt. 20 éves korától már tudományos 
folyóiratokban jelentek meg írásai, és házában magánlabort rendezett be. Fő-
ként a hő problémája érdekelte. Az ismertetett törvény mellett azt is kimérte, 
hogy mechanikai munkavégzéssel miként lehet egy anyag belső energiáját 
növelni. Thomsonnal, a későbbi Lord Kelvinnel, valamint a német Helmholtz-
cal együtt elévülhetetlen érdemei vannak az energiamegmaradás felismeré- 
sében. 
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1. Mérd meg a leckében bemutatott módszerrel, hogy mennyi a vízforralótok hatásfoka! A teljesítményadatokat a víz-
forraló alján találod!

2. Egy üzemi feszültségen működő elektromos merülőforralóval (feszültség 230 V, áramerősség 2 A) melegítenek 12 per-
cen át 4 liter vizet (a víz fajhője 4200 J/kg · K).

a) Hány forintba kerül a vízmelegítés, ha 1 kWh elektromos energia ára 40 Ft?

b) Mennyi lesz a víz hőmérséklete a melegítés végén, ha a melegítés átlagos hatásfoka 90%, és kezdetben a víz 
hőmérséklete 20 °C volt?

3. Az ábra szerinti kapcsolásban egy U = 10 V 
feszültségű telepre ellenállásokat kötünk egy 
K kapcsoló közbeiktatásával, amely két állásá-
ban egy R, illetve egy 2R ellenállást tartalmazó 
vezetékszakaszhoz kapcsolódik. Kezdetben a 
kapcsoló az R ellenállást tartalmazó vezeték-
szakasszal érintkezik (R1 = R = 10 ohm).

a) Mennyivel változik a kapcsolás eredő el-
lenállása, ha a K kapcsolót átkapcsoljuk? 

b) Mekkora áram folyik át az R1 ellenálláson 
az egyik, illetve a másik kapcsolóállásnál? 

c) Mennyivel változik az R1 ellenállású fo-
gyasztó teljesítménye a K kapcsoló átkap-
csolásakor?

4. Vízmelegítő korszerűsítése előtt állunk. Lehetőségünk van mind villany-, mind gázüzemű vízmelegítő beszerelésére.  
A választás egyik szempontja lehet az energia-egységárak összehasonlítása. (A veszteségeket mindkettőnél azonosnak 
tekintjük.) Hasonlítsd össze az energia árát az ELMŰ és a Fővárosi Gázművek aktuális adatai alapján! Melyik vízmelegítő 
beszerelése a gazdaságosabb? (A villanybojler üzemeltetése vezérelt árammal történhet, a gáz fűtőértéke: 34 MJ/m3.)

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

 Q Bláthy fogyasztásmérője

A fogyasztásmérő magyar talál-
mány. Bláthy Ottó Titusz 1889-ben 
szabadalmaztatta és hozta forga-
lomba.

 Q Mai villanyóra számlapja

R

2R

U

K

R1
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1. Időről időre felvetődik ötletként, hogy a villámok energiáját hasznosítsuk. 
Érdemes ebbe a fejlesztésbe energiát fektetni? Számoljunk utána, mennyi 
egy átlagos villám energiája! Vessük ezt egybe azzal, hogy egy liter benzin 
elégetésekor kb. 36 MJ energia szabadul fel. A 19. leckében láttuk, hogy egy 
villámban kb. 0,002 s alatt 30 kA-es áram halad át 1 MV feszültség mellett.

2. Egy autóvezető bekapcsolva felejti lámpáit a parkolóban. Két reflektora és 
2-2 első, illetve hátsó helyzetjelző lámpája maradt égve. Mennyi idő alatt 
merül le a 40 Ah-s akkumulátorának a töltésmennyisége a felére?  Az autó 
lámpáinak adatai: reflektorok: 12 V/55 W, a hátsó és első helyzetjelző lám-
pák: 12 V/5 W. 

3. A villanymozdonyok Európa nagy részén 25 kV-os hálózatról üzemelnek, 
nálunk is. Budapest Nyugati pályaudvar és Szeged közt járó intercity moz-
donya átlagosan 1,2 MW teljesítménnyel üzemel a 191 km-es út 2 óra 
22 perces időtartama alatt. Egy 2. osztályú jegy ára 3705 Ft.

a) Mekkora erősségű áramot vesz fel a motor? 

b) Hány utas jegyvételéből lehet fedezni a mozdony elektromotorjának 
fogyasztását, ha 1 kWh elektromos energia árát 40 Ft-nak vesszük? 

4. A ma sorozatban gyártott legnagyobb teljesítményű villanymotorok  
50–100 MW teljesítményűek. Ezeket általában 10 kV-os feszültséggel lát- 
ják el. 

a) Mekkora egy 50 MW-os villanymotor áramfelvétele?

b) Egyórás működése mennyibe kerül 40 Ft/kWh-s ár mellett?

5. A kapcsolási raj-
zon 

  R1 = 10 Ω,   
R2 = 15 Ω,  
R3 = 5 Ω,   
R4 = 30 Ω,   
U0 = 10 V. 

  Mekkora az egyes 
ellenállások telje-
sítménye a kap-
csoló nyitott, illet-
ve zárt állásában?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

24. | Zsebre megy a játék! …

Az ellenálláson átfolyó elektro-
mos áram hőt termel, ezt a hőt 
Joule-hőnek hívjuk, és a követke-
zőképpen számíthatjuk ki: 

Hő  =  feszültség · áramerős ség · idő, 
azaz Q = U · I · t. 

Ál ta lánosságban is igaz, hogy ha 
egy fogyasztón I erősségű áram 
folyik, és a fogyasztóra eső feszült-
ség U, akkor a fogyasztóra eső 
munkavégzés t idő alatt: W = U · I · t.  
A háztartási elektromos energia-
felhasználást kWh-ban (kilowatt-
órában) mérjük, 1 kWh = 3,6 MJ.

NE FELEDD!

K

R2

R3

R1

R4U0
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Az elektromos árammal főleg la-
kásunkban, iskolánkban, épüle-
teinkben találkozhatunk. A falak-
ban vezetékekben folyik az áram, 
legfeljebb néhány műanyag fedőt 
látunk panelépületek falán. A fa-
lakon lévő kapcsolókkal szabá-
lyozzuk a lámpákat, a konnekto-
rokba pedig különféle elektromos 
fogyasztókat csatlakoztatunk. 
Hogyan futnak a vezetékek a fal-
ban, hogy mindez működjön?

Soros kapcsolás

Ilyen áramkört nem célszerű otthonunkban kialakítani, mert ha az egyik 
fogyasztót kiiktatjuk, akkor az összes többi se lesz használható.  Egyes esz-
közök elemei mégis így vannak kapcsolva. Ilyen eszköz otthonunkban a ré-
gebbi fajta karácsonyfaégő-sor. Ha az egyik izzó tönkremegy, akkor a többi 
sem világít. 

Állítsd össze az ábrának megfelelő 
soros kapcsolást!  Figyeld meg, ha 
bármelyik izzót kicsavarod, a többi 
sem világít!

Az olyan kapcsolásokat, melyekben 
két vagy több áramköri elem úgy 
kapcsolódik egymáshoz, hogy az 
áramkörben (vagy annak vizsgált 
szakaszában) nincs elágazás, soros 
kapcsolásnak nevezzük.

Szakítsuk meg az áramkör több pontját, és a szakadások közé iktassunk 
ampermérőket! 

Azt tapasztaljuk, hogy ugyanaz az áram folyik át rajtuk, soros áramkörben az 
áramerősség tehát végig állandó. Ebben nincs semmi meglepő, mert az elekt-
ronoknak „végig kell haladniuk” a vezető mentén.

Mérjük meg az egyes izzókra eső feszültséget! Írjuk fel ezeket az értékeket, 
majd mérjük meg a feszültségforrásunk feszültségét!

Azt tapasztaljuk, hogy az egyes áramköri elemek feszültségének összege 
megegyezik az áramforrás feszültségével. 

Ebből következik, hogy a sorba kapcsolt fogyasztók ellenállása is összeadó-
dik. Minél több fogyasztót kapcsolunk sorba, annál kisebb lesz az áram- 
erősség.

KÍSÉRLETEZZ!

+   –

 Q Soros kapcsolás

Az újabb típusú, leggyakrabban kí-
nai karácsonyi izzósorban is sorba 
vannak kapcsolva az égők – néha 
akár száz égő is –, azonban egy 
ügyes trükkel megoldották, hogy 
ha egy izzóban kiég az volfrámszál, 
akkor ebben az izzóban rövidzár jön 
létre, és a többi izzó folyamatosan 
világít tovább. Néha nem teljes a rö-
vidzár, hanem a hibás izzó jelentős 
mértékű Joule-hőt ad le, és ilyen-

kor karácsonyfatűz alakulhat ki.
Ez a magyarázata, hogy a nem meg-
felelő minőségű karácsonyi fény-
füzérek miatt minden évben bekö-
vetkezik néhány baleset. A beltéri 
használatra vásárolt fénysorokat éj-
szakára le kell kapcsolni, illetve nem 
szabad felügyelet nélkül bekapcsolva 
hagyni a lakásban, mert az itt leírt 
módon létrejövő tűz pár perc alatt 
elharapózhat. Q Karácsonyfaégő-sor

25. | Lakásaink elektromos hálózata

25. | Lakásaink elektromos…
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Párhuzamos kapcsolás

A gyakorlatban ezt a párhuzamos 
kapcsolást a lakásoknál úgy oldják 
meg, hogy kihúznak egy háromeres 
(három vezetékből álló) gerincveze-
téket, aminek két vezetéke (a nulla 
és a fázis) az elektromos hálózathoz, 
a védőföldelés pedig a földhöz kap-
csolódik, és erről elosztódobozokból 
leágaztatják a fogyasztó vagy a kon-
nektor felé a három vezetéket.

Állítsd össze az ábrának megfelelő 
párhuzamos kapcsolást! Figyeld 
meg, ha bármelyik izzót kicsava-
rod, a többi ettől még ugyanúgy  
világít!

A párhuzamos kapcsolásban 
áramelágazások, úgynevezett 
csomópontok találhatók. Ezekből 
a csomópontokból különböző 
áramágak ágaznak ki. Főágnak 
nevezzük azt az ágat, amely köz-
vetlenül az áramforráshoz kapcso-
lódik.  Párhuzamos kapcsoláskor a 
fogyasztókat egy-egy külön mel-
lékágra kapcsoljuk. Ha valamelyik fogyasztó kiesik a körből, a többi ágon 
még ugyanúgy tud folyni az áram. 

Mérjük meg az egyes izzókon és az áramforráson eső feszültségeket! 

Azt tapasztaljuk, hogy a feszültség mindegyik mellékágban (izzón) és az 
áramforráson azonos. Ilyen kapcsolási módot már alkalmazhatunk a laká-
sunkban, mert minden egyes fogyasztó a 230 V-os hálózati feszültséget kapja, 
erre is tervezték őket. 

Kapcsoljunk most a főágba egy ampermérő műszert, majd iktassuk ki az egyes 
mellékágakban az izzólámpákat!

Azt tapasztaljuk, hogy a főági áram lecsökken, ha egyre több mellékágat 
iktatunk ki. Pontos méréssel is meggyőződhetünk arról, hogy a főági  
áram az egyes mellékágakban folyó áramerősségek összege lesz.  
Ehhez egyszerre kell mérnünk a főágban és az összes mellékágban folyó 
áramokat.

KÍSÉRLETEZZ!

főág    csomópont            mellékág

 Q Párhuzamos kapcsolás

elosztó- 
dobozok

védőföldelés

villany-
óra

kapcsoló

gerinc-
vezeték

villany-
oszlop

 Q Párhuzamos kapcsolás

A lakásainkban, a konnektorok ál-
tal szolgáltatott feszültség időben 
periodikusan változik, úgyneve-
zett váltakozó feszültség. A 230 V 
valójában a folyamatosan változó 
feszültség megfelelően számolt 
átlagértéke.
Az elemek, akkumulátorok viszont 
lényegében állandó feszültséget 
szolgáltatnak.
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Különleges kapcsolások

A lakásainkban néhány különleges 
kapcsolást is találhatunk. Az egyik 
ilyen a csillárkapcsolás. 

Képzeljük el, hogy van egy 5 ágú csil-
lárunk 5 izzóval. Nem kell mindig 
„díszkivilágítás”, ezért jó lenne, ha 
két kapcsolóval külön fel tudnánk 
kapcsolni közülük két izzót, vagy a 
másik hármat, vagy mindkét kapcso-
ló bekapcsolásával mind az ötöt. Ezt 
az alábbi kapcsolással valósíthatjuk 
meg:

Az 1 és 2 jelű kapcsoló természetesen ikerkapcsolóként egy közös dobozban 
helyezkedik el. A kapcsolási rajzon jól látható az, hogy ha a 2-t zárjuk, akkor 
a B és a D izzók világítanak, ha az 1-t, akkor A, C és E. 

 Q Csillárkapcsoló

230 V

A

B

C

D

E
2          1

 Q Csillárkapcsolás

Feladat: Számoljuk ki, hogy ha a konyhában egyszerre bekap-
csoljuk az 1800 W-os sütőt, a 750 W-os mikrohullámú sütőt és az  
1000 W-os vízforralót, akkor a főágban mekkora áram folyik! Le-
het-e a konyha kismegszakítója 15 A-es? (A kismegszakító olyan 
eszköz, amely automatikusan lekapcsolja az áramot, ha az elér egy 
névleges értéket.)

Megoldás: Használjuk fel azt, hogy párhuzamos kapcsolásban 
mindegyik ágban ugyanakkora lesz a feszültség, mint amennyi 
az áramforrás feszültsége. Jelen esetünkben tehát mindhárom 
fogyasztóra 230 V feszültség jut. A megadott teljesítményekből 
ki tudjuk számítani az egyes fogyasztók áramát az egyes ágakban 
a P = U · I  összefüggés alapján:

1

1800 W
 7,8 A.

230 V
I 2

750 W
 3,3 A.

230 V
I 3

1000 W
 4,3 A.

230 V
I= = = = = =

  

Azt is tudjuk, hogy a főági áram egyenlő lesz a mellékágakban folyó áramok összegével.

Így Ifőág = 7,8 A + 3,3 A + 4,3 A = 15,4 A  értéket kapunk. Ez azt jelenti, hogy a konyha kismegszakítója nem lehet 15 A-es, 
hanem 20 A-es biztosítóra van szükség. (Ha a konyha mellékágának kismegszakítója csak 15 A-es, akkor a 15,4 A-es 
áram hatására lassan annyira felmelegszik a készülék hőtáguláson alapuló érzékelője, hogy megszakítja az áramot. 
Ehhez néhány perc szükséges.) 

Feladat: Egyik otthoni áramkörünket 20 A-es kismegszakító védi. Erről szeretnénk üzemeltetni a 2,2 kW-os villanytűz-
helyünket, a 2 kW-os mosogatógépünket, az 1,8 kW-os sütőnket és a 2 kW-os vízforralónkat. Világításra, hűtőgépre 
még további 150 W-ot számolhatunk. Bekapcsolhatjuk-e egyszerre az említett összes fogyasztót anélkül, hogy leolda-
na a kismegszakító?

Megoldás: A felhasznált összes teljesítményünk P = 2,2 kW + 2 kW + 1,8 kW + 2 kW + 0,15 kW = 8,15 kW = 8150 W. Mivel 
a hálózati áram 230 V-os, ezért a P = UI képletből meg tudjuk határozni, hogy ekkora teljesítményhez mekkora áramerős-
ség tartozik:

A. 35,4
V 230

 W8150
===

U

P
I

Ez jóval több, mint 20 A, tehát a kismegszakító le fogja kapcsolni az áramkört, ennyi fogyasztót nem tudunk egyszerre 
üzemeltetni.

SZÁMOLJUK KI!

főág    csomópont            mellék ág

230 V

I1
I2 I3

1800 W        750 W        1000 W

K1                             K2                    K3
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Alternatív kapcsolásról akkor beszélünk, ha két kapcsolóval a lámpát két 
helyről lehet egymástól függetlenül ki-be kapcsolni. A rajz szerinti állásban a 
lámpa most világít. A két kapcsoló között kéteres vezetékre van szükség.

Az eredő ellenállás számolása

Ha több ellenállásunk van az áramkörben, akkor azokat célszerű egyesíteni. 
Az „egyesítés” során az úgynevezett eredő ellenállást határozzuk meg. 

Az eredő ellenállás nagysága akkora, hogy ha az ellenállásokat vele he-
lyettesítjük, ugyanakkora feszültség mellett ugyanakkora áramerősséget 
fogunk kapni a főágban, mint amekkora az eredetileg volt.

Jele: Re.

Az eredő ellenállás nagysága nemcsak az ellenállások nagyságától, hanem 
azok elrendezésétől (kapcsolásától) is függ.

Foglaljuk össze táblázatosan is a legfontosabb tudnivalókat, ahol már feltün-
tetjük az eredő ellenállásokat is.

U

 Q Alternatív kapcsoló

Soros kapcsolás Párhuzamos kapcsolás

Mindegyik ellenálláson ugyanakkora 
erősségű áram folyik át:
I1 = I2 = I3.

Az egyes ellenállásokra ugyanakkora 
feszültség esik, ezért a rajtuk átfolyó áram-
erősségek (I = U/R) fordítottan arányosak 
az ellenállásokkal. A legnagyobb áram ott 
folyik, ahol a legkisebb az ellenállás.
A mellékágakban folyó áramok összege 
egyenlő a főágban folyó áramerősséggel:   
I = I1 + I2 + I3.

Soros kapcsolás esetén az egyes ellen-
állásokon mérhető feszültségek (U = RI) 
aránya megegyezik az ellenállások ará-
nyával. Az egyes ellenállásokon mérhető 
feszültségek összeadódnak: 
U = U1 + U2 + U3.

Párhuzamos kapcsolás esetén mindegyik 
ellenállásra ugyanakkora feszültség jut:   
U1 = U2 = U3.

Egyre több ellenállást sorba kapcsolva 
az eredő ellenállás egyre növekszik. 
Az ellenállások eredője az egyes 
ellenállások összege:
Re = R1 + R2 + R3.

Párhuzamos kapcsolás esetén az eredő 
ellenállás kisebb bármelyik ellenállásnál. 
Egyre több ellenállást párhuzamosan 
kapcsolva az eredő ellenállás egyre kisebb 
lesz. Az eredő ellenállás reciproka az egyes 
ellenállások reciprokainak az összege. 

=       +       +
Re

1 

R1

1 

R2

1 

R3

1 
.

Ha csak két tag van, akkor a reciprokösz-
szegzés a következő eredményre vezet:  

R1 ⋅ R2Reredő = R1 + R2

.

Gyakori speciális eset az, ha azonos  
R ellenállásból két darab van 
párhuzamosan kötve. Ekkor az eredő 
ellenállás  R/2 lesz.

Az első elektromos hálózatot 
Edison hozta létre New Yorkban 
1882-ben. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchiában is sokan felismerték 
az elektromos áram jelentőségét. 
1884-ben Milánó és Berlin után 
Európában Temesváron indult 
meg harmadikként az áramszol-
gáltatás, amikor megvilágították 
a főteret. Érdekes, hogy Budapest 
az elektromos energia felhasználá-
sában lemaradt, mert egy cégnek 
monopóliuma volt a gázvilágítás-
ra, és ez ellenérdekelt volt az elekt-
romos hálózatok kiépítésében. 
Pedig itt Zipernowsky Károly mint 
a Ganz-gyár Villamossági Osztályá-
nak mérnöke az egyik műhelynek 
már 1878-ban villanyvilágítást 
készített. Zipernowsky Károly és 
Déri Miksa révén 1882-ben már vil-
lanyvilágítása volt a Nemzeti Szín-
háznak, 1883-ban pedig a Keleti 
pályaudvarnak. Magyarországon 
Temesvár után Mátészalka követ-
kezett 1888-ban. Érdemes megje-
gyezni, hogy Mátészalkán ugyan-
abban az évben indult meg az 
áramszolgáltatás, mint Párizsban. 
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Vegyes kapcsolás

Gyakran előfordul, hogy valamelyik mellékágban több fogyasztó is sorosan 
van kapcsolva. Ilyenkor beszélünk vegyes kapcsolásról. Egy egyszerű alapese-
tet és az ilyenkor alkalmazandó eljárást a bal oldali ábra mutatja.

A soros kapcsolásban lévő elemeket gondolatban egyesítjük, így a vegyes 
kapcsolást visszavezetjük soros és párhuzamos kapcsolásokra. 

Feladat: Határozzuk meg az ábrán 
látható kapcsolás eredő ellenállását!

Adatok:   R3 = 20 Ω,  R2 = 30 Ω,  
R4 =  8 Ω,  R1 = 20 Ω.

Megoldás: Először R2-t és R3-t egye-
sítjük. Ezek párhuzamosan vannak 
kapcsolva, eredőjüket jelöljük RA-val.

Felhasználva az 
R1 ⋅ R2Reredő = R1 + R2

 kép-

letet: A

30 Ω
12 Ω

20   Ω    30 Ω
R

  ⋅ 
+

= =
20 Ω 

.

Ezek után egyesítsük RA-t és R4-et. 
Ezek sorba vannak kötve, eredőjük 
legyen RB. 

RB = RA + R4 = 12 Ω + 8 Ω = 20 Ω.

Végül mivel RB és R1 párhuzamo-
san van kapcsolva, eredőjük ki-
számolható. Használjuk fel, hogy 
mindkettő 20 Ω-os, így az eredőjük  
10 Ω lesz. 

SZÁMOLJUK KI!

A soros kapcsolás során ugyanaz 
az áram folyik végig minden el-
lenálláson, ezért ha valahol meg-
szakad az áram, a többi fogyasztó 
sem kap áramot.

A párhuzamos kapcsolásnál min-
den fogyasztóra ugyanakkora 
feszültség jut, és a főági áram az 
egyes mellékágakban folyó áram-
erősségek összege lesz. A ház-
tartásokban minden fogyasztót 
párhuzamosan kapcsolnak. Egy 
újabb fogyasztó bekapcsolásával 
a főági áram növekszik.

NE FELEDD!

10  Ω 10  Ω

30  Ω

20  Ω

30  Ω
R1

R4

R3

R2

R1

RA R4

R1

RB

A vegyes kapcsolást gyakran elhibázzák a diákok, mert egyszerűen, mindent 
egy lépésben akarnak számolni. A vegyes kapcsolásnál azonban ez nem megy, 
előbb a sorosan kapcsolt elemeket kell egyesíteni!

A soros és párhuzamos kapcsolást nem minden esetben könnyű felismerni.  
Nézzük meg a felső kapcsolási rajzot!

Itt a 3 ellenállás „sorban van”, de az A, B, C és D pontok mindegyike csomópont, 
ami arra utal, hogy nem lehet a kapcsolásunk soros. Mivel az A és C, valamint 
B és D pont vezetővel összekötött, ezért ők közös pontok, tehát  egyesíthetők, 
és a kapcsolás az alsó ábrán látható módon rajzolható át:

Ezzel megkaptuk, hogy kapcsolásunk valójában párhuzamos kapcsolás. 

NE HIBÁZZ!

A
B

C
D

AC
BD
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1. Egy fáziskereső védőellenállását úgy kell elkészíteni, 
hogy semmi áramot ne érezzünk. Az áramérzet kb.  
1 mA-es értéknél kezdődik, saját ellenállásunkat ve-
gyük 15 kΩ-nak. Mekkora legyen a védőellenállás?

2. Az ábrán látható áramkörben 100 mA-es áram folyik. 
Mekkora a telep feszültsége és az egyes ellenálláso-
kon mérhető feszültség? 

10 Ω 4 Ω 6 Ω

20 Ω

12 Ω 18 Ω

24  V

3. Egy lakásban a megszakító 16 A-rel terhelhető. A mo-
sókonyhában a 2,1 kW-os mosógép üzemel, a vele 
párhuzamosan kapcsolt konyhai sütőnek 1300 W a 
teljesítménye. Bekapcsolható-e még az 1 A-es áramot 
igénylő számítógépem is, ha ugyanazon az áramkö-
rön van, mint a mosógép és a sütő?

4. Mennyi az ábrán látható kapcsolásban a telepen 
átfolyó áram és az egyes ellenállásokon mérhető fe-
szültség?

10 Ω 4 Ω 6 Ω

20 Ω

12 Ω 18 Ω

24  V

5. A lecke szövegében szereplő csillárkapcsolásban 
mindegyik izzó 100 W-os. Mekkora áram folyik a fő-
ágban, ha a kapcsolók közül az 1-es, ha a 2-es, és ha 
mindkettő be van kapcsolva? Mekkora egy izzó üze-
mi ellenállása? Mekkora a csillár eredő ellenállása, ha 
a csillár 1-es, ha a 2-es, és ha mindkét kapcsolója be 
van kapcsolva?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Egy 12 V-os áramforrásról szeretnénk 2 db sorba kö-
tött LED-et üzemeltetni. A LED-ek 3 V-os feszültségen 
üzemelnek, ekkor az áramerősségük 20 mA. 
a) Mekkora  ellenállású előtét-ellenállást kell alkal-

maznunk? 
b) Mekkora lesz az előtét-ellenállás teljesítménye?
c) Mekkora előtét-ellenállást kell alkalmaznunk, ha  

a két LED-et párhuzamosan kapcsoljuk?
d) Melyik esetben lesz jobb a hatásfok?

2. A mérőműszerek közül a voltmérőnek igen nagy 
az ellenállása, általában MΩ-osnál is nagyobb. (Az 
ideális voltmérőt végtelen nagy ellenállásúnak te-
kintjük.) Az ampermérőknek viszont nagyon kicsi, 
gyakran az 1 Ω-nak is csak töredék része. (Az ideális 
ampermérőt 0 ellenállásúnak tekintjük.) Ohm törvé-
nyét akarjuk kísérletileg vizsgálni egy 5 Ω-os és egy  
5 kΩ-os ellenállással. Melyik kapcsoláshoz használjuk 
az 5 Ω-os és melyikhez az 5 kΩ-os ellenállást, ha nem 
ideálisak a mérőműszereink?

V

A

V

A

3. Az alábbi ábrán látható izzó adatai: 
  R = 20 Ω, U = 4 V.  
  Az R0 változtatható el-

lenállás értéke 30 Ω. 
  U0 = 8 V.

a) R0 hányadrészére ál- 
lítsuk a csúszkát, 
hogy az ellenállás a 
névleges feszültsé-
gét kapja?

b)  Hány százalékos hatásfokkal tudjuk ebben az 
esetben üzemeltetni az izzót?

4. Az ábrán látható kapcsolásban az egyforma izzólám-
pák közül a 2. számú 
izzó 10 W teljesítmé-
nyen üzemel. Mennyi a 
3. számú izzó teljesítmé-
nye? (Tekintsünk el az 
izzók ellenállásának hő-
mérsékletfüggésétől.)

5. Két különböző nagyságú, sorosan kapcsolt ellenállá-
son elektromos áram folyik keresztül.
a) Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos telje-

sítmény: a kisebb vagy a nagyobb ellenálláson?
b) Hogyan módosul a válaszunk, ha párhuzamosan 

kapcsoljuk az ellenállásokat?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

R0

U 0

R

1.

2.

3.
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A félvezetők gyártása rendkí-
vül költséges berendezéseket és 
rendkívül precíz technológiákat 
igényel. A félvezetők gyártásá-
ban leginkább az USA, Japán, 
Dél-Korea, Tajvan, Franciaország, 
Németország, Hollandia és Kína 
jeleskedik.
Tudtunkon kívül félvezetők között 
töltjük az életünket: a számító-
gép, a mobiltelefon, az autó, a tv, 
a kompakt fénycső, a mikrohul-
lámú sütő mind-mind tartalmaz 
félvezető eszközöket. 

26. | Napjaink főszereplői: a félvezetők

Mik a félvezetők?

A félvezetőgyártás legfőbb alapanyaga a szilícium. Annak ellenére, hogy 
az oxigén után a földkéreg második leggyakrabban előforduló eleme, csak 
a XIX. század elején fedezték fel. Szinte lépten-nyomon a talpunk alatt van, 
hiszen a kőzetek, a homok (szilícium-dioxid) leggyakrabban előforduló anya-
gáról van szó, de tiszta formában a természetben nem található meg. A fél-
vezetőgyártáshoz olyan tiszta szilícium egykristályokat (tökéletes kristályt) 
kell előállítani, amelyekben legfeljebb minden egymilliárdodik atom lehet 
szennyező. Mivel a szilícium a periódusos rendszerben a szén alatt található, 
ezért számos tulajdonságában a szénhez hasonlít. Így például a kristályrá-
csa a gyémánthoz hasonló felépítésű. A XX. század közepéig igen unalmas, 
semmire nem használható anyagnak tartották, és legfeljebb ötvözőként hasz-
nálták. További félvezető anyag a germánium és a szelén, valamint számos 
vegyület, például a réz-oxid (Cu2O), melynek félvezető tulajdonságát már a 
szilícium előtt ismerték. Manapság a félvezető kutatás-fejlesztés talán legfon-
tosabb anyaga a gallium-arzenid (GaAs). A gallium a periódusos rendszerben 
a germánium bal oldali, míg az arzén a jobb oldali szomszédja. Így kémiailag 
érthető, hogy ez a vegyület félvezető tulajdonságokkal rendelkezik.
A félvezető anyagok nevüket onnan kapták, hogy szobahőmérsékleten alig, 
magasabb hőmérsékleten azonban jobban vezetik az elektromos áramot. 
Szigetelőnek is rosszak, vezetőnek sem jók.  A félvezetők azon sajátossága 
viszont, hogy  nagyon erősen változik az ellenállásuk a hőmérséklet növelésé-
vel,  jól hasznosítható hőmérséklet mérésére.

Dióda

A félvezetők felhasználásában új fordulatot hozott az, amikor rájöttek, hogy a 
vezetési tulajdonságok idegen anyagok bevitelével módosíthatók. Ezt a folyama-
tot szennyezésnek (adalékolásnak) nevezik. A szennyezés révén olyan félvezető 
anyagok hozhatók létre, amelyek elektromos vezetési tulajdonságai igény sze-
rint beállíthatók. Így különböző elektromos tulajdonságú félvezető eszközöket 
állítottak elő, amelyeket szendvicsszerűen több rétegből építettek fel. 
A legegyszerűbb félvezető eszköz a dióda, amely mindössze két rétegből áll, 
és két kivezetése van. Áramköri jele a következő ábrán látható.

Termisztornak nevezik azokat a 
félvezető eszközöket, melyeket 
hőmérsékletmérésre fejlesztettek 
ki. Ilyen található például a digitá-
lis hőmérőkben. Csatlakoztassunk 
egy termisztor két kivezetésére egy 
ellenállásmérő műszert. Figyeljük 
meg, hogy ha kezünkbe fogjuk, és 
ezzel melegítjük, akkor az ellenállá-
sa csökken. (Ma már többfajta ter-
misztort is gyártanak, van olyan is, 
aminek az ellenállása a hőmérsék-
let növekedtével növekszik.) 

KÍSÉRLETEZZ!
T (°C)T

106

104

102

R (Ω)

 Q Egy tipikus termisztor ellenállásának hőmérsékletfüggése

 Q  Szilícium

26. | Napjaink főszereplői:…
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 Q  Az áramkörben az óra járásával 
megegyező irányban folyhat áram

A dióda fontos tulajdonsága, hogy az 
áramot csak az egyik irányba vezeti át, 
a másik irányban szakadásként viselke-
dik (legalábbis bizonyos feszültségig). Ez 
azért hasznos, mert így váltakozó áramot 
tudunk egyenirányítani velük, valamint 
megvédhetünk áramköröket attól, hogy 
valaki például fordítva, a polaritásokat 
felcserélve rakja be egy készülékbe az ele-
meket. Az alábbi rajzon láthatjuk egyet-
lenegy dióda hatását: az áramot csak egy 
irányba engedi folyni a vezetékben. 

Tranzisztor

Három rétegből már igen bonyolult feladatokat ellátó tranzisztor készít-
hető. Az 1947-ben feltalált tranzisztor forradalmasította az elektronikát, 
többé már nem volt szükség elektroncsövekre. A tranzisztort sok feladatra 
felhasználhatjuk. A korai időkben először erősítőként alkalmazták, mert 
alkalmas arra, hogy egy áramkörben folyó gyenge áramokat felerősítse. Ez 

 Q Különböző diódatípusok         Q  a) Nyitó irányú kapcsolás;  b) záró irányú kapcsolás

+   –

világít

+   –

nem világít

I

T t

 Q  Egyutas egyenirányító által a periodikusan változó hálózati áramból (kék) egyik irányba 
folyó lüktető áram (piros) állítható elő

 Q  Rádió 1956-ból. Ez a magyar rádió 
még csöves volt. A faborításon is 
látszik, hogy ekkoriban a rádiókat még 
bútordarabnak tekintették. Ma néhány 
cm3-es mobiltelefonokba rengeteg 
más funkció mellett például rádiót is 
beleépítenek. Egész egyszerűen ma már 
szinte nincs mérete egy rádiónak

 Q  Két elektroncső a 1930-as évekből 
és néhány tranzisztor az 1960–70-es 
évekből

26. | Napjaink főszereplői:…
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tette lehetővé, hogy például a szórakoztatóelektronikában is valóságos forra-
dalmat indítson el, és kiszorítsa a nagy, nehéz és gyakran meghibásodó elekt-
roncsöves rádiókat. Az 1950-es évekig a rádiók meglehetősen nagy méretű, 
drága szerkezetek voltak, amik lassan melegedtek be, sok energiát igényeltek.  
A tranzisztor révén a rádiók olcsó, hordozható szerkezetekké váltak. 1957-
ben a tranzisztorok megjelentek a számítógépekben is, melyek addig szintén 
csak elektroncsöveket használtak. 
Az első nagy elektroncsöves számítógépben 18 ezer elektroncső volt, amelyek 
közül átlagosan 15 percenként egy meghibásodott. Ekkor meg kellett keres-
ni a kiégett elektroncsövet, majd elölről kezdeni a számításokat.  A számító-
gép sebessége mindössze 1000–5000 művelet/másodperc volt. A gép súlya  
30 tonna, fogyasztása pedig 150 kW (!). A tranzisztoros (2. generációs) gé-
pek 50 000–100 000 művelet/másodperc sebességet értek el, a súlyuk pedig  
300 kg-ra csökkent le megbízható működés és néhány kW-os fogyasztás  
mellett.

Integrált áramkör

A fejlődés következő lépése az integrált áramkör (IC, chip) felfedezése volt. 
Az apró tranzisztorokból igen bonyolult áramköröket lehetett építeni, ezeket 
azonban össze kellett forrasztani más alkatrészekkel is. Minél bonyolultabb 
volt egy áramkör, annál lassabban lehetett elkészíteni, és annál nagyobb lett 
az esélye annak, hogy egy hibás forrasztás miatt nem működik. Ezért a fejlő-
dés következő lépése az lett, amikor csak félvezetőből készült el már minden 
áramköri elem.
„Arra a felismerésre jutottam, hogy 
csak félvezetőre van szükség, az el-
lenállások és a kondenzátorok is 
megépíthetők ugyanabból az anyag-
ból, amiből a tranzisztorok. Arra 
is rájöttem, hogy mivel az összes 
alkatrész ugyanabból van, ezeket 
akár eleve össze lehet építeni, hogy 
egy teljes áramkört alkossanak.” Ezt 
nyilatkozta Jack Kilby, aki 1958-ban 
először építette meg a csak félveze-
tőből álló integrált áramkört. Ezért 
a felfedezésért 2000-ben fizikai  
Nobel-díjjal tüntették ki.
1964-ben jelent meg az első IC-ket tartalmazó számítógép (a 3. generáció), 
ami a méretek, a súly és a fogyasztás csökkenése mellett 1 millió művelet/
másodperc sebességet ért el. 
1971-ben az Intel nevű amerikai cég piacra dobta a 4004-es számú IC-jét, 
ami az első mikroprocesszor volt. Ettől számítják a számítógépek 4. generá-
cióját, amely lényegében még ma is tart. A mikroprocesszorba integrálták a 
korábban elkülönítetten működő IC-k számos feladatát, amivel a számítógép 
hatékonyságát nagymértékben növelték. Az Intel 4004-es 2300 tranzisztort 
tartalmazott, a 2000-es Intel Pentium IV 42 milliót, a 2011-es Intel Core i7 
EE már 1,3 milliárdot. 
Láthatjuk tehát, hogy az integrált áramkörök hihetetlenül gyorsan fejlődtek. 
Eddigi tapasztalatok szerint az integrált áramkörökben lévő tranzisztorok 
száma minden 18. hónapban (mások szerint kétévente) megduplázódik az 
1960-as évek óta. Ezt a duplázódási szabályt Moore-törvénynek nevezik. Egy 

Az amerikai Bell Laboratóriumban 
három kutató (John Bardeen, Wal-
ter Brattain és William Bradford 
Shockley) már 1934 óta kísérlete-
zett különféle anyagokkal, amelyek 
közül végül a germániumot és a 
szilíciumot találták különösen érde-
kesnek. Az első tranzisztort germá-
nium- és aranylemez összeprése-
léséből hozták létre 1947-ben. Ezt 

kísérletképpen egy 
korabeli csöves 
erősítő egyik elekt-
roncsövének he-
lyébe építették be. 
A tranzisztor létre-
hozása kezdetben 
nem vert fel nagy 
port, de az 1950-es 
évek közepére már 
felismerték óriási 
jelentőségét. 1956-
ban mindhárman 

Nobel-díjat kaptak találmányukért.
Amikor 1958-ban Jack Kilby felfe-
dezte az IC-t, sokan nagyon szkep-
tikusak voltak a felfedezés sikerét 
illetően. Ezzel azonban nemcsak az 
USA-ban voltak így, hanem a világ 
más részein is. Még az ebben az 
iparágban dolgozók sem hitték az 
1960-as években, hogy milyen for-
radalmi tetteknek a részesei.
1968-ban alakult meg az Intel nevű 
amerikai cég, amely ma a világ 
legnagyobb IC-gyára, és uralja a 
mikroprocesszorok piacát. A cég 
három alapítója között ott találjuk 
a Magyarországról emigrált Gróf 
Andrást (Andrew Grove). A negye-
dikként csatlakozó Vadász László is 
hazánk fia, aki ezt nyilatkozta nem-
rég: „Akkoriban senki nem gondol-
ta volna, hogy a mikrochipek ilyen 
óriási fejlődésen fognak keresztül-
menni, és egész életünket behá-
lózzák majd. Amikor elkezdtük, ez 
egy olyan üzlet volt, ahol mérnö-
kök adták el megoldásaikat mérnö-
köknek, és az átlagembernek nem 
tudták elmondani, tulajdonképpen 
mit is csinálnak. Ma már százmilliók 
veszik hasznát a technológiának, és 
ez a legszebb az egészben.”

 Q  Az első 
tranzisztor 
1947-ből

 Q Kilby első integrált áramköre
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szilíciumlapkán tehát egyre több áramköri elemet tudnak kialakítani, azok 
egyre gyorsabban működnek, és viszonylagosan egyre olcsóbbak lesznek. 
Ilyen bonyolultabb IC-k például a számítógépek mikroprocesszorai mellett 
a RAM-ok, a ROM-ok vagy a pendrive-ok és egyéb memóriák. Az IC-k el-
terjedése révén jelenhettek meg a személyi számítógépek mellett a maroknyi 
mobiltelefonok és számos más elektronikus eszköz.

 Q  Egy régi, IC nélküli tranzisztoros számítógép egy egész termet betöltött. 1985-ben  
ez a szovjet–magyar számítógép 64 kB tárhellyel rendelkezett és 60 millió Ft-ba került.

 Q  Az Intel 4004-es,  
az első mikroprocesszor

 Q  Egy integrált áramkör (chip) belső képe 
erős nagyításban

1. A galvanizálás egy olyan elektrokémiai folyamat, amikor egyenáram hatá-
sára az oldatból, illetve az olvadékból az elektródán fém válik ki. Hogyan 
aránylik egymáshoz a kivált fém mennyisége az egyutas, illetve a kétutas 
egyenirányítás során?

2. Az alábbi eszközöket periodikusan váltakozó irányú áramokról üzemeltet-
jük. Melyik az, amelyikben biztos, hogy kell egyenirányítás, melyikben tel-
jesen szükségtelen?

a) kenyérpirító; 

b) akkumulátortöltő; 

c) vastárgyak emelésére használt elektromágnes.

3. A régi rádiók fontos kelléke volt a kristálydetektor. Nézz utána, mi volt ez, 
mire használták!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

A félvezetők anyaga a fémeknél gyengébben, a szigetelőknél jobban vezeti 
az elektromos áramot. A tiszta félvezető anyagok elektromos vezetőképes-
sége magasabb hőmérsékleten erőteljesen nő. A legfontosabb félvezető 
anyag manapság a szilícium.

Többrétegű, különbözőképpen szennyezett félvezetőkből sokféle elektro-
nikai eszközt készítenek. A termisztorokat hőmérsékletmérésre és -szabály-
zásra, a diódákat egyenirányításra, a tranzisztorokat erősítésre és vezér-
lésre lehet használni. Az integrált áramkörökben, mikroprocesszorokban 
egyetlen szilíciumlapkán helyeznek el rendkívül sok áramköri elemet. Ez a 
megoldás tette lehetővé az elektronika és a számítógépek miniatürizálását 
és folyamatos fejlődését.

NE FELEDD!
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1. Rajzoljuk fel, hogy milyen lehet az ellenálláson megje-
lenő áram időbeni lefutása a periodikusan változó áram 
hatására az úgynevezett kétutas egyenirányítás során! 
(A negatív áramerősség azt jelenti, hogy az áram ellen-
kező irányra vált.)

U~

I

T t

2. A diódák gyártásánál egy negatív töltéstöbblettel ren-
delkező (n típusú) és egy elektronhiánnyal, azaz pozitív 
töltéssel rendelkező (p típusú) félvezetőt egyesítenek. 
A rajzon a negatív töltéseket a – jel, az elektronhiányos 
helyeket (az ún. lyukakat) kis körök jelölik. Döntsük el és 
indokoljuk, hogy melyik lehet a diódának a nyitó iránya, 
amikor áram folyik át rajta, és melyik lehet a záró iránya!

p n n p

+            – +         –

3. Az ábrán egy dióda feszültség–áramerősség grafikon-
ját látjuk. 

–6V

I (mA)
100

0,5-1 3 U(V)

a) Melyik feszültségtartomány lehet a nyitó irány 
és melyik a záró irány? 

b) Mekkora feszültségnél „nyit” a dióda? 

c) Mi történhet vele –6 V-nál? 

d) Követi-e az Ohm-törvényt a 0,5–3 V-os szaka-
szon?

4. Az ábrán három eszköz „jelgörbéjét” látod. Egy hagyo-
mányos termisztorét, egy fémét és egy pozitív hőmér-
séklet-tényezőjű termisztorét. 

0                                                 T (°C)

R (Ω)

 Állapítsd meg, hogy melyik görbe melyik eszközhöz  
tartozik!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Világítástechnikával foglalkozó 
cég hirdetéséből idézünk:

„Amennyiben dekorvilágítást, kü- 
lönleges fényhatást szeretnél ott - 
honodban/irodádban, úgy érde- 
mes lehet a LED-szalag-kínálat- 
ban körbenézned. A LED-szalag 
ener giatakarékos és praktikus 
megoldás rejtett világításhoz 
vagy a hagyományos fénykábel 
kiváltására. Ha költségtakarékos-
sá szeretnéd tenni a dizájnvilágí-
tást, érdemes áttérni LED-szalag 
használatára, hiszen ezzel akár 
80%-kal alacsonyabb lehet a vil-
lanyszámlád, mint hagyományos 
fényforrás esetén. A LED-szalag 
átlagos élettartama 50 000 óra (!), 
azaz ha minden nap 8 órán  
át használatban van, akkor kb.  
17 évenként kell majd cserélned.

LED-szalag dekorvilágításhoz 
széles típusválasztékban – a le-
hetőségeknek csak a fantázia 
szab határt. Teremts különleges 
látványt és hangulatot a külön-
féle erősségű és színű fényekkel, 
emeld ki a hangsúlyozni kívánt 
részeket (pl. a festményt a falon, a 
könyvespolcok szélét), vagy tedd 
sötétben is jól láthatóvá a szegé-
lyeket, sarkokat!

Rejtett és dekorációs világítás, 
hangulatvilágítás szórakoztató-
helyeken, vészkijárati folyosókon 
útvonaljelző, lépcsők megvilágí-
tása színházban, moziban, úszó-
medence és kert díszvilágítása 
stb.”

27. | A LED és társai

Vegyünk egy 60 W-os izzólámpát, egy 12 W-os kompakt fénycsövet és egy  
5 W-os LED-lámpát.

Mindegyiket kapcsoljuk hálózatra úgy, hogy az áramkörbe egy ampermérőt is 
beiktatunk. Sötétítsünk be egy kissé, így jobban megfigyelhetjük azt, hogy a 
három különböző teljesítményű égőnek nagyjából azonos a fényereje. 

Érdemes észrevenni, hogy míg a volfrámszálas izzó és a LED-lámpa rögtön 
eléri teljes fényerejét, addig a kompakt fénycsőre kicsit várni kell. Az amper-
mérők azt mutatják, hogy az áramfelvételük a teljesítményüknek megfelelően 
alakul. Az izzólámpa kb. 260 mA-t vesz fel, a kompakt fénycső kb. 50 mA-t, a 
LED-lámpa mindössze 21 mA-t. 

FIGYELD MEG!
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11 W DBX 220-240 V 600 Lm
827/2700 K 50/60 Hz E14-SES

 Q  Egy kompakt fénycső dobozán látható 
információk: 
11 W a teljesítménye (a DBX egy gyári 
kód), 220–240V-os feszültségre készült, 
600 Lm-es a fényárama lumenben. 
A fényáram egy eléggé bonyolult 
fizikai jellemző, ami a fényerősséggel 
kapcsolatos, de önmagában nem fejezi 
ki az ember fényerősségérzetét.  
600 Lm már elég magas értéknek számít. 
827/2700 K: 80%-os fényvisszaadási 
index 2700 K-es színhőmérséklet 
mellett, 50/60 Hz-es áramra készült, E14: 
csavaros mini foglalatú (SES: gyári kód).

A gazdaságosság 

Kísérletünkből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a korszerű kompakt 
fénycsövek ötször jobban hasznosítják az energiát a fénykibocsátás szem-
pontjából, mint a normál lámpa, a LED pedig 12-szer jobban. Nem kétsé-
ges, hogy a LED-lámpák hamarosan a kompakt fénycsöveket is ki fogják  
szorítani.

Érdemes egy táblázatban összehasonlítani a három lámpatípus egyéb tulaj-
donságait is:

Izzó Kompakt fénycső LED

Élettartam (óra) 1000 8000–15 000 50 000–100 000

Fogyasztás (azonos fényerő 
mellett, jó minőséget 
feltételezve)

60 W ~ 12 W ~ 5 W

Ár 100 Ft ~ 1000 Ft ~ 1500 Ft

Hátrányai a megszokott 
izzólámpához képest

– ritkán szabályozható fényerejű
–  nem pontszerű fény, ezért más típusú 

árnyékot ad, ami szokatlan
–  egyes típusoknál hosszú  

a bemelegedési idő
–  más, általában hideg színű, szűk 

sugárzási sáv
–  higanytartalma miatt erősen 

környezetszennyező

–  általában nem a teljes térszögbe 
sugároznak, a megadott sugárzási szög 
elég kicsi is lehet

– eltérő színárnyalat, szűk sugárzási sáv
– gyakran eltérő foglalat
– nem szabályozható fényerejűek

A színárnyalat

A színárnyalatot kelvinben adják meg. Képzeljünk el egy erősen izzó testet 
sötétben! Az izzási színe a hőmérséklettől függ, ennek árnyalatát adják meg 
kelvinben, és ezt színhőmérsékletnek nevezik. Az emberi szem számára a Nap 
fénye a legtermészetesebb. A Nap felszíni hőmérséklete és így a színhőmérsék-
lete 5800 K. 3300 K alatt kimondottan meleg (vöröses tónusú), 3300–6000 K 
között semleges, e felett hideg (kékes tónusú) világításról beszélhetünk.

A Nap megvilágításának színhőmérséklete is módosul különböző helyeken, 
például tengerparton vagy hegyek között. Felhőkön keresztül a sok „kékség” 
miatt a színhőmérséklet 8000 K, hajnalban, alkonyatkor „a vörösesség” miatt 
4000 K. A volfrámizzók színhőmérsékleti tartománya 2700 K körül van, ezt 
szoktuk megvilágítási tónusnak nevezni.
 
Nemcsak a színhőmérséklet számít, hanem az is, hogy a fényt milyen színtar-
tományban sugározza ki a fényforrás. Az izzólámpák széles tartományban, a 
fénycsövek, LED-ek eredetileg nagyon szűk tartományban világítottak.

A mai modern kompakt fénycsövekben és LED-ekben azonban általában 
már speciális, széles színtartományú fénykibocsátó réteget alkalmaznak, 
amellyel igyekeznek a természetes megvilágítás élményét visszaadni. Hogy 
ez mennyire sikerül, azt az úgynevezett színvisszaadási indexszel fejezik ki, 
ami egy százalékosan kifejezett érték. A 80% már jónak számít. De honnan 
tudjuk, hogy a megvásárolni kívánt fényforrás milyen fényt fog adni? Erről 
egy háromjegyű szám ad felvilágosítást. Ennek első jegye mögé egy 0-t gon-
dolva kapjuk meg a színvisszaadási indexet, a másik két számjegyet 100-zal 
szorozva a színhőmérsékletet. Ha azt látjuk, hogy 827, akkor ez egy 80%-os 
színvisszaadási indexet takar, 2700 K-es színhőmérséklet mellett. 
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 Q A LED fénykibocsátó dióda

 Q Egy fotodióda

A foglalat

A legelterjedtebb foglalattípusok a következők: 
 � E27: normál csavaros,  
 � E14: kiscsavaros,  
 �GU10: bajonettzáras (spotlámpás), 
 �MR16: tüskés (spotlámpás). 

Ezenkívül még jó pár típus van, így a vásárlásnál nagyon kell ügyelni arra, 
hogy jó típust vegyünk.

Mi a LED-lámpák nagyon jó hatásfokának titka?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a félvezetőkről kell beszélnünk.
A LED fénykibocsátó dióda (light-emitting diode) a hagyományos dióda 
továbbfejlesztett változata. Szintén kétrétegű félvezető eszköz, amire ha meg-
felelő polaritású egyenáramot kapcsolunk, akkor annak kettős rétegéből fény 
lép ki. A LED nagyon kis áramerősséget vesz fel, jellemzően 10-20 mA-es 
nagyságrendben. A P = UI képletből következik, hogy így a teljesítménye, 
azaz a fogyasztása kicsi lesz. A hatásfokuk viszont nagyon jó, ma már elérheti 
a 40-50%-ot is. A LED nem az áram hőhatása alapján világít, ha megérint-
jük, nem forró. A jó hatásfok azt jelenti, hogy az elektromos energia nagy 
hányadát alakítja látható fénnyé. A dióda két rétege között mozgó elektronok 
egy magasabb energiájú állapotból alacsonyabb energiájú szintre ugranak, 
miközben az energiakülönbséget látható fény formájában sugározzák ki. Ez 
olyan folyamat, amelyben a veszteség kicsi, a LED hatásfoka ezért nagy.
A LED-eket már az 1960-as években ismerték, mégis lassan jutottak el oda, 
hogy a lámpákba beépítsék. Ennek több oka volt. Kezdetben nagyon gyen-
ge fényt adtak, csak jelzőfénynek voltak jók. Napjaink LED-lámpáiba több 
diódát helyeznek el. Másrészt a hagyományos fényforrásokkal szemben csak 
egyetlen hullámhosszon sugároznak. Sokáig nem volt fehér fényű LED, mert 
a fehér fény összetett fény. Meg kellett oldani, hogy fehér fényt szolgáltató 
LED-eket állítsanak elő, például úgy, hogy egy kék fényt szolgáltató LED-
et borító műanyag tok anyagába fluoreszkáló fényporokat kevernek. A kék  
LED előállítása olyan nagy áttörés volt, hogy ezt külön Nobel-díjjal ju-
talmazták 2014-ben. Így a jóval korábban már előállított zöld és piros  
LED-del együtt lehetővé vált az úgynevezett RGB színkeverés megvalósítása 
(R: red, G: green, B: blue). Ennek a három alapszínnek a keverésével előállít-
hatunk minden más színt. Így a LED-ek alkalmazása előtt új távlatok nyíltak. 
További technikai probléma volt az, hogy a LED-ek kis egyenfeszültségen 
üzemelnek a 230 V-os hálózati árammal szemben. Meg kellett oldani, hogy 
foglalatnyi méretben alakítsák át az áramot. Gond volt az is, hogy a LED kis 
térszögbe bocsát ki fényt. Ezt különféle térbeli elhelyezésű diódákkal oldják 
meg. 

A fotodiódák, fototranzisztorok

A speciális diódák közül meg kell említeni a fotodiódát is. Ez egy fényér-
zékeny dióda. Csak akkor kezd vezetni, ha meghatározott erősségű és/vagy 
színű fény éri. Hasonló elven működik a fototranzisztor is. Előnye a fotodió-
dával szemben, hogy a fény hatására létrejött gyenge áramot egyben fel is erő-
síti. A fotodiódákat tömegesen alkalmazzák a távirányítóval ellátott kereske-
delmi elektronikai eszközökben, mint például CD-, DVD-lejátszó, televízió, 
videomagnó, de emellett sok más vezérlési feladatot is ellátnak velük.

Aligha kétséges, hogy a LED-
lámpák piacán további áresések 
várhatók, és a kompakt fénycsövek 
korszaka után a jövő fényforrásai 
lesznek. Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy új lámpaként már most 
LED-es lámpát válasszunk!
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Lézerdióda

Speciális LED-nek tekinthető a lézerdióda. A LED-től abban különbözik, 
hogy kimenő fénye nem hagyományos fény, hanem lézerfény. A lézersugár 
fényintenzitása sokszorosa a hagyományos LED-eknek abban a szűk, pár-
huzamos sugárban, amelyben világít, de a teljes kisugárzott fényteljesítmény 
általában viszonylag kicsi. A lézerfény egyszínű, koherens (szabályosan, egy-
szerre hullámzó), és vékony, alig szélesedő nyalábban terjed. A CD- és DVD-
írók és -lejátszók alapvető alkatrésze, de az informatikában is egyre fontosabb 
a szerepe. Az információátvitelben az üvegszálakban haladó lézerimpulzusok 
átvették a főszerepet a vezetékben haladó elektromos jelektől. A lézeres muta-
tópálcákba is lézerdiódát tesznek, régebben csak vörös fényűt gyártottak, ma 
már erős zöld és kék fényűek is kaphatók. 

Fotoellenállás

A fotoellenállások olyan félvezető eszközök, melyek ellenállása az őket érő 
fényerősségtől függ. Minél jobban megvilágítunk egy fotoellenállást, annál 
inkább csökken az ellenállása. Működésük és felhasználásuk a fotodiódákhoz 
hasonló. Ilyeneket alkalmaznak a fényképezőgépek fénymérőjében is, illetve 
ezek segítségével készítenek olyan automatikákat, melyek sötétedéskor be-
kapcsolják a világítást.

Napelemek

Félvezetőtechnikai eszközök a napelemek is, amelyek a rájuk eső fényt köz-
vetlenül képesek elektromos árammá alakítani. Az utóbbi időben nagyon di-
vatosak lettek a kerti napelemes lámpák. Ezek a kis játékszerek egy napi töltés 
után egy LED-lámpát képesek néhány óráig üzemeltetni. 
Természetesen a napelemek jelentősége már ma is sokkal nagyobb ennél, és 
a jövőben még minden bizonnyal növekedni fog. A kitermelhető olajkész-
letekben rejlő összes energiának megfelelő mennyiséget a Nap másfél nap 
alatt sugározza a Földre, tehát óriási lehetőségeket rejt ez az energiaforrás. 
Ma azonban a napelemekkel előállított elektromos energia csak századszáza-
lékokban kifejezhető részesedést mutat a világ villamosenergia-termeléséből. 
Európa legnagyobb napelemekkel működő erőműve optimális napsugárzás 
esetén 40 MW-os. Ez a paksi atomerőmű teljesítményének 2%-a. A napele-
mek elterjedését egyelőre magas áruk és alacsony hatásfokuk akadályozza, 
de a félvezetők fejlődési ütemét látva reménykedhetünk abban, hogy egyre 
szélesebb körben fognak elterjedni.

Az optoelektronika

Az említett eszközök adják a fény és az elektromos áram összekapcsolásá-
ból megszületett tudományterület, az optoelektronikának a legfontosabb 
kellékeit. Az optoelektronika félvezető eszközöket használ, és szintén igen 
dinamikusan fejlődik. Elképzelhető, hogy hamarosan olyan számítógépek 
is megjelennek, amelyek közvetlenül optikai üvegszálas kábelekhez lesznek 
csatlakoztathatók. Az optoelektronikai csatolás nagy előnye, hogy az eszkö-
zök között nincs vezetékes kapcsolat, amely megóvja őket a rövidzár vagy pél-
dául a villámcsapás, elektromos kisülések okozta hirtelen áramlökések miatt 
terjedő károktól.

 Q Egy fotoellenállás 

 Q Egy lézerdióda  
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1. Egy LED-ben 3,2 V hatására 20 mA-es áram folyik. Mekkora az ellenállása? 
Mekkora a fényteljesítménye, ha feltételezzük, hogy a hatásfoka 54%?

2. A Biatorbágy melletti 200 m2-es felületű napelemtábla mekkora maximális 
teljesítménnyel üzemelhet, ha napelemeinek hatásfokát 12%-nak becsül-
hetjük? (A további adatokat vegyük a kidolgozott feladat alapján.)

3. Az összehasonlító táblázatunk adatait felhasználva, 40 Ft/kWh-s áramárat 
feltételezve, mennyi lesz 1000 óra után egy hagyományos izzó, egy kom-
pakt fénycső és egy LED-lámpa összes költsége?

4. Egy erős lézerdióda 3 W fényteljesítményű. Maximális üzemi áramerőssége 
39 A, feszültsége 1,9 V. Mekkora ennek a lézerdiódának a felvett teljesítmé-
nye? Mennyi a hatásfoka?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Ebben a fejezetben a fénnyel kapcsolatos elektronikai eszközökkel ismerked-
tünk meg. A LED-ek és a lézerdiódák fénykibocsátó diódák, melyek a ma elter-
jedt fényforrások között a legjobb hatásfokúak, kis fogyasztásúak és nagyon 
tartósak. Az általuk kisugárzott fényjelet a fotodiódák, fototranzisztorok 
veszik és alakítják vissza elektromos jellé. A napelemek olyan félveze-
tő eszközök, melyek a napfény hatására állítanak elő elektromos áramot. 

NE FELEDD!

A jövő fényforrása lehet az OLED 
(Organic Light-Emitting Diode, azaz 
a szerves fénykibocsátó dióda).  En-
nek működési elve sokban hasonlít 
a szentjánosbogarak fénykibocsá-
tásához. Ezek a bogarak egy kémiai 
reakció révén, vagyis szerves anyag 
oxidációjával 98%-os hatásfokkal 
termelik a fényüket. Az 1960-as 
években fedeztek fel olyan szerves 
anyagokat, amelyek félvezető tu-
lajdonságúak, és diódaként építve 
őket feszültség hatására fényt bo-
csátanak ki a szentjánosbogarak-
hoz hasonló hatásfokkal. Az utóbbi 
időkben az OLED mikroelektronikai 
gyártástechnológiáját is megoldot-
ták. Szinte minden területen felül-
múlják a hagyományos diódákat. 
Legfantasztikusabb tulajdonságuk 
talán az, hogy egy tintasugaras 
nyomtatóhoz hasonlító szerkezet-
tel szinte bárhova felvihetők. Így 
készíthetők belőle hajlékony fény-
források is. Nagyon valószínű, hogy 
az LCD képernyők uralmát az OLED 
képernyők fogják hamarosan meg-
törni. Elterjedésüket egyelőre csak 
két dolog akadályozza. Az egyik az, 
hogy nem elég tartósak, a másik 
pedig az, hogy igen magas az áruk. 

 Q  Egy leheletvékony, igen könnyű  
OLED tévé

Feladat: Egy kerti napelemes lámpa LED-je 1,2 V-os akkumulátorról  
20 mA áramfelvétellel 5 órán át világít. Előtte 8 órán át sütötte a Nap  
25 cm2-es felületű napelemét. Mennyi ennek a kerti napelemes lámpának a 
hatásfoka?
Hiányzó adatunk még a napállandó, ami megadja, hogy mekkora tel-
jesítménnyel süt a Nap. A légkör legfelső rétegeit hozzávetőlegesen  
1400 W/m2-es intenzitással éri el a napfény. Hazánkban nyáron, a déli órák-
ban a talajra jutó fényintenzitás 850–900 W/m2 körüli érték. A napelemre jutó 
átlagos értéket becsüljük csak 300 W/m2-nek, mert a Nap nem merőlegesen 
világítja meg a napelemet.

Megoldás: Először számoljuk ki a napelem energiafelvételét! Mivel a napele-
münk nem 1 m2-es, csak 25 cm2-es, ezért arányosan kisebb teljesítmény éri:

2

2 2

W  25 cm
300  0,75 W

m    10 000 cm
P =            ⋅  = .

Ez 8 h alatt W = Pt = 0,75 W · 8 h = 6 Wh-t jelent.

Ezek után számoljuk ki azt, hogy mennyi energiát fogyasztott a LED:

A LED teljesítményfelvétele:  
P = UI = 1,2 V · 20 mA = 1,2 V · 0,02 A = 0,024 W.

Energiafogyasztása 5 óra alatt: W = Pt = 0,024 W · 5 h = 0,12 Wh.

A hatásfok ennek alapján: 
0,12  

  0,02
6

 Wh
η

 Wh
=  = . 

Ez azt jelenti, hogy a kerti napelemes lámpa hatásfoka 2% körüli. 
Mivel a veszteség nem csak a napelemnél jelentkezik, ezért magának a nap-
elemnek ennél jobb hatásfokot tulajdoníthatunk, de azt semmi esetre sem 
vehetjük 4%-nál többre. A jobb hatásfokú, komolyabb helyeken használt nap-
elemek hatásfoka sem sokkal múlja felül a 10%-ot, és a legjobb kísérleti ered-
mények is csak 40% környékén tartanak a többrétegű, gallium-arzenid (GaAs) 
anyagú napelemekkel, melyek viszont még megfizethetetlenül drágák. 

SZÁMOLJUK KI!
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1. Egy lézerdióda műszaki leírásából idézünk:
 Műszaki adatok: 

Feszültség: 5 V (közvetlenül 5 V-ra köthető) 
Áram max.: 40 mA 
Teljesítmény: 5 mW 
Hullámhossz: 650 nm

 Mekkora ennek a lézerdiódának a hatásfoka? 

2. Egy napelemeket gyártó cég katalógusából ismerte-
tünk néhány adatot:

 Egy napelemtábla mérete 1 × 1,5 m. 
 Névlegesen 30 V-os feszültséget szolgáltat 8,7 A-es 

áram mellett, megfelelő napsugárzás esetén. 
 1 kW-nyi teljesítmény megépítése 550 000 Ft.  
 Az átlagos napi sugárzás értéke Magyarországon  

3,7 kWh/m2. 
 1 kW-os napelemtáblával egy év alatt átlagosan  

1100 kWh villamos energiát termelhetünk, megfelelő 
tájolás mellett. 

 Az áram ára kb. 40 Ft/kWh. 

a) Hány napelemtáblát kell vennünk, ha 1 kW-os 
teljesítményt akarunk beépíteni?

b) Hány év alatt térül meg a beruházás?

c) Mennyi a napelemek hatásfoka? 

3. 2014 novemberében egy 850 lm fényerejű, 9 W teljesít-
ményű LED-lámpát már 2190 Ft-os áron meg lehetett 
vásárolni. Az ugyanilyen fényerejű kompakt fénycsövet 
15 W-os teljesítmény mellett 420 Ft-ért árulták a leg-
olcsóbb helyen. Mennyi idő alatt térül meg egy LED-
lámpa nagyobb ára napi 3 órás használatot feltételez-
ve? Egy kompakt fénycső átlagos élettartalma 6000 óra, 
egy LED-lámpáé 30 000 óra. A LED-lámpa teljes élettar-
tama alatt mennyit spórolhatunk a kompakt fénycsővel 
szemben 40 Ft/kWh-s áramárral számolva?

4. 2014-ben a fizikai Nobel-díjat három japán kutató kap-
ta a kék LED kifejlesztésében végzett munkájukért. 
Nézz utána, hogy kik ők, és miért fontos az általuk vég-
zett fejlesztés!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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AZ ELEKTROMOS ENERGIA 
ELŐÁLLÍTÁSA

Turbógenerátor 
egy atomerőműben. Az áramter - 
me lő generátor 1000 MW csúcs-
teljesít ményű és 24 kV feszültséget 
ad le. Hány amperes árammal 
táplálja csúcsidőben ez a generátor 
a hozzá csatlakozó transzformátort? 
A fehér csövekben hidrogéngáz 
áramlik. Milyen célt szolgál  
a gázáramlás?
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Mindenki szeret a mágnesekkel 
játszani. A mágnesek tulajdonsá
gai elbűvölnek minket. Manapság 
már viszonylag olcsón megvásá
rolhatunk olyan neodímiummág
neseket, melyek megdöbbentően 
erősek. A legerősebb ilyen állandó 
mágnesekkel igen óvatosan kell 
bánnunk, hogy elkerüljük a bal
eseteket, illetve hogy egymáshoz 
csapódva ne törjük össze őket.

28. | A bűvös mágnesek

Alapjelenségek

Azt a jelenséget, melynek során eredetileg nem mágneses testek a mágneses 
mező jelenlétére maguk is mágnesek lesznek, felmágneseződésnek nevez-
zük. 

A mágnes azért nem vonzza az alumíniumot és sok más anyagot, mert azok 
nem képesek észrevehetően mágnesessé válni. 

Azokat az anyagokat, melyek jelentős mágnességet mutatnak, ferromágneses 
anyagoknak nevezzük. Az elemek közül mindössze három fém ferromágne-
ses: a vas, a nikkel és a kobalt, a többi elem nem. Ezeken a tiszta elemi féme-
ken kívül még sokféle ötvözet is ferromágneses.

Egy rúd alakú mágnes ereje a vége körül koncentrálódik. Erről könnyen 
meggyőződhetünk, ha a mágnest egy vasszeggel „letapogatjuk”. A legerősebb 
mágnesességet mutató pontnak a környezetét nevezzük a mágnes pólusá-
nak. Az iskolai rúdmágnesek mindkét végének közelében találhatunk egy-
egy mágneses pólust.

A pólusok nevét az iránytű alapján ne-
vezték el. A Földön minden mágnes, 
ha szabadon elfordulhat, akkor észak–
déli irányba fog beállni. Azt a pólust, 
amelyik az Északi-sark felé mutat, észa-
ki pólusnak nevezik, ami a Déli-sark 
felé mutat, délinek. Az iskolai mág-
neseken az északi pólust legtöbbször  
piros színnel, a déli pólust kékkel 
szokták jelölni, de erre nincs általános 
megállapodás. A mágnesek a (helyte-
len) tárolás következtében gyakran le-
mágneseződnek, az iránytűkben lévő 
gyenge mágnestűk akár fel is cserélhe-
tik a pólusaikat. 

A mágnes magához vonzza a va-
sat. Nem is kell hozzáérinteni, mert 
a mágnes körül mágneses mező 
(mágneses tér) alakul ki.  A képen 
látható, hogy a sorba rendeződő 
szegek láncolatot alkotnak. Ez azt 
jelenti, hogy minden vasszeg maga 
is egy olyan kis mágnessé válik 
(egyre kisebb mértékben), amelyik 
újabb vasszeget vonz magához.

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Mágneses mező sok kis mágnestűvel. 
Figyeld meg a mágnestűk 
elhelyezkedését: kirajzolják a mágneses 
mező erővonalait!
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 Q  Mágneses játék

Mágneses mező szemléltetése

A mágnesek közötti kölcsönhatást mező közvetíti. Ez a mágneses mező látha-
tóvá tehető finom vasreszelékkel, amit a mágnes fölé tett üveglapra szórunk. 
A vasreszelék kirajzolja azokat az erővonalakat, amelyek (az elektrosztatikus 
mezőhöz hasonlóan) jellemzik a teret. Az erővonalak az északi pólusból ki-
felé, a délibe befelé mutatnak. Ott erősebb a tér, ahol a vasreszelék, azaz az 
erővonalak sűrűbben helyezkednek el. 

Vannak olyan ötvözetek, például a 
25% mangánt, 14% alumíniumot 
és 61% rezet tartalmazó ötvözet, 
amely annak ellenére ferromág-
neses, hogy egyik összetevője sem 
az.

A 78% vasat tartalmazó mangán-
acél viszont egyáltalában nem fer-
romágneses, annak ellenére, hogy 
túlnyomó részben ferromágneses 
vasból áll.

Az anyagok mágneses tulajdonsá-
gainak vizsgálata a mai napig a ku-
tatások homlokterében áll, az „el-
bűvölő” mágnesek viselkedésének 
megértése nem könnyű feladat.

D

É

 Q  A mágnestű északi pólusa a földrajzi Északi-sark felé mutat, tehát annak közelében 
található a Föld mágneses déli pólusa (D). Ugyanígy igaz az is, hogy a földrajzi Déli-sark 
közelében van a Föld mágneses északi pólusa (É) 

Vas és mágnes közt vonzást tapasz-
taltunk. Két mágnes közt azonban 
nemcsak vonzást tapasztalhatunk, 
hanem taszítást is. 

Az azonos pólusok taszítják, az 
ellentétes pólusok vonzzák egy-
mást.

KÍSÉRLETEZZ!

Gyenge mágnest készíthetünk mi magunk is, ha van egy erős mágnesünk. 
Nem kell mást tennünk, mint keresünk egy jól mágnesezhető acéltűt vagy 
más acéltárgyat, és a mágnesünk egyik pólusát egy adott irányba többször 
végighúzzuk a tűn.  Az acél igen, a lágyvas viszont nem tartja meg tartó-
san a mágnesezettségét. Annak, hogy egy anyag miért mutat mágnességet, 
egy másik anyag meg miért nem, igen bonyolult, atomi és kristályszerkezeti 
szintű magyarázata van.

KÉSZÍTSÜNK MÁGNEST!
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 Q  Hűtőmágnesek

Mágneses pólusok

Ha egy mágnest kettétörünk, akkor nem a két pólust választottuk szét, hanem 
két darab kisebb mágneshez jutottunk. A két pólust nem lehet szétválasztani, 
mágneses monopólus nincs.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden mágnes csak egy északi és csak egy 
déli pólusból áll, mert egy mágnesnél is sok póluspárt alkalmazhatnak. A ma-
napság nagyon népszerű hűtőmágnesként is használt mágneses tapadófóliák 
nagyon sok póluspárt tartalmaznak a rajzon látott módon.

A mágnesesindukció-vektor

A mágneses mező erejét az úgynevezett mágneses indukció nagyságával 
jellemezzük. Az indukciót B-vel szokták jelölni. Mértékegysége a tesla (ejtsd: 
teszla). A mértékegységet Nikola Tesláról (1856–1943), a Horvátországban 
született szerb fizikusról nevezték el. 

A mágneses indukciónak iránya is van, tehát vektormennyiség. 

B-nek az irányára úgy tudunk következtetni, hogy az mindig érintője egy erő-
vonalnak. Az erővonalképből B-nek a nagyságára is tudunk következtetni; 
ahol sűrűbben helyezkednek el az erővonalak, ott nagyobb az indukció.
Egy iskolai patkómágnes indukciója legfeljebb néhány tized tesla erősségű 
a pólusai közelében. Egy hűtőmágnes néhány mT (millitesla).  A legerősebb 
kereskedelmi forgalomban kapható mágnesek 1,5 T körüliek a felszínükön 
mérve. 
A legerősebb tartós mágneses tér, amit ember eddig előállított, 45 T nagysá-
gú volt. Ezt a hatalmas mágneses indukciót szupravezető elektromágnesekkel  
érték el, melyekben igen nagy áramok hozzák létre a mágneses mezőt.

Vitatott kérdések

 �A mágneses mezőnek van élettani hatása. Kísérletek mutatják, hogy az 
erős mágneses mező például fájdalomcsökkentő hatású. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a gyakran játék mágnesnek árult termékek egyben 
„gyógymágnesek” is lennének. A mágnesek hatásával kapcsolatban magu-
kat tudományosnak nevező, de tudományosan nem megalapozott  elméle-
tek sokasága terjed az interneten. 
 �A tankönyv írói semmilyen tudományos bizonyítékot nem találtak arra, 
hogy egy csőre szerelt mágnes vízlágyító hatású lenne, vagy a gázcsőre téve 
csökkentené a gázfogyasztást. Ezt a nézetüket a tudományos világ is osztja.

 Q  Mágnesesindukció-vektor  
felrajzolása mágneses  
indukcióvonalak segítségével

B2

B1

B1 > B2

 

 Q  A mágneses tapadófóliák sok póluspárt 
tartalmaznak

  É D É D É D É D É D É D

A világ legnagyobb mágneses rendszere a genfi CERN 
nevű részecskekutató intézet LHC nevű gyorsítójában 
van, ahol egy 27 km kerületű mágneses gyűrűben kerin-
genek az elemi részecskék. Itt 1624 mágnest alkalmaz-
nak, melyek maximálisan 8,3 T-s mágneses teret állítanak 
elő. Ezek mind 1,9 K hőmérsékletre hűtött, folyékony hé-
liummal működő szupravezető mágnesek, melyekben 
igen nagy elektromos áramokkal hozzák létre a hatalmas 
mágneses indukciót.

 Q  A genfi CERN LHC gyűrűje. A kék elemekben találhatók  
a szupravezető mágnesek
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Mit károsíthat egy erősebb mágneses mező?

 � Szívritmusszabályzót olyan személyeknek ültetnek be, akiknek szívrit-
muszavaraik vannak. Ezeket a készülékeket a bőr alá, a mellkasba ültetik, 
és elektromos impulzusokat bocsátanak ki. Már 1 mT erősségű mágneses 
mező is hathat működésükre, ezért a szívritmus-szabályzós embereknek 
kerülniük kell a közepesen erős mágneseket is. 

 � A mechanikus órát. Egy erős mágneses mező az óra acélrészeit mágneses-
sé teszi, ennek következtében az óra pontatlan lehet, hacsak nem speciális 
antimágneses kivitelű.

 � Olcsó mágnescsíkos kártyát. Ezek mágneses csíkjai világosbarnák. Gyakran 
használják őket mint parkoló- és belépőjegyeket. Ezek érzékenyek, és már  
30 mT hat rájuk, tehát egy erős iskolai mágnes tönkreteheti őket.

 � A katódsugaras (hagyományos) tévékészülékeket mindenképpen óvni 
kell. Ennek színeit „összekavarhatja” már egy erősebb iskolai rúdmágnes 
is. Ennek okait a következő fejezetben érintjük. Néhány ki- és bekapcsolás 
után a készülékek általában visszanyerik az eredeti színeiket.

 � Az analóg kijelzős kvarcórák is megsérülhetnek, mert a bennük lévő kis 
motorra hat a mágneses tér. 

 � A régi magnókazetták fóliái mágnesezhető csíkot tartalmaznak, ezért erő-
sen sérülékenyek.

Mi az, amit csak nagyon erős mágnesek károsíthatnak?

 � Minőségi mágnescsík például a bankkártyákon található. Fekete színűek, 
és csak 0,4 T-nál erősebb mágneses tér tesz bennük kárt.

 � A számítógépes merevlemezek is a mágneses tárolás elve alapján működ-
nek. Ennek ellenére sokkal ellenállóbbak a mágnesekkel szemben, mint azt 
elsőre gondolnánk. Ezzel együtt is ellentmondásos hírek vannak róluk. Ha 
asztali számítógépbe beépítettek, nem kerülhet hozzá mágnes olyan közel, 
hogy kárt tegyen benne.

 � A laptopok merevlemezei ezzel szemben érzékenyebbek, ha állandó 
mágnesek kerülnek a közelükbe.

Nem károsítja a mágneses mező a következőket:

 � Az USB-s pendrive-ok semmilyen veszélynek nincsenek kitéve az állandó 
mágnessel szemben.

 � Digitális fényképezőgép, mobiltelefon, iPod, iPad, ezeket sem károsít-
ja a mágneses mező, mert nem mágneses adatmentési módokat használ- 
nak. 

 � CD-k és DVD-k sem mágneses adattárolók, ezért semmilyen veszélynek 
nincsenek kitéve.

A mágnesek egy adott hőmérsék-
let felett elveszítik mágnességü-
ket. Ez a hőmérséklet az ötvözet 
típusától függ. Egyes mágnesek 
elveszthetik mágnességüket akkor 
is, ha például leejtjük őket a földre. 

A legerősebb állandó mágnesek 
neodímium-vas-bór ötvözetből ké- 
szülnek. Ezeket hívják közönsége-
sen neodímiummágnesnek. Egy 
ilyen mágnes a saját tömegénél 
1300-szor nehezebb vastárgyat is 
fel tud emelni. Ennek a mágnesnek 
olyan nagy az ereje, hogy olyan 
anyagokkal is mágneses kölcsön-
hatásba lép, amelyek hagyományo-
san nem is mágnesesek, például 
kimutatható mértékben meg tudja 
változtatni a víz sík felszínét. (Való-
jában az ilyen jelenségek arra mu-
tatnak rá, hogy az erős mágneses 
mező iránt semmilyen anyag nem 
lehet teljesen közömbös.)

 Q  Kis méretű neodímium gömb-
mágnesek nehéz szerszámokat 
tartanak meg
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A mágnesek első kutatója William 
Gilbert (1544–1603) volt. Shakes-
peare korában élt a XVI. századi Ang-
liában, ahol I. Erzsébet királynő házi-
orvosa volt.

Fő műve, A mágnesről, a mágne-
ses testekről és a Föld mágnességé-
ről 1600-ban jelent meg latinul, és 
a mágnességhez fűződő, korabeli 
misztikus elképzeléseket volt hivat-
va megcáfolni. Ebben a művében 
magyarázta meg Gilbert a mágneses 
iránytű működését azzal, hogy maga 
a Föld is egy óriási mágnes. Készített 
is egy mágneses földgömbmodellt, 
melyen körbevezetett egy piciny 
iránytűt. Az elektrosztatikai jelensé-
geket is vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy az elektrosztatikus 
és mágneses jelenségeknek semmi közük egymáshoz, és míg az elektromos 
állapot csak esetleges (mert könnyen megszüntethető), addig a mágnesség 
az anyag lényegi tulajdonsága. Ez az elképzelése évszázadokon keresztül 
meghatározta a fizikusok gondolkodását, és halála után csak két évszázaddal 
született meg a cáfolata.

A mágnes pólusai mindig párosá-
val lépnek fel, csak déli, vagy csak 
északi pólus önmagában nincs.  
A mágnest mindig egy mágneses 
mező veszi körül, a mező „ere-
jének” jellemzésére a mágneses 
indukciót használjuk, melynek 
mértékegysége a tesla. A mágne-
ses mezőt erővonalakkal is jelle-
mezhetjük.

NE FELEDD!

1. Van egy mágnesünk, amely csak egyetlenegy póluspárt tartalmaz, és van 
egy kívülről teljesen ugyanilyen lágyvasdarabunk. Mindenféle segédesz-
köz nélkül hogyan tudod eldönteni, hogy melyik a mágnes, és melyik a vas-
darab? (Gondolj arra, hogy a mágnes „ereje” a pólusokban összpontosul!)

2. Van egy gemkapocsból készült mágnesünk, amelynek mindkét vége déli 
pólusú. Hogyan készíthetünk egy ilyen mágnest? Hol lehet ennek a mág-
nesnek az északi pólusa?

3. Ha egy mágneses tapadófóliát (hűtőmágnest) elhúzunk egy másikon, ak-
kor két esetet tapasztalhatunk. Az egyik esetben elhúzva végig egyenletes 
vonzást tapasztalunk. Ha erre merőlegesen húzzuk el az egyiket a másikon, 
akkor rezegve mozog a húzott mágnes. Magyarázzuk meg, hogy miért!

4. Ha egy mágnes egy vasdarabot vonz, akkor melyik hat nagyobb erővel a 
másikra: a mágnes hat erősebben a vasra, vagy a vas a mágnesre?

5. Két rúdmágnesünk van, amelyek kettétörtek. A két esetet az ábra szemlél-
teti. Megpróbáljuk a mágneseket a törési felület mentén összeilleszteni. Mit 
tapasztalunk, vonzást vagy taszítást?

a) b)

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Mind ez idáig a Földön előállított 
legerősebb mágneses tér 45 T-s 
volt. Ezt a Floridai Egyetem egyik 
laboratóriumában állították elő. Az 
„elfajult” csillagokban (pl. neutron-
csillagok) ennél akár milliárdszor 
erősebb mágneses terek is lehet-
nek.

A mágneses folyadékot a NASA fej-
lesztette ki még az 1960-as években 
abból a célból, hogy a folyékony 
üzemanyagot egyben tartsák a 
légüres térben. Azóta olyan hét-
köznapi használati tárgyakban is 
alkalmazzák, mint a hifihangszó- 
rók membránja. Hasonló mikrosz-
kopikus mágneses részecskéket 
tartalmazó folyadékot már fel-
használ az orvosbiológia is: az MRI 
(Magnetic Resonance Imaging, azaz 
a mágneses rezonanciás képalkotás) 
kontrasztanyagaként a testben. Szá-
mítógépes lemezmeghajtók tömí-
téseinél is használják.

 Q  A mágneses folyadékok érdekes 
alakot vesznek fel erős mágnesek 
hatására

 

Te is készíthetsz mágneses folyadé-
kot nyomtatófestékből. Nézz utána 
az interneten, hogyan kell ilyet ké-
szíteni!
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1. Miért vasreszeléket használunk a mágneses mező kimutatására?

2. Az iskolai mágnesrudakat párosával szokták árulni olyan fadobozban, melyben egymással párhuzamosan helyez- 
kednek el a rudak. Hogyan tároljuk a mágnesrúdpárt, az egymás melletti pólusok egyformák vagy ellentétesek le- 
gyenek?

3. Az iskolai patkómágneseket úgy szokás tárolni, hogy a pólusait lágyvaslemezzel „zárják le”. Miért?

4. Három rúdmágnest egymás mellé fektettünk, és a föléjük helyezett üveg-
lapra vasport szórtunk. A vaspor elrendeződése alapján az ábra szerinti 
erővonalképet rajzoltuk meg. A mágnesek pólusait A, B, C…-vel jelöltük. 
Az A-val jelölt pólus északi. Határozzuk meg, hogy a többi pólus északi 
vagy déli-e! 

5. Egy fadobozban huzamos ideig tárolunk az ábrán lát-
ható módon két mágnest. Az egyik hosszú, a másik 
sokkal rövidebb. 

 Milyen hatása lehet ennek a tárolási módnak a hosz-
szabb mágnesre? 

fadoboz

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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 QA Föld deklinációs térképe 2010-ben

Történeti és logikai okokból az Északi-sark közelében lévő mágneses pólust 
északi mágneses pólusnak nevezzük, bár tudjuk, hogy mágnességtani szem-
pontból ez déli mágneses pólus, hiszen az iránytű északi pólusát vonzza. 
Ugyanígy a Déli-sark közelében lévő mágneses pólust déli mágneses pólusnak 
hívjuk, bár tudjuk, hogy ez a földmágnes északi pólusa.

EMLÉKEZTETŐ

A múlt század közepén (1950-ben) 
az iránytű Magyarországon nem 
pontosan északi irányba muta-
tott, hanem 0,3°-kal nyugati irány-
ba eltért. Mára ez az eltérés 4°-ra 
növekedett. Ennek oka az, hogy  
a Föld mágneses pólusai vándo-
rolnak, régebben évente nagyjá-
ból 10 km-t tettek meg, manapság 
viszont felgyorsult ez a vándorlás, 
akár 40-50 kilométerrel is arrébb 
mozdul a mágneses pólus egy év 
alatt.

29. | A földmágnesség

A Föld mágnessége hazánkban

Az iránytű nem pontosan az észak–déli irányba áll be. Hazánkban kismér-
tékben nyugat felé hajlik, manapság mintegy 4 fokkal. Ez a deklináció szöge.  
A tájfutók iránytűvel (úgynevezett tájolóval) versenyeznek, ami nem ponto-
san mutat észak felé. Ezért az általuk használt térképeket úgy módosítják, 
hogy azok ne a földrajzi észak felé mutassanak, hanem a térképeket az iránytű 
szerinti észak felé tájolják.
A Föld mágneses tere nagyon bonyolult szerkezetű. Csak durva közelítésként 
igaz, hogy egy rúdmágnes teréhez hasonlít. A következő ábra azt mutatja, 
hogy a Földön hol mekkora a deklináció. A piros vonalak a mágneses észa-
ki iránynak a földrajzi északitól mérhető nyugati irányú eltérését, míg a kék 
vonalak a keleti irányú eltérését mutatják. Láthatjuk például, hogy Észak-
Amerika keleti partjainál az iránytű nyugati, míg a nyugati partoknál keleti 
irányban tér el az északi iránytól. Az amerikai kontinensen áthúzódó agona 
(vagyis azoknak a pontoknak az összessége, ahol az iránytű pontosan északra 
mutat) jó közelítéssel egy főkör mentén halad, azonban az agona többi része 
erősen eltér a főkörtől. Azt is megfigyelhetjük az ábrán, hogy hol helyezkedett 
el a déli mágneses pólus 2010-ben, amikor az ábra készült. Meglepő, hogy 
a mágneses pólus milyen messzire került a Déli-sarktól, hiszen ekkor a déli 
szélesség 64°-án volt, miután nem sokkal régebben elhagyta az Antarktiszt, a 
Déli-sark körüli kontinenst.

 Q  A mágneses és a földrajzi északi pólus 
nem esik egybe. Ha a Föld mágneses 
terét a Föld középpontjába képzelt 
kis méretű, ám igen erős rúdmágnes 
terével közelítjük (melynek erősségét 
elsőként Gauss számította ki), akkor a 
Földön mindenhol az iránytűk pontosan 
a mágneses északi pólus felé néznének. 
Így lenne a Föld felszínén egy vonal 
(ezt agonának nevezik), amely mentén 
az iránytűk mind pontosan észak felé 
mutatnának. Az agona olyan hosszúsági 
kör lenne, mely áthalad a mágneses és 
a földrajzi pólusokon is. Az agona két 
félgömbre osztaná a Földet, melyek 
közül az egyiken nyugatra, a másik félen 
pedig keletre hajlana el az iránytű.  
A valóságos helyzet ennél jóval 
bonyolultabb

É

É

α

Egyenlítő

nulla
   mágneses 
      elhajlás

mágneses

Északi-sark

földrajzi

agona

D

nyugati
mágneses 

elhajlás
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A földi mágneses mező iránya a mágneses sarkokon pontosan függőleges. 
Amikor évről évre megállapítják, hogy hol találhatóak a Föld mágneses pó-
lusai, akkor éppen azokat a pontokat keresik meg, ahol a mágnesesinduk-
ció-vektor iránya függőleges. A Déli-sark közelében az indukcióvektor füg-
gőlegesen felfelé mutat, míg az Északi-sark közelében függőlegesen lefelé.  
A mágneses egyenlítő mentén (ami a földrajzi Egyenlítővel nem esik ponto-
san egybe) a mágnesesindukció-vektor vízszintes irányú.

A sarkok és az Egyenlítő kivételével a mágneses indukcióvektor ferde irányú. 
Hazánkban a földmágnesség vízszintes összetevőjének nagysága mintegy  
20 μT, a teljes indukció pedig mintegy 45 μT. Ez azt jelenti, hogy ez a mágne-
ses mező kb. százszor–ezerszer gyengébb, mint egy állandó mágnes közvetlen 
közelében lévő tér. A gravitációs gyorsulás értékeihez hasonlóan a földmág-
nesség értéke is helyi eltéréseket mutat az átlaghoz képest, ám ezek az eltéré-
sek sokkal jelentősebbek, mint a nehézségi gyorsulás esetén.

A földmágnesség okai

A Föld belsejében nem lehetnek hagyományos „rúdmágnesekhez” hasonló 
mágnesek, mert azok a Föld belsejében uralkodó magas hőmérséklet miatt 
elveszítenék mágnességüket. A magyarázat az elektromos áram mágneses 
terével van kapcsolatban. A Föld belseje héjas szerkezetű. Egy valószínűleg 
vasból és nikkelből álló tömör belső mag körüli fémes, olvadt külső magban 
és a köpenyben folyó áramlások mint elektromos áramok keltik a teret. Ezzel 
a jelenséggel részletesebben a következő leckénkben foglalkozunk.

A földmágnesség változásai

A Föld mágnességét több mint két évszázada vizsgálják a tudósok. Kiderült, 
hogy az utóbbi időkben a Föld mágneses tere gyengült, a legutóbbi évszá-
zadban csaknem 10%-kal. 

Ha egy észak–déli irányba beállí-
tott mágnestűt felfüggesztünk úgy, 
hogy annak tengelye vízszintes le-
gyen, akkor ennek a mágnesnek az 
északi pólusa a vízszinteshez képest 
lehajlik. Ez a lehajlási szög az inkli-
náció, ami hazánkban közel 60°-os.

D

É i

FIGYELD MEG!

modellezett

megfigyelt

A kínaiak már legalább kétezer éve, 
a Han-dinasztia (Kr. e. 206–Kr. u. 
220) idejében ismerték az iránytűt. 
Kezdetben a kínai iránytű mágnes-
vasércből készült kanál alakú tárgy 
volt, amit kemény vízszintes lapra 
helyeztek. A kanál szára mutatta 
a déli irányt. Kezdetben a kínaiak 
jóslásra, jövendőmondásra használ-
ták az iránytűt, csak a XI. századtól 
alkalmazták tájékozódásra például 
a hajózásban. Európába csak a XII. 
században érkezett el az arabok 
közvetítésével. Ne feledjük, ekkor 
még nem tudtak mágneseket gyár-
tani, és a csak a nagyon ritka termé-
szetes mágneses vasércből készült 
fémtárgyak mutattak némi mág-
nességet. A mágnes régen tehát 
nagyon ritka és értékes dolog volt.

 Q A legrégebbi kínai iránytű modellje

 Q  Jól megfigyelhető, hogy a mágneses 
pólusvándorlás az utóbbi időben  
erősen felgyorsult. Az ábrán a kék 
vonalak és pontok modell- 
számításon alapulnak,  
a piros pontok mérési adatok
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A Föld pólusai is változtatják a helyüket. A Föld északi mágneses pólusa 
olyan gyorsan távolodik jelenlegi helyétől (Kanada), hogy ha a mozgásának 
üteme nem változik, ötven éven belül elérheti Szibériát. Az elmúlt másfél 
száz év alatt mintegy 1100 kilométert mozdult el, de az is elképzelhető, hogy 
a vándorlás megfordul, és a pólus ismét visszatér Kanadába. Ezek nehezen 
megjósolható folyamatok. 

Geológiai minták elemzése alapján azt is tudjuk, hogy a pólusok vándorlása a 
múltban is erőteljes volt, sőt a pólusváltások is gyakoriak voltak. A mágneses 
póluscsere átlagosan 250-300 ezer évente történt. Az utolsó ilyen esemény 
750 ezer éve volt, tehát bármikor bekövetkezhet megint. A pólusváltások 
azonban emberi léptékben lassan játszódnak le, ezek több ezer éves folya-
matok. A mágneses pólusváltásokat nem úgy kell elképzelni, hogy a pólusok 
elvándorolnak az Északi-sarkról a Délire, illetve a Déli-sarkról az Északira, 
hanem úgy, hogy több ezer évre lényegében megszűnik a Föld mágnessége, 
majd lassan az előzővel ellentétes pólusokkal újra kialakul a mágneses mező.

A Lorentz-erő

A Napból és a kozmosz más részeiből 
folyamatosan érkeznek nagy sebessé-
gű, elektromosan töltött részecskék, 
főként protonok és elektronok a Föld 
felé. Különösen jelentős ez napkitö-
rések alkalmával. Ezek kölcsönhatás-
ba kerülnek a Föld mágneses meze-
jével, a mágneses mező a töltésekre 
erőt gyakorol. A mozgó, elektromo-
san töltött részecskék és a mágneses 
mező kölcsönhatásának eredmé-
nyeként fellépő erőhatást Lorentz-
erőnek nevezzük. A Lorentz-erő ér-

dekes tulajdonsága az, hogy ez egy eltérítő erő. Ezen azt értjük, hogy ez az 
erőfajta soha nem okozza azt, hogy egy részecske sebessége megnőne vagy 
lelassulna, ellenben eredeti haladási irányától eltéríti a részecskéket. A Lo-
rentz-erő merőleges a sebességre (és a mágneses mezőre is). 

Az ábra azt szemlélteti, hogy homogén mágneses mezőben az erővonalak-
ra merőlegesen haladó részecskék pályája kör lesz. Ennek az a magyarázata, 
hogy a homogén mező miatt a Lorentz-erő állandó nagyságú. Iránya min-
dig merőleges a sebességre, amelynek nagysága szintén állandó. Ebből az 
következik, hogy az állandó nagyságú sebességvektor azonos időközönként 
mindig ugyanannyira térül el, ami éppen az egyenletes körmozgásnak felel 
meg. Ha homogén mágneses mezőbe ferdén lövünk be egy elektromosan töl-
tött részecskét, akkor a részecske egyenletes menetemelkedésű csavarvonal 
mentén mozog, ami két mozgásból tehető össze: a részecske egyszerre végez 
egyenletes körmozgást és egyenes vonalú egyenletes mozgást.

A VAN ALLEN- SUGÁRZÁSI ÖVEZETEK

A Föld felé záporozó részecskéket a Lorentz-erő nem körpályára téríti el 
(mert a töltések általában nem a földi mágneses térre merőlegesen érkez-
nek, és a Föld mágneses tere nem homogén), hanem csavarvonal alakú 
pályákon két övezetbe gyűjti a töltéseket. A messze, a légkörön túl lévő 
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 Q  Az ábra az utolsó öt és negyed millió év 
mágneses pólusváltásait mutatja.  
A sötét sávok a jelenlegivel azonos 
pólusidőszakokat, a világosak  
a jelenlegivel ellentéteseket jeleznek. 
Az ábrán bemutatott idősávban 
háromszor is előfordult, hogy a Föld 
mágneses terének megszűnése, vagyis 
a pólusváltás után ugyanolyan pólusok 
alakultak ki, mint előzőleg (ilyenkor 
világos sávot világos sáv követ az ábrán)

F

B

V
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övezetek közül az elsőben (2000–5000 km magasan) a protonok, a máso-
dikban (15 000–20 000 km magasan) elektronok fogódnak be, és bonyo-
lult spirálpályán vándorolnak a sarkok felé, és vissza. Ezeknek a sugárzá-
si övezeteknek a felfedezése volt az űrkorszak első komoly tudományos 
szenzációja 1958-ban, melyeket a felfedezőjükről Van Allen-öveknek 
neveznek. Ennek következtében tehát a Napból és a kozmosz más ré-
szeiből érkező részecskezápor nagy része nem éri el a Föld felszínét, 
hanem ezekben az övezetekben befogódik.  Ebben az óvó szerepben a 
Nap mágneses terének is jelentős szerepe van. Ezek a mágneses mezők a 
légkörrel karöltve megóvják a földi életet a káros sugárzásoktól. Nem rit-
kán azonban hosszú pályájuk során az elektromosan töltött részecskék a 
sarkok környékén a felső légkörbe is beléphetnek. Az ilyen részecskecso-
magoknak a belépése a légkörbe éjszaka látványos fényjelenséget okoz, 
amit sarki fénynek nevezünk. Ilyenkor az elektromosan töltött részecs-
kék a nitrogén- és oxigénmolekulákat fénykibocsátásra gerjesztik. Külö-

nösen aktív naptevékenység idején 
néha Magyarországról is megfi-
gyelhető a jelenség (sarki fényt leg-
utóbb 2003  márciusában és 2006  
decemberében lehetett látni ha-
zánkban).
Erős napkitörésekkor azonban 
nemcsak a sarki fény lesz gyako-
ribb, hanem mágneses viharok is 
keletkeznek. Ilyenkor a Napból ér-
kező töltött részecskék a Föld mág-
neses terét erősen torzítják. Egy-egy 
erős napkitörés hatása nemcsak a 
műholdakban és a velük való kom-
munikációban okoz gondot, hanem 
a földi viszonyokra is kihat, példá-
ul áramkimaradásokat is kiválthat.  
A hatására jó példa az Alaszkában 
található 1300 km-es kő olajvezeték, 
amelyben 1978. augusztus 5-én  
egy napkitörés következtében 85 A 
nagyságú indukált áramot és kilo-
méterenként 130 000 V feszültséget 
mértek. 

forgástengely

belső 
sugárzási 

öv

mágneses 
tengely

belső 
sugárzási 

öv

külső 
sugárzási 

öv

külső 
sugárzási 

öv

 Q  Sarki fény 2006 márciusában hazánk 
felett 

 Q  A Nap erős hatást gyakorol a Föld 
mágneses terére bolygónktól nagy 
távolságokra

Eötvös Loránd nemcsak a gravitá-
ció problémakörét kutatta ered-
ményesen, hanem a földmágnes-
séggel is foglalkozott. Főként a 
földmágnesség helyi zavarai fog-
lalkoztatták. Magyarország egész 
területén megszervezte a nehéz-
ségi gyorsulás mellett a mágneses 
indukció mérését is. Ő ismerte fel 
elsőként, hogy a mágneses és gra-
vitációs eltérések gyakran össze-
függenek.

Hazánkban is egyes helyeken ta-
láltak mágnesvasérc- (magnetit-) 
kristályokat: Badacsonyban, Cell-
dömölkön, Felsőcsatáron, Recs-
ken, Rudabányán, Perkupán és a 
Velencei-hegységben. Bányászat-
ra alkalmas előfordulás azonban 
ma már nincs Magyarországon.

Egyes újságcikkekben azt lehet ol-
vasni, hogy a Földünk éppen pólus-
váltás időszakában van, és hamaro-
san lesz egy olyan időszak, amikor 
a Földnek nem lesz mágneses tere, 
és ez az élet kipusztulásához vezet.  
Valójában a Föld mágneses teré-
nek változásai ma még nehezen 
jósolhatók előre. Az kétségtelen, 
hogy az utóbbi évszázadban a 
földmágnesség értéke csökkent. 
A legtöbb kutató egyetért abban, 
hogy a pólusváltás több ezer éves 
folyamat, emberi léptékkel nézve 
meglehetősen lassú.

Sok állatfaj tájékozódik a Föld 
mágneses terének segítségével. 
Bizonyítottan ilyen állatok a ten-
geri teknősök, a cápák, számos 
madárfaj. Legrészletesebben a 
postagalambokat vizsgálták ebből 
a szempontból, akiknek szemzu-
gaiban megtalálták azokat a mág-
neses kristályokat, amelyekhez ér-
zékelő receptoraik kapcsolódnak. 
A kutatók nemrégiben a rókánál, 
a házi szarvasmarhánál, valamint 
gímszarvasoknál és őzeknél is ki-
mutatták a mágneses érzékelés 
bizonyos formáját. A jelenség sok-
kal elterjedtebb lehet az emlősök 
körében, mint azt korábban hitték.
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1. Van-e a Föld felszínén olyan pont, ahol az iránytű pontosan észak fele mu-
tat?  És olyan, ahol az iránytű pontosan vízszintesen áll?

2. A Holdnak ma már nincs mágnessége, de tudjuk, hogy régen volt. Milyen 
következtetést vonhatunk le ebből a Hold múltbéli és jelenlegi belső szer-
kezetére?

3. Előfordulhatott-e szerinted az, hogy valamikor az Egyenlítőn is volt „sarki 
fény”?

4. Ha egy erős, korong alakú mág-
nest falejtőn legurítunk, akkor az 
oldalirányban eltér. Mi ennek a 
magyarázata? Melyik irányba nem 
lesz eltérülés? Melyik irányba lesz 
maximális az eltérülés? (A mágnes 
pólusai a korong alap- és fedőlap-
ja közepének közelében helyez-
kednek el.)

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

A Lorentz-erő technikai alkalmazásai

 �A mágneses mezőben fellépő Lorentz-erőnek sok eszközben van szerepe.  
A régi képcsöves televíziókban a képet elektronnyaláb rajzolta ki a képernyő 
belső falára. Ezt az elektronnyalábot tekercsek mágneses terével térítették el, 
ahol szintén a Lorentz-erő eltérítő hatását használták fel. Az előző leckében 
láttuk, hogy a katódsugaras (hagyományos) tévékészülékeket mindenkép-
pen óvni kell az erős mágneses mezőtől, mert a színeit „összekavarhatja” 
már egy iskolai rúdmágnes is. 
 �Az elektronmikroszkópban mágneses lencséket használnak, s ezek szintén  
a Lorentz-erővel fókuszálják össze az elektronnyalábokat.  
 �Az előző leckében bemutatott CERN részecskegyorsítójában is a Lorentz-
erő fókuszálja és tartja körpályán a részecskenyalábokat.  
 �A ciklotron olyan részecskegyorsító, amelyben töltött részecskék (például 
protonok, ionok) mágneses tér hatására egy spirálishoz hasonló pályán 
haladnak belülről kifelé. A körpálya sugara azért lesz egyre nagyobb, mert 
minden fordulat során két alkalommal olyan térrészen haladnak át, ahol 
felgyorsítják a részecskéket. A szomorú sorsú, csaknem elfeledett erdélyi 
Gaál Sándor (1885–1972) volt első kiötlője, de Szilárd Leó is benyújtott 
ilyen szabadalmat.  Végül az 1930-as évektől az atomfizikai kutatásokban 
nagy szerepet betöltő eszközt egy amerikai tudós, Ernest Lawrence építet-
te meg tőlük függetlenül, és Nobel-díjat kapott érte. Manapság kórházak-
ban ciklotronnal felgyorsított protonokkal (mint protonkésekkel) operá-
ciókat hajtanak végre sebészek.

 Q  Ciklotron vázlata; a két félkör alakú részt 
alakjáról D-nek nevezik

D

É

A Föld a mágneses terében hosz-
szabb ideje álló vastesteket 
maga is felmágnesezi. Ez tör-
ténik például a vasból készült 
radiátorokkal is (lásd az Ösz-
szetett kérdések, feladatok  
6. kérdését).

Ma már érzékeny műholdakkal 
folyamatosan mérik a Föld mág-
neses terét. A mágneses tér piciny 
változásából számos dologra tud-
nak következtetni, például a Föld 
belső szerkezetére, ásványkincsek 
elhelyezkedésére. Kiderült, hogy 
a Föld mágneses tere igencsak bo-
nyolult szerkezetű, amit a követke-
ző erővonalábra szemléltet.

 Q  Az ábra a Föld mágneses terének 
erővonalképét mutatja; a sárga 
vonalak a Földből kifelé, a kékek 
befelé haladnak

A földmágnesség állandó változásban van, a Föld mágneses pólusai állan-
dóan vándorolnak. A földmágnesség a Föld belsejében olvadt vas-nikkel 
magban zajló áramlásokkal magyarázható. A Föld mágneses tere a világűr-
ből és a Nap felől érkező részecskék számára a Van Allen-övekben mágne-
ses csapdát hoz létre.
Ezekből az övekből főként a sarkok környékén részecskék jutnak be a lég-
körbe, létrehozva a sarki fényt.

NE FELEDD!
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1. A Lorentz-erő képlete a következő: F = B · Q · v · sin α, ahol 
B a mágneses indukció, Q a mozgó töltés nagysága, v a 
mozgó töltés sebessége, α pedig a B vektor és a v vek-
tor iránya közötti szög. Számoljuk ki, hogy a földi mág-
neses mező maximálisan mekkora erővel tud hatni egy  
5 kV-os feszültséggel gyorsított elektronnyaláb egyes 
elektronjaira!

2. A 180. oldal közepén levő ábrán B = 1 T indukciójú mág-
neses térben mozog egy előzőleg 5 kV-os feszültséggel 
felgyorsított protonnyaláb.

a) Számoljuk ki, hogy mekkora lesz a körpályának a 
sugara! 

b) Mekkora lesz a mozgás periódusideje?

A proton töltése 1,6 · 1019 C, tömege 1,67 · 10–27 kg.

3. A Lorentz-erő irányszabályának megjegyzésére gyak-
ran alkalmazzák a „háromujjas jobbkéz-szabályt”, amit 
a lenti képünk is szemléltet. Pozitív töltésű részecskére 
(protonra, α-részecskére) a jobb kéz hüvelykujját a se-
besség, a mutatóujjat a mágneses indukció irányába 
állítva, az ezekre merőleges középső ujj az F erő irányát 
fogja megadni. Negatív töltésű részecskére (pl. elekt-
ronra) a bal kezünket kell használni a fenti szabállyal. 
A szabály alkalmazásával keressük meg az alábbi rajzo-
kon, hogy a hiányzó vektoroknak mi az iránya! (A papír 
síkjában befelé ható vektor jele: , a mellette álló betű 
pedig az adott vektormennyiségre utal. A papír síkjából 
kifelé tartó vektor jele: )

B

F = ? v = ?

Fproton

FprotonFelektron

elektron v

v v

B

a) b)

c) d)

B

v

F

B = ? B = ?

4. Az atommagtömeg mérésének az eszköze a tömeg-
spektrométer. Elvi vázlatát az ábra mutatja. Az ionfor-
rásból érkező sugárnyalábot a mágneses mező téríti el 
és választja szét tömegarány szerint.

  Az ionforrásból kétszeresen pozitív héliumatommagok 
érkeznek 106 m/s-os sebességgel. A nyaláb egyaránt tar-
talmazza a hélium 3-as és 4-es izotópját. A 4-es tömeg-
számú izotóp (alfa-részecske) tömege 6,64 · 10–27 kg.
a) Milyen irányú mág-

neses mezőt kell al-
kalmaznunk?

b) Melyik detektorba 
csapódnak a 3-as tö-
megszámú izotópok?

c) Az ionforrástól mi-
lyen messze kell ten-
ni az egyes detekto-
rokat?

d) Mely izotópok teszik 
meg rövidebb idő 
alatt félkör alakú pá-
lyájukat?     

1.

2.

mágneses 
mező

ionforrás

detektorok
különböző tömegű 
részecskék pályája

5. A felgyorsított ionokat gyakran úgynevezett sebes-
ségszűrőn vezetik át. Ebben egyszerre van jelen elekt-
romos és mágneses mező, és ezeket úgy állítják be, 
hogy a haladó részecskére ható, elektromos mezőben 
fellépő Coulomb-erő és a mágneses mezőben fellépő 
Lorentz-erő éppen kiegyenlítse egymást, amelynek így 
a pályája egyenes marad a kettős térben.  Az ábrán az 
elektromos mezőt és a részecske pályáját tüntettük fel.

a) Milyen irányúnak kell választani a mágneses mezőt, 
hogy a részecske irányváltoztatás nélkül áthaladjon 
az ábra kondenzátorának elektromos mezején?

b) Mekkorának válasszuk a mágneses indukció nagy-
ságát, ha a héliumion 106 m/s-os sebességgel ha-
lad és az elektromos  térerősség értéke 104 V/m? 

6. Egy vasból készült radiátor felső és alsó éléhez köze-
lítsünk mágnestűvel! Meglepve tapasztaljuk, hogy az 
iránytűnek más-más vége fog a radiátor felé fordulni. 
Adjunk magyarázatot a jelenségre!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

E

v
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Az első elektromágnest William 
Sturgeon angol tudós alkotta 
meg 1824-ben. Mágnespatkó 
alakú vasmagra 18 menet szige-
telés nélküli rézhuzalt tekercselt 
(akkoriban még nem szigetelték 
a villanyvezetékeket), a vasma-
got belakkozta, így szigetelte el 
a rézhuzaltól. Amikor áram folyt 
át a rézvezetéken, a vasmag fel-
mágneseződött, és vasdarabokat 
vonzott magához. Az áram ki-
kapcsolásakor a vasmag felmág-
nesezettsége megszűnt. Sturgeon 
bemutatta, hogy a nagyjából 
200 g tömegű elektromágnesével 
akár 4 kg tömegű vastárgyakat is 
fel tud emelni, pedig mindössze 
egycellás telepet használt áram-
forrásként.

30. | Az elektromágnesek

Az áram mágneses tere

Hans Christian Ørsted dán fizikus (nevét gyakran Oersted alakban is írják, 
kiejtése örszted) figyelte meg először a XIX. század legelején azt, hogy ha 
egy észak–déli irányba beállt iránytű felett egy vezetékben egyenáram folyik, 
akkor az iránytű elfordul. Ezzel sikerült kimutatni azt, hogy az elektromos 
áram mágneses teret hoz létre. Mivel az elektromos áram mozgó töltéseket 
jelent, ebből az következik, hogy a mozgó töltés mágneses teret kelt. 

Egyenes vezető mágneses tere

Az elektromos áram mágneses mezőt hoz létre az áramjárta vezeték körül. 
A mágneses erővonalak koncentrikus gyűrűkként veszik körbe a vezetőt. Ha 

Ørsted korában nem találtak semmiféle kapcsolatot az elektromos és a mág-
neses jelenségek között. 1777-ben a Bajor Tudományos Akadémia díjat aján-
lott fel annak, aki megválaszolja azt a kérdést, hogy van-e fizikai hasonlóság az 
elektromos és a mágneses erők között.  A díjat senki sem kapta meg. Ugyanez 
történt 1808-ban, amikor a Londoni Tudományos Társaság írt ki ugyanilyen kér-
déssel pályázatot. 

1820. április 21-én, egyik esti előadásán Ørsted véletlenül egy olyan jelenség-
re lett figyelmes, amelynek eredménye megdöbbentő volt számára. Ahogy az 
áram által keltett hőt mutatta be hallgatóinak, észrevette, hogy az áramjárta 
vezeték közelében lévő iránytű kitér a mágneses északi irányból, valahányszor 
az általa használt elektromos elemet a vezetékre kapcsolta. A jelenségre soká-
ig nem talált magyarázatot, annyira erősen élt benne az akkori elektromos és 
mágneses jelenségek különállásának elmélete. Hosszas kísérletezésbe kezdett, 
amelynek végső következtetése nem lehetett más, mint hogy az elektromos 
áramot hordozó vezetéket valamiféle mágneses mező veszi körül. Néhány hó-
nappal később közzétette kísérleteinek eredményét, amelyek bizonyították, 
hogy az elektromos áram kör alakban hozza létre a teret a vezető körül. A fel-
fedezése élénk visszhangot váltott ki, és főként Ampère-re hatott, aki matema-
tikai alakban is leírta azt, hogy az áramerősség miként határozza meg a vezető 
körüli mágneses tér erősségét. Q Hans Christian Ørsted (1777–1851)
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az áramot kikapcsoljuk, a mágneses mező megszűnik. Ha vasport szórunk 
árammal átjárt vezető köré, akkor kirajzolódik a mágneses tér szerkezete. 
Egy vezető körül az erővonalak koncentrikus körök lesznek, és szemmel lát-
hatóan a mágneses tér egyre gyengébb lesz, ahogy távolodunk a vezetőtől.

Az elektromágnes

Ha tekercset készítünk, és a tekercsbe erős áramot vezetünk, akkor a vezeték 
közötti térrészben a vasreszelék közelítőleg párhuzamos sávokban helyez-
kedik el. A tekercs belsejében (de nem a tekercs végeinél) a tér párhuzamos 
erővonalakkal jellemezhető. Az ilyen teret homogénnek nevezzük. Azt is 
láthatjuk, hogy ez a homogén tér erősebb, mint a tekercs körüli úgynevezett 
„szórt tér”.

Egy elektromágnes ereje négy tényezőtől függ:

  a tekercsben folyó I áram nagyságától, ezzel egyenesen arányos. 

  a tekercs N menetszámától, ezzel is egyenesen arányos.

  a tekercs l hosszától, ezzel fordítottan arányos. (A rövidebb, azonban sok-
menetű, sűrűn tekercselt elektromágnesek az erősebbek.)

  a vasmagtól. (Ha a tekercs belsejét ferromágneses anyag – például vas – tölti 
ki, a tekercs körüli mágneses tér erőssége jelentősen megnövekszik.)

A gyakorlatban a legtöbb elektromágnest vasmaggal látják el. Az elektro-
mágnes belsejébe lágyvasat (vagy még jobb, ha különleges ötvözetet) tesz-
nek. (A lágyvas olyan vas, amelynek az acéllal ellentétben alacsony a szén-
tartalma.) A lágyvas felmágneseződik, amint áram folyik a tekercsben, és így 
felerősíti a tekercs mágneses terét. Az elektromágnesnek ugyanúgy lesz déli 
és északi pólusa, mint az állandó mágnesnek, és ugyanolyan lesz a körülötte 
kialakuló tér is. Ha azonban az áramot kikapcsoljuk, a lágyvasmag elveszti 
mágnességét. 

Ha nagyon erős mágneses teret akarunk létrehozni, akkor nagy erősségű 
áramot kell alkalmazni. Ehhez le kell csökkenteni a tekercs elektromos el-
lenállását. Ezt leghatásosabban úgy lehet elérni, ha szupravezető mágnest 
alkalmazunk. Ezért cseppfolyós, –269 °C-os héliummal hűtött tekercseket 
alkalmaznak ott, ahol nagyon erős mágneses térre van szükség. 

Az állandó mágneseket is elektromágnessel készítik. Különleges kohászati 
eljárással megalkotják a megfelelő mágnesezhető ötvözetet, majd megfelelő 
körülmények között egy erős elektromágnes terébe teszik.

A B vonalak „tekeredési irányát” 
könnyen megjegyezheted a kép 
segítségével. Jobb kezed hüvelyk-
ujja mutasson az áramirány felé. 
Ekkor a többi ujj iránya a B irányát 
adja meg.

B

I

NE HIBÁZZ!B

ÉD

i

A nagyon nagy, mérőműszerrel 
már nehezen mérhető áramerős-
ség egyik meghatározási módsze-
re az, hogy a vezetéket körbeve-
szik egy mágnesezhető gyűrűvel. 
A vezetéken végighaladó áram ha-
tására a gyűrű felmágneseződik. 
Ennek mértékéből lehet következ-
tetni az áramerősségre. Így lehet 
mérni például egy villámhárítón 
végigfolyó áram erősségét.

  Hosszú egyenes vezető mágneses tere

  Áramjárta tekercs mágneses tere
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Az elektromágnesek gyakorlati alkalmazása 

 �Teheremelő mágnes 
 Mágnesezhető anyagok felemelésé-

re, szállítására használják. Az elekt-
romos áram ki- és bekapcsolásával 
szabályozzák, hogy a mágnes fel-
emelje vagy elengedje a vasanyagot.
 � Sínfék 
Kötöttpályás járműveknél a sínfék biztosítja a gyors fékezést. Az elekt ro-
mágnes rugó ellenében a sínhez vonzza magát, és a jármű a nagy súrlódást 
kihasználva fékez.
 � Elektromágneses jelfogó (relé)
Az elektromágnes akkor húz be, 
és szakítja meg az áramkört, ha az 
áramerősség túllépi a megengedett 
értéket, vagy a saját áramköré-
ben zárjuk az áramot. Így távoli 
áramkörök ki-be kapcsolgatása is 
végezhető vele.
 � Elektromos csengő
Az elektromos csengő lényege egy 
elektromágneses áramszaggató, 
ami a reléhez hasonlóan működik. 
Az áramkört záró kis vaslemezt 
az elektromágnes a rugó ellenében 
magához rántja, illetve elengedi.
 �Automata biztosíték 
Az automata biztosíték lényegében egy relé. Áramkörök túláram elleni 
védelmére használják. A felhasznált áramot egy elektromágnesen keresztül 
vezetik. Ha itt az áram erőssége elér egy kritikus értéket, akkor az elektro-
mágnes beránt, és az áramkör megszakad.

1. Már a középkorban észrevették a tengerészek azt, hogy 
villámláskor a mágnestű elfordul. Mi lehet ennek a ma-
gyarázata?

2. Milyen lesz a mágneses tere az ábrán látható kettős csé-
vélésű (úgynevezett bifiláris) tekercsnek?

kettős csévélésű  
áramjárta tekercs

I I

3. Józsi és Feri elektromágnest készített úgy, hogy Józsi egy 
20 cm hosszú ceruzára, Feri viszont egy szintén 20 cm-es 
szögre egy rétegben szigetelt vezetéket csévélt fel. Mind-
ketten 5 cm hosszan 50 menetet tekertek fel. Kipróbálták 
az elektromágnesüket, és furcsálkodva állapították meg, 
hogy az egyiküké erős lett, a másikuké pedig gyenge, 
noha egyforma elemet használtak áramforrásként. Kinek 
az elektromágnese lett erős? Mi az eltérés oka?

4. A XIX. század közepén a híradás forradalmát hozta el 
a Morse-távíró, amivel lehetővé vált a nagy távolságú 
gyors hírközlés. A morzeábécé hosszú és rövid hármas 
jelei jól ismertek, a segélykérés S. O. S. jelét mindenki 

tudja: S. O. S.                                                                        . 

 A mellékelt ábra alapján próbáljuk kitalálni a Morse-táv-
író működését! 

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Az elektromos áram mágneses te-
ret hoz létre.

Az elektromágnes egy áramjárta 
tekercs, amelyet általában vas-
maggal látnak el. Az elektromág-
nes annál erősebb, minél erősebb 
áram folyik benne, minél nagyobb 
a menetszáma és minél rövidebb. 
Az elektromágneseket igen sok 
helyen alkalmazzák.

NE FELEDD!

fogyasztó

vezérelt 
áramkör

helyi áramkör

elektromágnes

elektromágnes

kalapács

harang

csúcs kar

nyomógomb

 Q  Elektromos automata biztosíték

Elektromágnes

papírtekercs

írószerkezet
emelő

lágyvas

Morse-billentyű

telep

jeladó állomásjelfogó állomás

rugó
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1. Géza azt hallotta, hogy egy hosszú, sűrű menetelésű, 
légmagos, áramjárta, egyenes tekercs közepén a mág-
neses indukció nagysága éppen kétszerese annak, mint 
amit a tekercs két végpontjában mérhetünk. 

a) Hogyan lehet bebizonyítani ezt az állítást? 

b) Ha a tekercs közepén az erővonalak száma N, akkor 
hány erővonal „bújik ki” a tekercs végén?

2. Az ábra azt szemlélteti, hogy az I áramirány ismeretében 
hogyan lehet könnyen eldönteni azt, hogy a tekercs 
belsejéből merre felé mutatnak a B indukcióvonalak.

a) Ennek ismeretében 
döntsük el, hogy 
ha egy protonnya-
láb haladna a piros 
nyíl irányában, ak-
kor merre térülne  
el!

b) Merre térülne el a 
B vektor irányában 
haladó elektron-
nyaláb? 

B

3. Egy 1200 menetes, 12 cm hosszú tekerccsel szeret-
nénk 0,01 T indukciójú mágneses teret előállítani.  
A tekercs belsejében lévő vasmag relatív permeabilitása 
500. Mekkora áramerősséggel lenne ez lehetséges?  
(A megoldáshoz szükséges képletet vegyük a Négyje-
gyű függvénytáblázatokból.)

4. Jóska bácsi nagyon aggódik attól, hogy esetleg túl erős 
mágneses térben alszik, ugyanis az ágya melletti falban 
fut egy vezeték, amin az éjszakai áram halad a bojler 
felé. Az áramerősség értékét vegyük 10 A-nek. Jóska 
bácsi teste 0,5 m-re van a falban lévő vezetéktől. Hason-
lítsuk össze, hogy mitől származik nagyobb mágneses 
tér, a falban lévő vezetéktől vagy a Földtől!

 Egy hosszú egyenes vezető terében kialakuló mágne-
ses indukció nagyságát a következő képlet adja meg: 

 B = 
µ0I

2πR
, ahol R a vezetőtől mért távolság, I a vezető-

ben folyó áramerősség,  µ0 pedig a vákuum mágneses 

permeabilitása, melynek értéke µ0 = 4π · 10–7 Vs/Am.
 Milyen eredményt kapunk akkor, ha azt is figyelembe 

vesszük, hogy a falban nem egyetlen vezetékben, ha-
nem két érben (érpárban) folyik az áram?

5. Egy 40 m hosszú, 2 mm átmérőjű, lakkszigetelésű réz-
drótból 8 cm átmérőjű tekercset akarunk készíteni.  
A rézdrótot szorosan egymás mellé tekerjük. (A lakkré-
teg vastagsága elhanyagolható.) A réz fajlagos ellenál-
lása 1,78 · 10–8 Ωm. 

 Mekkora lesz a tekercs belsejében a mágneses indukció 
nagysága, ha a tekercsre 4,5 V-os feszültséget kapcso-
lunk?

6. Megfigyelték azt, hogy ha egy villám lesújt valahová, 
akkor az annak környezetében elhelyezett vastárgyak 
felmágneseződnek. Tegyük fel, hogy a 4. feladatban 
szereplő képlet alkalmazható földbe lefutó villám okoz-
ta áramra is. Mekkora lesz ennek alapján egy 30 kA-es 
villám földbehatolási helyétől 10 m-re a mágneses in-
dukció nagysága a villámcsapás pillanatában?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   187 2018.03.17.   18:39:32



Az elektromos energia előállítása

188

A képen a NASA egyik hatalmas 
szélcsatornája látható, benne 
a világ legnagyobb elektromo-
torjával, amely 135 000 lóerős, 
azaz csaknem 100 000 kW, azaz  
100 MW teljesítményű. Ez a telje-
sítmény egy közepes erőműével 
azonos.
Az elektromotoroknak tehát iszo-
nyatos „erejük” lehet. Ebben a fe-
jezetben azt mutatjuk meg, hogy 
milyen elvek alapján működnek 
az elektromotorok, és a mágneses 
erőket hogyan tudják munkavég-
zésre fordítani.

31. | Az elektromotorok

Forgó mozgás létrehozása mágneses térrel

Az elektromotorok működése forgómozgást eredményez. A forgó tengelyre 
különféle eszközeinkkel csatlakozhatunk rá (például a ventilátorral, a haj-
szárítóval, a darálókkal). A forgómozgást forgatónyomaték hozhatja létre.  
A forgatónyomatékhoz pedig valamilyen erőnek kell hatnia. 

A mágneses mezőben fellépő erők közül ismerjük már a mozgó töltésre ható 
Lorentz-erőt. Mivel egy áramjárta vezetékben is mozgó töltések vannak, ezért 

Állítsunk össze olyan kísérleti el-
rendezést, amelynél megfigyel-
hetjük az áramjárta vezetőre ható 
erőt! Állítsunk elő először homo-

gén mágneses teret! Ilyen nem-
csak egy tekercs belsejében jön 
létre, hanem jó közelítéssel ilyen 
egy patkómágnes két vége kö 
zötti tér is, amit a vasreszelék kö-
zel párhuzamos elrendeződése is  
mutat. 

Ebbe a homogén mágneses me-
zőbe lógassuk be a vezetékünket  
a kép elrendezésének megfele- 
lően!

Ha a vezetőn keresztül nagy erőssé-
gű áram folyik, akkor a vezeték kilen-
dül annak bizonyítékaként, hogy erő  
hat rá.

FIGYELD MEG!

 Q  Homogén mágneses mező  
a patkómágnes pólusai között

 Q  Jedlik Ányos (1800–1895) 
a villanymotorok ősének, a villámdelejes 
forgonynak a feltalálója

 Q  Megfelelő erősségű áram hatására  
a vezeték kilendül 

AZ ELEKTROMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSA
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rá is erő kell hogy hasson. Láttuk azt is, hogy a mozgó töltésre ható Lorentz-
erő merőleges a mágneses indukció és a sebesség irányára is. 
Ezekből az erőhatásokból azonban még nem lesz motor. A motorban forgó-
mozgás jön létre, azaz forgatónyomaték kell hogy hasson. Erre is van megol-
dás, mert mágneses mezőben egy lapos tekercsben vagy keretben forgatónyo-
maték léphet fel.

Az elektromotorok

Egy elektromos motornak általában három fő része van:
1. Egy állórész, amely mágnes vagy elektromágnes lehet. 
2. Egy forgórész, ami mindenképpen elektromágnes.
3. Egy áramszedő, ahonnan a forgórész felszedheti az áramát.

Motorunk működési elve a következő: A drót vezeti az elektromos áramot, 
így az elemet rövidre zárja, és benne áram fog folyni. Az alul elhelyezkedő 
mágnesnek mágneses tere van. Az ívelten hajlított drótnak van olyan része, 
amire megfelelő irányú erő fog hatni. Ez a Lorentz-erő, amely forgásba hozza 
drótot.

Az egyenáramú motor működési elve

Az egyenáramú motor a rengeteg különböző motorfajta egyike, amelyet ma 
is széles körben alkalmaznak.
Az állórész ezekben állandó mágnes vagy elektromágnes. A forgórész elektro-
mágnes. Az áramszedőt kommutátornak nevezik. A mágnes két pólusa közé 
helyezett elektromágnesre forgatónyomaték hat a jobb oldali ábránk szerint 
mindaddig, amíg el nem éri az egyensúlyi helyzetét. (Ábránkon ez a függő-
leges helyzet lenne.) A forgó tekercs perdülete miatt túlfordul, de ha semmi 
nem történne, visszabillenne az egyensúlyi helyzetbe. Az egyensúlyi helyzet 
pillanatában a kommutátor megfordítja az áram irányát, ezáltal a tekercs to-
vábbfordul. A kommutátor nem más, mint az elektromágnes tengelyére erő-
sített két, egymástól elszigetelt félgyűrű. A kommutátor minden félfordulat-
nál megfordítja az áram irányát. Ezekhez a félgyűrűkhöz csatlakoztatják  az 
elektromágnes két kivezetését. A félgyűrűkbe csúszóérintkezőkkel, általában 
szénkefékkel vezetik az áramot.

Közelítsük például a képen látható 
lapos áramjárta tekercsünket egy 
mágnes pólusa felé. Azt tapasztal-
hatjuk, hogy a lapos tekercsünkre 
forgatónyomaték hat, és az elfordul.

Ez a forgatónyomaték is növelhető, 
ha:

1. növeljük a forgó tekercs áram-
erősségét (I);

2. növeljük a külső, nyugvó mágne-
ses tér erősségét (B);

3. növeljük a forgó tekercs menet-
számát (N);

4. növeljük a forgó tekercs méretét, 
amit a felülettel tudunk jellemez-
ni (A).

FIGYELD MEG!

É

É D

D

állórész

forgórész

kefék kommutátor

 Q Egyenáramú motorok működése

A legegyszerűbb villanymotorhoz te-
hát mindössze három dolog kell.

1. Állórész: egy kicsi, de erős mágnes.

2. Forgórész: egy ívesen meghaj-
lított, részlegesen szigetelés 
nélküli drót. (Az áramszedőt  
külön nem kell megépíteni. Arra 
kell csak ügyelni, hogy az elem 
felső részén nyugodjon, alsó része 
pedig hozzá kell, hogy érjen a te-
lephez.)

3. Áramforrás: egy elem, ami egyben 
a tartószerkezete is az egésznek.

KÍSÉRLETEZZ!

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   189 2018.03.17.   18:39:34



Az elektromos energia előállítása

190

Ez a szénkefe a motor leggyengébb 
pontja. Egyrészt kopik, elhasználó-
dik, ezért az ilyen motor élettartama 
korlátozott. Másrészt a szénkefék 
gyakran szikráznak, a kommutátor 
pedig a súrlódás miatt felmelegszik.
A szénkefés kommutátor gyengesé-
gei miatt kifejlesztették a szénkefe  
nélküli egyenáramú motort is 
(BLDC motor), ahol az elektromág-
nes középen áll, körülötte a mág-
nesek (elektromágnesek) forognak.  
A középen elhelyezkedő álló elekt-
romágnesben pedig a kefe-kommu-
tátor rendszer helyett egy elektroni-
kus vezérlő szabályozza az áramot.  
A vezérlő hasonlóan osztja el az áramot, mint ahogy az egyenáramú  
szénkefés kommutáros motornál történik.
Ennél a megoldásnál nincsenek egymáson csúszó alkatrészek, nincs kopás, 
nincs szikrázás, jobb a hatásfok, hosszabb az élettartam. Ilyen elektromotorok 
hajtják a számítógép merevlemezeit, valamint a CD-ket és a DVD-ket. 

Az elektromotor ősének 
Faraday egyszerű szerke-
zetét tekinthetjük 1821-
ből, amelynek működését 
az ábra alapján érthetjük 
meg. Egy lazán felfüggesz-
tett acéldrót higanyba 
lógott. A dróton és a higa-
nyon keresztül záródott az 
áramkör. A higanyból egy 
mágnesrúd egyik pólusa 
emelkedett ki. Az áramjár-
ta acéldrót a pólus körül 
forgómozgásba jött. Ez az 
egyszerű szerkezet csak a 
forgómozgás bemutatásá-
ra volt alkalmas, gyakorlati 
célokra nem volt használ-
ható. 

Jedlik Ányos motorja ezzel szem-
ben, a kommutátoros megoldástól 
eltekintve, már teljesen a mai egyen-
áramú motorokra emlékeztet, és jól 
használható volt. Jedlik maga is egy kis 
kerekes villany autót hajtott továbbfej-
lesztett változatával – eredeti példánya 
pedig még ma is működőképes. Annak 
ellenére, hogy az első tényleges elekt-
romotor Jedlik találmánya volt, erről a 
világ nem nagyon szerzett tudomást.

I

É

D

Hg

A hangszórók működésénél is  
a Lorentz-erőnek van szerepe. 

A lengőtekercsben az ábrán a lap 
síkjára merőlegesen folyik most az 
áram. A B mágneses indukció irá-
nya lefelé mutat, a 3 piros pöttyel 
jelölt lengőtekercsben az áram-
irány a lap síkjában befelé hat. Ek-
kor a Lorentz-erő kifelé mozgatja a 
hangszóró membránját, ami a le-
vegőt megrezegtetve hanghatást 
eredményez. A tekercsben folyó 
áram a hangintenzitásnak megfe-
lelően változik, így a membrán is 
ennek megfelelő rezgéseket fog 
végezni.

 Q  A pólusok az állórészen egy kétfázisú 
BLDC motornál. Ez egy számítógép 
hűtőventilátorának a része; a forgórész 
el van távolítva 

 Q  Jedlik motorjának – villámdelejes  
forgonyának – higanyos kommutátora 

sugár-
zás

iránya

rugalmas felfüggesztés

lágyvasmag

gyűrűmágnes

lengőtekercs

papírmembrán

légrés

F

indukcióvonalak

B

 Q  Faraday motorja csak a forgó mozgást 
demonstrálta
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1. A leckénk ábráját kiegészítettük a mágneses mezőben 
lévő áramjárta vezetőre ható erő irányára vonatkozó 
szabállyal, amelyik egy újabb „háromujjas jobbkéz-sza-
bályhoz” vezet. Ennek alapján döntsük el, hogy az alábbi 
ábrákon milyen irányú erő hat az áramjárta vezetőkre!

É

D B
F

I

B

I

F

D

a) b) c)

É

B

I
B

I
I

2. A mágneses mezőben lévő áramjárta vezetőre ható Lo-
rentz-erő az F = B · I · L · sin α képlettel számolható ki, ahol 
L a mágneses mezőben lévő vezető hossza, α pedig a 
vezetőnek a mágneses mező B vektorával bezárt szöge. 
a) Ennek alapján számoljuk ki, hogy mekkora lehe-

tett a vezetőre ható erőhatás nagysága az előző 
feladatnál, ha a mágneses indukció nagyságát  
B = 0,1 T-nak,  a  vezetőben  folyó  áram  erősségét  
10 A-nek és a mágneses mezőben lévő vezető hosz - 
szát 10 cm-nek vesszük!

b) Az áramkört hirtelen megszakítva, mekkora gyor-
sulással indult el 10 g tömegű vezeték?

3. Az ampert mint az áramerősség mértékegységét a pár-
huzamos vezetők között fellépő erőhatás alapján hatá-
rozzák meg. Milyen irányú erő ébred két párhuzamos 
vezető között, ha azokban
a) azonos irányú,
b) ellentétes irányú áram halad?
c) Az amper pontos definíciója így hangzik: „Az 1 am-

per olyan állandó elektromos áramerősség, amely 
két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, 
elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű 
és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban 
elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető 
között méterenként 2 · 10−7 newton erőt hoz lét-
re.” Mutassuk meg az előző és a következő feladat 
alapján, hogy ez tényleg teljesül!

4. Az  elektromos autókba épített motorok forgatónyo-
matéka a legnagyobb teljesítményű sportautóknál már 
eléri a 4500 Nm-t is. Tételezzük fel, hogy az M = BINA 
képlet ezekre a motorokra is alkalmazható. A motor te-
kercseiben folyó áramot vegyük 20 A-esnek, felületét 
5 dm2-nek, és tegyük fel, hogy a motor 1 T indukciójú 
mágneses térben forog.

a) Mekkora a motor forgórészének menetszáma?
b) Ehhez a villanymotorhoz a szükséges energiát 

egy 42,4 kWh-s, 213 kg tömegű lítiumionos ak-
kumulátor biztosítja, amely 230 V-os hálózatról 
7 óra alatt tölthető fel. Mekkora az autó akkumu-
látorának minimális töltőárama? 

c) Ez az autó 250 km megtételére képes teljesen 
feltöltött akkumulátorokkal.  Minek olcsóbb az 
„üzemanyaga”, a villanyautónak vagy egy ben-
zines autónak? Az elektromos áram kWh-ját 
40 Ft-nak vehetjük, egy hagyományos sportautó 
fogyasztását pedig tekintsük 8 liternek 100 km-
enként, az üzemanyag árát 350 Ft-nak literenként. 

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Gyűjtsd össze, hogy milyen háztartási gépekben lehet elektromotor!
2. Nézz utána, hogy Jedliknek milyen más találmányai voltak!
3. A Lorentz-erős kísérletünknél a patkómágnes pólusait felcserélve helyez-

zük el, azaz a piros színű pólus lesz felül, a kék alul. Merrefelé fog most ki-
lendülni a vezeték? És ha az áramirányt is felcseréljük?

4. Jedlik Ányostól idézünk:
  „…mivel a villamdelej (elektromos áram) a multiplikátor (tekercs) delejes 

(mágneses) hatása alatt azon helyzetből, amelyben a hossza a multipliká-
tor huzalainak irányával egyenközű, ott megint nyugvó állapotba jönne, 
ahol a delej hossza a multiplikátor huzalainak irányával épszöget (derék-
szög) képez: tehát avégett, hogy azon helyeken meg ne állhasson, hanem 
forgó mozgásba jöjjön s azt megszakadás nélkül folytassa, a multiplikátor 
szerkezete úgy módosítandó, hogy a villamdelejen létező huzaltekercsben 
a villamfolyam ellenkező irányúvá változzék ott, ahol a villamdelej hossza  
a multiplikátor huzalainak irányával épszöget képez.”

  Minek a működéséről írhatott itt Jedlik?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

Áramjárta vezetőre mágneses 
mezőben erő hat. Ezt az erőt 
Lorentz-erőnek nevezzük. Egy 
tekercsre mágneses mezőben 
forgatónyomaték hat. Ez az 
elektromotor működési alapel-
ve. 
Az elektromotorban tehát álló 
tekercsek vagy ritkábban mág-
nesek szolgáltatják a mágneses 
mezőt, a forgórész általában 
elektromágnes.  
Ezenkívül szükség van egy 
áramelosztó kommutátorra, 
amely a forgó tekercset látja el 
megfelelő árammal.

NE FELEDD!
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5. Egy áramjárta lapos tekercsre ható forgatónyomaték 
nagyságát képlet formájában is megadhatjuk. Ezek sze-
rint egy B mágneses indukciójú térben lévő, I árammal 
átjárt, N menetszámú, A felületű lapos tekercsre ható 
forgatónyomaték maximális értéke: M = N ∙ B ∙ I ∙ A. 
a) Milyen legyen a lapos tekercs és a homogénnek 

tekinthető mágneses mező helyzete, hogy ez a ma-
ximális forgatónyomaték létrejöjjön? Válasszuk ki a 
két ábra közül a helyeset! A másik ábrának megfele-
lő helyzetben mekkora lesz a forgatónyomaték?

b) Az iskolai szertárakban magnetométernek nevezik 
ezt az eszközt. Mekkora egy ilyen  iskolai magneto-
méterre ható maximális forgatónyomaték, ha a me-
netszáma 50, 10 mA-es áramot vezethetünk bele, 
0,05 T indukciójú mágneses mezőbe helyezzük és a 
felülete 10 cm2?

6. Az úgynevezett lengőtekercses műszer belsejében is 
egy kis lapos tekercset találunk egy könnyen elforduló 
lágyvasdugóra felcsévélve. Tekintsük úgy, hogy a tekercs 
homogén mágneses térben van, amelynek nagysága 
0,1 T. Ezzel a feltételezéssel számoljuk ki, hogy egy 
50 menetes, 10 cm2 nagyságú tekercsen mekkora áram 
folyhat át, ha a maximális megengedett forgatónyoma-
ték  5 · 10–4 Nm!

É D

lágyvasdugó

lengőtekercs

mutató

skála

patkó alakú acélmágnes

0 α
max

két ellentétes
spirálrugó

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Elsőként Ørsted mutatta meg, 
hogy az áramnak mágneses tere 
van. Ennek analógiájára a fiziku-
sok azt gondolták, hogy egy erős 
mágnes hatására egy vezetőben 
áram fog folyni. Éveken keresz-
tül gyártották az egyre erősebb 
(elektro)mágneseket, és figyel-
ték, hogy a közelükben elhelye-
zett vezetőben mikor indul meg 
az áram. Faraday jött rá arra, 
hogy nem a mágnes erősségét 
kell növelni, hanem a mágneses 
mező változása hoz létre indukált  
áramot egy zárt áramkörben.

32. | Áramtermelés kicsiben

Milyen fizikai folyamat révén termelik az elektromos energia  
döntő hányadát?

Nyilvánvaló tehát az, hogy csak galvánelemekkel nem terjedhetett volna el 
ilyen széles körben az elektromosság. Faraday és kortársainak felfedezései 
vezettek el ahhoz, hogy megoldható legyen a nagy mennyiségű elektromos 
áram olcsó előállítása.

1. Mozgási indukció

Miért indukálódik a kísérletünkben áram a vezeték mozgatásának hatására?
A választ a Lorentz-erő alapján adhatjuk meg. A 29. leckében láttuk, hogy 
a Lorentz-erő mágneses mezőben a mozgó töltésre ható erő. Azt is láttuk, 
hogy ez olyan eltérítő erő, amely egy mozgó töltést oldalirányba térít el. Ha a 
vezetőt – a 180. oldali ábránknak megfelelően – előremozgatjuk, akkor benne 
sok szabadon mozgó elektront is elmozdítunk. Ezekre a mozgó elektronokra 
a fém belsejében az oldalirányba eltérítő Lorentz-erő fog hatni, így az elekt-

Feladat: Olcsó-e a galvánelemekből nyerhető áram?

1 kWh elektromos energia a hálózatból kb. 40 Ft. Számoljuk ki, mennyibe ke-
rülne ennyi elektromos energia, ha ceruzaelemből akarnánk kinyerni!

Megoldás: Egy LR6-os elem árát vegyük nagyon alacsonynak, 120 Ft-nak. Tud-
juk, hogy az LR6-os elem 1,5 V-os és nagyjából 2800 mAh-s. Tekintsük úgy, 
mintha a feszültség végig állandó lenne, ami persze nem teljesül, tehát a ceru-
zaelem energiáját némileg túlbecsüljük.

Ismert, hogy az elektromos munkavégzés így adható meg: W = U I t.  

A képletben az áramerősség és az idő szorzata az elem által leadott töltés 
(2800 mAh). Tehát az elemből kinyerhető összes energiát, vagyis a maximális 
elektromos munkát így számíthatjuk ki: 

W = UQ = (1,5 V) ⋅ (2800 mAh) = (1,5 V) ⋅ (2,8 Ah) = 4,2 Wh.

Ez azt jelenti, hogy 1 kWh/4,2 Wh = 1000 Wh/4,2 Wh = 238 db ceruzaelem tud 
1 kWh energiát szolgáltatni. Ennek az ára 238 ⋅ 120 Ft = 28 560 Ft. (Ez a hatal-
mas összeg, a 40 forint 714-szerese.)

Ez azt jelenti, hogy alkálielemekből elektromos energiát nyerni 700-szor drá-
gábban tudunk, mint a hálózatból. 

SZÁMOLJUK KI!

A fenti számítás fontos tanulsága az, hogy lehetőleg ne használjunk eldobha-
tó elemeket energiaforrásként. Ha a lakásainkban használunk olyan berende-
zéseket, amelyek elemről is és hálózatról is működnek, akkor mindenképpen 
hálózatról üzemeltessük ezeket az eszközöket, és ne elemekről! Sokkal ol-
csóbb, és az elhasznált elem nem szennyezi a környezetet.

Vegyük elő azt az eszközünket, ami-
vel a Lorentz-erőt vizsgáltuk. Most 
ne áramot vezessünk rajta keresz-
tül, hanem kivezetéseit kössük igen 
érzékeny árammérő műszerre.

Mozgassuk előre-hátra a vezetőt 
a patkómágnes homogénnek te-
kinthető  terében! Azt tapasztaljuk, 
hogy az érzékeny ampermérő mű-
szer áramot jelez, tehát áram indu-
kálódik. 

KÍSÉRLETEZZ!

v

v

FI-505041001-1_FIZIKA 10_TK_beliv.indb   193 2018.03.17.   18:39:40



Az elektromos energia előállítása

194

ronok a vezetőben elmozdulnak. Az elektronok elmozdulása nem más, mint 
elektromos áram. Az áram mindig feszültség hatására folyik az áramkörben, 
végeredményben tehát a mágneses mezőben mozgó vezeték két vége közt fe-
szültség keletkezik. Ezt a jelenséget mozgási indukciónak nevezzük. Lénye-
ges hangsúlyoznunk, hogy a vezeték mozgási iránya a mágneses erővonalakat 
elmetsző irányú legyen. Ha  a vezetőt a patkómágnes északi és déli pólusa 
közt le-fel mozgatjuk, akkor mozgása során nem fogja metszeni az erővona-
lakat, ilyenkor áram sem indukálódik.

2. Az elektromágneses indukció és Faraday törvénye

Az előző kísérletünkben a keletkező áram csak érzékeny műszerrel mutatható 
ki. Egy egyszerű iskolai műszerrel is kimérhető az indukálódó áram, ha veze-
ték helyett a hatást megsokszorozó te kercset alkalmazunk. Még egyszerűbb 
dolgunk van, ha 
nem a tekercset, 
hanem a mágnest 
mozgatjuk. A mág-
nes közelítésekor 
és távolításakor az 
ampermérő mu-
tatója kitér, még-
pedig egymással 
ellentétes irányba. 
Érdemes azt is meg-
figyelnünk, hogy 
gyorsabban moz-
gatva a mágnest, az 
indukálódó áram is 
nagyobb lesz.

KÍSÉRLETEZZ!

Faraday a jelenséget elemezve rájött, hogy az a lényeges, hogy a mágnes moz-
gatásakor a tekercs hol erősödő (közeledéskor), hol gyengülő (távolodáskor) 
mágneses mezőt érzékel. Ez alapján fogalmazta meg törvényét:
A változó erősségű mágneses mező a tekercsben elektromos mezőt 
eredményez, amelynek eredményeképpen indukált feszültség keletkezik. 
Az indukált feszültség annál nagyobb lesz, minél gyorsabb a mágneses 
mező változása. Ezt a jelenséget elektromágneses indukciónak nevezzük. 

3. A nyugalmi indukció

Érdemes foglalkoznunk még az úgynevezett nyu-
galmi indukcióval is. Nyugalmi indukciónak neve-
zik azt az esetet, amit semmilyen mechanikai érte-
lemben vett mozgás nem kísér!
Kísérletünk tanulsága az, hogy feszültség mindig 
akkor indukálódik, amikor a tápegységre kap-
csolt tekercs mágneses mezeje változik. A jelen-
séget Faraday törvénye szerint tudjuk értelmezni. 
A be- és a kikapcsolás pillanatában a jobb oldali 
tekercs körül a mágneses mező változik. Ez a vál-
tozó mágneses mező a bal oldali tekercsben elekt-
romos mezőt hoz létre, ami az indukált feszültség-
gel jellemezhető.

Helyezzünk közel egymáshoz két 
tekercset. A tekercseket lássuk el 
vasmaggal!

A bal oldali tekercset kapcsoljuk 
voltmérőre, a jobb oldalit kap-
csolón keresztül csatlakoztassuk 
egyenáramú feszültségforrásra.  
A jobb oldali tekercs áramát kap-
csoljuk be, majd kapcsoljuk ki!

Azt tapasztaljuk, hogy a be- és ki-
kapcsolás pillanatában a bal oldali 
tekercshez kapcsolt műszer feszült-
séget jelez.

KÍSÉRLETEZZ!

 Q Michael Faraday (1791–1867) minden 
idők egyik legnagyobb kísérletező 
fizikusa volt, aki szegény sorból, egy 
vidéki kovácsmester gyenge fizikumú 
gyermekeként indulva küzdötte fel 
magát a legnagyobb tudósok közé, sok 
megalázás, gáncsoskodás és lemondás 
közepette. 
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4. Az önindukció

Az előző kísérlet meglepő jelenségének a magyarázata a következő: Amikor 
a kapcsolót zárjuk, a telep feszültségét rákapcsoljuk a tekercsre és a ködfény-
lámpára. A ködfénylámpa ellenállása nagy, ezért kevés lesz a rajta átfolyó 
áram. A rá eső 4,5 V jóval a gyújtási feszültség alatt van, tehát  nem villan fel.
A tekercs elektromos ellenállása mindössze néhány ohm, ezért a tekercsben 
egy-két amperes áram kezd folyni. Ez a nagy áramerősség azt eredményezi, 
hogy erős mágneses tér alakul ki a tekercsben.  
A telep lekapcsolása után a tekercs árama hirtelen megszűnik, vagyis a te-
kercsben gyors lesz a mágneses mező változása. A Faraday-törvény értelmé-
ben a gyorsan változó mágneses mező nagy feszültségű elektromos mezőt 
indukál magában a tekercsben. A tekercsben indukálódó nagy feszültség a 
vele párhuzamosan kötött ködfénylámpában fényfelvillanást okoz. Öninduk-
cióról tehát akkor beszélünk, amikor egy tekercsben bekövetkező hirtelen 
áramerősség-változás hatására indukálódik feszültség magában a tekercs-
ben. 

Az elektromágneses indukció néhány alkalmazása

a) Az indukciós főzőlap lelke egy nagy lapos tekercs, ami a főzőlap alatt 
található. Ebben a tekercsben gyorsan változó mágneses mezőt állítanak 
elő. A főzéshez használt fémedényt lényegében erre a tekercsre helyezik rá.  
A gyorsan változó mágneses mező a fémedényben elektromos mezőt indu-
kál, amelynek hatására az edényben erős áram folyik. Ezt az áramot örvény-
áramnak nevezzük. Ennek az áramnak a hatására az edény felforrósodik, a 
benne lévő étel megfő. Az indukciós lap nagy előnye, hogy maga a főző-
lap nem forrósodik fel, így energiatakarékos és biztonságos is. Bár elvileg 
minden fémedényben indukálódik örvény áram, azonban megfelelően nagy 
áram csak mágnesezhető anyagból (vasból, rozsdamentes acélból) készült 
edényekben indukálódik, mert ezek anyaga felerősíti a tekercs mágneses te-
rét. A berendezés megfelelő méretezésével érik el, hogy nagy energia szaba-
duljon fel az edény anyagában.

b) A szikrainduktor kis feszültségből nagy feszültséget állít elő. Egy kis me-
netszámú elektromágnesre áramot kapcsolnak, és a csengőnél megismert 

Állítsunk össze kapcsolási raj-
zunknak megfelelően egy olyan 
párhuzamos kapcsolásból álló 
áramkört, ami egy 4,5 V-os zseb-
telepből, egy kapcsolóból, egy 
300 menetes vasmagos tekercs-
ből és egy ködfénylámpából áll. 

A ködfénylámpa a lámpák egy 
olyan fajtája (lényegében gázki-
sülési cső), ami alacsony áramerősség mellett viszonylag 
gyengén világít. A gyújtófeszültsége kb. 80 V, azaz ekko-
ra feszültségnél villan fel és kezd világítani, de ennél je-
lentősen nagyobb feszültséget is elbír károsodás nélkül. 
Nagy ellenállás jellemzi. 

Zárjuk, majd nyissuk a kapcsolót. Bekapcsoláskor nem tör-
ténik semmi látványos, kikapcsoláskor azonban felvillan a 
ködfénylámpa, annak ellenére, hogy az áramkörben csak 
egy 4,5 V-os telep van, miközben az ő gyújtási feszültsége 
ennek sokszorosa. 

KÍSÉRLETEZZ!

 Q Egy indukciós főzőlap 

 Q A szikrainduktor
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áramszaggató segítségével ki-be kapcsolják az áramot. A folyamatosan vál-
tozó mágneses mező az elektromágnessel közös vasmagon lévő sokmenetes 
külső tekercsben nagy, többcentis szikrák keltésére alkalmas feszültséget in-
dukál. 

c) Az indukció jelenségét használják a dinamikus mikrofonokban is.  
A hanghullámok által rezgésbe hozott membránhoz egy tekercs is kapcsoló-
dik, ami állandó mágneses mezőben rezeg, ezáltal a hanghullámra jellemző  
feszültség indukálódik. Ezt a jelet vezetik tovább. 

d) A mágneses információtárolásról már volt szó.  Az indukciónak az adat-
hordozó írása-olvasása során van szerepe. A „felvevő-” és „lejátszófej” egy 
elektromágnes, melynek vasmagja majdnem zárt, csak egy kis rés van rajta. 
A felületre felvitt mágnesezhető vékony réteg kicsiny részei önállóan mágne-
sezhetők, az állapotuk kiolvasható.

Felvételkor az elektromos áram mágnesessé teszi a vasmagot, mely az áram-
nak megfelelően felmágnesezi a rés előtt haladó mágneslemez kicsiny önálló 
celláit. Lejátszáskor fordított folyamat játszódik le, a szalag vagy lemez elha-
lad a rés előtt, és mágneses hatásával áramot indukál a tekercsben.

e) Fémkeresők. Ha erős elektromágnes gyorsan változó mágneses terébe ki-
terjedt fémtárgy kerül, akkor az abban indukálódó áramok keltette mágne-
ses mező kölcsönhatásba lép az elektromágnes saját terével, ezáltal a tekercs 
áramerőssége megváltozik. Ez az áramváltozás jelzi a fémtárgy jelenlétét. 
Fémkeresőket nemcsak a régészek használnak, hanem a repülő terek bizton-
sági kapuinál vagy az érmefelismerő automatáknál is.

f) A gyújtótekercs feladata az, hogy rövid ideig tartó, nagyfeszültségű áram-
impulzust állítson elő. A benzines autókban a benzingőz berobbantását elekt-
romos szikrák végzik el. A szikrákat előállító gyújtógyertyák nagy feszültséget 
igényelnek. Az autókban azonban csak 12 V-os akkumulátor az áramforrás. 
Ahhoz, hogy ebből nagyfeszültség legyen, a szikrainduktorhoz hasonló gyúj-
tótekercset alkalmaznak. Szintén gyújtótekercset találunk a fénycsövekben is, 
mert azok „begyújtásához” is nagyfeszültségre van szükség. 

membrán lengőtekercs

mágnes

 Q Egy dinamikus mikrofon

felvevőszalag

hosszmenti felvétel

„felvevőfej” egység

 Q Mágneses információtárolás

A számítógép merevlemezeinek olvasófejében korábban valóban csak egy 
tekercset használtak, mely a változó mágneses tér hatására indukálódó 
elektromos áram révén értelmezte az adattárolókban levő információt. Ez az 
eljárás az írásnál megmaradt, az olvasásnál azonban megjelent egy új tech-
nológia, amely az úgynevezett óriás mágneses ellenálláson alapszik. Ezt az 
érdekes, de nehezen elmagyarázható jelenséget 1988-ban fedezte fel egy 
francia és egy német kutató (Albert Fert és Peter Grünberg). Már 1997-ben 
elkezdték gyártani azokat a merevlemezegységeket, amelyek így működ-
nek, de 2003 óta már minden számítógép merevlemez-olvasója ezt az elvet 
használja. A két kutató a felfedezéséért 2007-ben kapta meg a Nobel-díjat, 
azaz csaknem húsz évet kellett várni a legmagasabb rangú elismerésért. Ez a 
húszéves „várakozási idő” a Nobel-díj esetében átlagosnak mondható. Ennyi 
idő általában kell ahhoz, hogy egy felfedezés rendkívülisége beigazolódjon. 

 Q  Kincskeresésre is használják  
a fémkeresőt
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 Q Faraday lágyvasgyűrűs kísérlete

1. Milyen irányban kell mozgatni egy rézcsövet a földi mágneses mezőben  
Budapesten, hogy a két vége között ne indukálódjon feszültség?

2. Faraday az indukciós jelenségek vizsgálatát az alábbi kísérletekkel végez-
te el: egy nagy lágyvasgyűrűre két helyen hosszú rézdrótot tekercselt. Az 
egyiket elemhez kötötte, ezt ki-be kapcsolgatta. A másikat mágnestű felett 
vezette át. Amikor bekapcsolta az elemet, a mágnestű kilendült, majd visz-
szatért eredeti helyzetébe. Kikapcsoláskor az iránytű a másik irányba len-
dült ki, és onnan tért vissza. E két művelet között azonban az iránytű moz-
dulatlan maradt. Az alábbi kérdésekre válaszolva elemezzük a jelenséget!

a) Mit bizonyít az iránytű elfordulása?

b) Miért csak be- és kikapcsoláskor tér ki az iránytű?

c) Miért ellentétes az iránytű kitérése a két esetben?

3. Az ábrán egy tekercsben bekö vetkező mágnesesmező-változást (az úgy-
nevezett fluxusvál to zást) ábrázoltuk az időben.  A tekercsben melyik szaka-
szon indukálódott a legkisebb áram?  Melyiken a legnagyobb? Mikor nem 
indukálódott áram?

 
0                                                           t

ΔΦ

1. 2. 3.
szakasz

4. Miért nem egy volfrámszálas izzólámpával végezzük el az önindukciós kí-
sérletünket? Miért használunk az izzólámpa helyett ködfénylámpát?

5. Az áramvédő kapcsoló vagy „fi-relé”-ről volt már szó az érintésvédelemmel 
kapcsolatban. Ott a következőt írtuk róla: „Ez a szerkezet figyeli a fázis- és a 
nullavezetéken folyó áramerősséget, és ha a kettő nem azonos – azaz vala-
hová máshová folyik az áram, például testünkön keresztül –, akkor azonnal 
lekapcsol.” A működést magyarázó rajz segítségével találjuk ki a működési 
elvét!

fi-relé

érzékelőtekercs

fémgyűrű

fogyasztóvédőföldelés

fázisvezeték

nullavezeték

biztosíték
(megszakító relé)

230 V

6. Az indukciós főzőlapok használati utasításában az szerepel, hogy működés 
közben fémkanállal nem ajánlatos a főzőlapra tett edénybe belenyúlnunk. 
Vajon miért?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

A fémkeresőkkel való visszaélés 
sajnos szinte tömeges méretű lett 
hazánkban is, amióta csaknem sza-
badon vásárolhatók ilyen eszkö-
zök. Főként a régészek panaszkod-
nak arra, hogy valóságos iparág 
lett a műkincskeresés a régészeti 
lelőhelyek környékén. A régészeti 
lelőhelyeken való „keresgélés” en-
gedélyhez kötött. Egy lelőhely ki-
fosztása nemcsak erkölcstelen tett, 
hanem súlyos bűncselekmény is, 
amelyért hosszú börtönbüntetés 
jár. Minden földben rejlő érték a 
magyar állam, azaz mindnyájunk 
közös kincse. Ezt nem sajátíthatja 
ki senki, és ebből nem csinálhat 
hasznot!

Azt a jelenséget, amikor egy 
mágneses mezőben mozgatott 
vezeték végei között feszültség 
keletkezik, mozgási indukció-
nak nevezzük. Ha változó mág-
neses mező hatására elektromos 
mező keletkezik, elektromágne-
ses indukcióról beszélünk. Ez a 
két módszer az elektromos áram 
megtermelésének a fizikai alap-
ja. Nagyfeszültségű áramimpul-
zust önindukció révén tudunk 
létrehozni. 

NE FELEDD!
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1. A mozgási indukció során a mágneses mezőben lévő  
l hosszú vezető két vége között indukálódó feszültség az 
U = B · l · v · sin α képlettel adható meg, ahol B a mágne-
ses indukció nagysága, v a mozgatás sebessége, α pedig  
a B vektor és a v vektor által bezárt szög.

a) A képlet alapján döntsük el, hogy az alábbi ábrán 
milyen irányokban kell mozgatnunk a vezetőt, 
hogy két vége között ne indukálódjon feszültség!

b) Ha a vezetőt 10 m/s-os sebességgel tudjuk moz-
gatni, akkor végei között maximálisan mekkora 
feszültség indukálódhat 0,1 T indukciójú mágneses 
térben? Milyen irányban kell ehhez mozgatnunk?

20 cm

vezető

10 cm

B

2. Az előző feladatban szereplő képlet alapján döntsük el, 
hogy az ábrán látható ingát elengedve mekkora lehet 
az l hosszúságú vezetődarab két vége között indukáló-
dó maximális feszültség! 

 A patkómágnes végei kö-
zött a mágneses indukció 
B = 0,2 T, a vezető vízszin-
tes darabjának hossza 
l = 10 cm, ez nagyjából 
ugyanannyinak vehető, 
mint a patkómágnesek szé-
lessége. Az inga hossza  
d = 50 cm, és az inga függő-
legestől mért kitérítési szö- 
ge 10°. A patkómágnes két 
vége közötti téren kívül ha-
nyagoljuk el a mágneses 
mezőt. 

d

l

3. A Faraday-féle indukciós törvény matematikai alakban 
is megadható. Ehhez előbb bevezetjük az egyszerűbb 
feladatok között már említett Φ (fi) fizikai mennyiséget, 
amit mágneses fluxusnak nevezünk. A mágneses mező 
erősségét az dönti el, hogy a mágneses erővonalak 
milyen sűrűn helyezkednek el. Ezt jellemezhetjük egy 
adott felületen merőlegesen kilépő erővonalak számá-
val. Tehát egy adott A felületen áthaladó indukcióvo-
nalak számát  mágneses fluxusnak (Φ) nevezzük, és a  
Φ = B · A összefüggéssel számolhatjuk ki, ha a mágneses 
indukció értéke az A felületen B.

 A fluxus mértékegysége: Tm2 = 
Vs

m2
 m2 = Vs. Ennek külön 

nevet is adtak, ez a Wb-vel jelölt weber. Az N menetű 
tekercs esetében, mivel minden menetre ugyanaz a  
B · A a fluxus értéke, a teljes mágneses fluxus: 

 Φössz = N · B · A = N · Φ. 
 A fluxus fogalmával megfogalmazhatjuk az indukált 

feszültségre vonatkozó, a Faraday-féle induk ciós tör-

vényt:  Uind = – 
Φössz

Δt
 = – N · 

ΔΦ
Δt

 .

 Szavakban: az indukált feszültség egyenlő nagyságú és 
ellentétes előjelű a fluxus időegységre jutó megválto-
zásával. (Itt a negatív előjel a következő feladatban sze-
replő Lenz-törvényt fejezi ki. )

ΔΦ
(Wb)

0,50,20,10

0,01

t (s)

 A Faraday-féle törvény alapján számoljuk ki, mennyi fe-
szültség indukálódik az egyes szakaszokon!

4. Lenz törvénye a következőt mondja ki:  az indukált fe-
szültség polaritása mindig olyan, hogy az általa létre-
hozott áram akadályozni igyekszik az őt létrehozó in-
dukáló folyamatot. Vizsgáljuk meg ennek a törvénynek 
az értelmében az alábbi esetet! Mozogjon az ábrának 
megfelelő irányba a vezető!

vezető

v

l = 1 m

B

R = 10 Ω

a) Határozzuk meg, hogy a körben milyen lesz az 
áram iránya! (Gondoljunk arra, hogy a vezető-
ben lévő töltésekre milyen irányú erő hat.)

b) Határozzuk meg az a) kérdésben meghatáro-
zott áramirány alapján azt, hogy milyen irányú 
erő hat a mágneses mezőben mozgó vezetőre! 
Vessük ezt egybe a mozgatás irányával!

c) Mekkora a vezetőre ható erő, ha a mozgatás 
sebessége 0,5 m/s, a mágneses indukció pedig 
0,2 T?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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A 24. leckében már említettük, 
hogy egy átlagos magyar csa-
lád évente nagyjából 4200 kWh 
áramot használ fel. Ez azt jelenti, 
hogy a napi fogyasztás kb. 11,5 
kWh. Hogy ez mekkora energia-
mennyiség, azt szemléltessük 
egy mechanikai párhuzammal! 
Egy kifejlett afrikai elefánt át-
lagosan 5 tonna tömegű, egy 
tízemeletes ház pedig 30 méter 
magas. Ahhoz, hogy az elefántot 
felemeljünk egy tízemeletes ház 
tetejéig, W = mgh = 1 500 000 J = 
= 1,5 MJ munkát kell végeznünk. 
Mint azt korábban már tanultuk,  
1 kWh = 3,6 MJ. Így 11,5 kWh = 
= 41,4 MJ. Tehát ezzel az ener-
giamennyiséggel naponta több 
mint 27-szer tudnánk felemelni 
egy elefántot egy tízemeletes ház 
tetejéig. Hatalmas mennyiségű 
elektromos energiára van tehát 
szükségünk, aminek megterme-
lése nem egyszerű. Ebben a lecké-
ben azt mutatjuk be, hogy miként 
lehet ilyen sok elektromos ener-
giát előállítani.

33. | Áramtermelés nagyban

Vegyük észre, hogy a generátorunk mennyire hasonlít az elektromotorhoz. 
Energetikailag is egymás fordítottjai, az elektromotor elektromos energiából 
állít elő mechanikai energiát, a generátor mechanikai energiából elektromos 
energiát.

Az erőművek

Ma hazánkban az ábra bal oldalán felsorolt energiaforrásokat használó erőművek 
állítják elő a villamos energiát. A turbinát általában nagynyomású gőz forgatja 
meg. Az ábra bal oldalán látjuk azt, hogy mi az energiahordozó, amivel a villamos 
energiát termeljük. A legrégebbi típu-
sú erőművek a hőerőművek. Ezekben 
a kazánban valamilyen éghető anyag 
(szén, földgáz, fa, biomassza, gáz stb.) 
felhasználásával termelik a gőzt. 

Az atomerőművek legelterjedtebb tí-
pusánál – amilyen a paksi is – még 
egy hőcserélő eszközt is közbeik-
tatnak a reaktor és a turbina közé.  
A reaktorban játszódik le az a szabá-
lyozott láncreakció, aminek segítsé-
gével a hőt megtermelik. A gőz fej-
lesztése a hőcserélőben történik. 

A szélnél nincs szükség semmi 
energiaátalakításra, az közvetlenül 
a turbinát hajtja meg. Némileg spe-
ciális a gázturbinás erőmű. Ennél  

Az áramtermelés elve az elektromágneses indukció alapján világos: Egy te-
kercs körül folyamatosan létre kell hozni egy állandóan változó mágneses 
mezőt. Ennek legegyszerűbb módja az, ha egy tekercs környezetében mág-
nest forgatunk.

Egy lehetséges elrendezést mutat a 
kép. Figyeljük meg, ahogy a mágnes 
forgásának ütemében az áramerős-
ség-mérő mutatója is folyamatosan 
kileng. Az áram nagysága is, iránya is 
folyamatosan változik. Az ilyen ára-
mot váltakozó áramnak (röviden vál-
tóáramnak) nevezzük. 
(A váltóáram tulajdonságaival a kö-
vetkező fejezetünkben foglalkozunk 
majd.) 

KÍSÉRLETEZZ!

 Q Generátor modellje

szén, földgáz,
más éghető anyag

kazán

reaktor

gát (duzzasztás)

hőcserélő

gáz-
turbina

turbina generátor
elektromos
áram

földgáz,
gázolaj

szél

víz

urán

víz

víz

forró víz

hideg víz

gőz

gőz

víz

 Q Egy erőmű vázlata
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a típusnál gázolaj vagy földgáz nagynyomású füstje hajt meg egy speciális 
turbinát. 

A turbina feladata az, hogy a gőz, a víz, a szél vagy a nagynyomású forró 
füst energiáját átalakítsa olyan forgómozgássá, ami a generátorban elektro-
mos energiává alakulhat át. A turbina forgómozgást biztosít, azaz a turbina 
felől egy gyorsan forgó tengely érkezik a generátorba. Erre csatlakoztatják rá 
a generátor forgórészét. Ez az erőművekben elektromágnes. E köré helyezik 
el azokat a tekercseket, amelyben a forgó rész mágneses mezejének változása 
áramot indukál.  Q Egy vízerőmű turbinája

 Q  Hazánk legnagyobb erőművének, a paksi atomerőműnek 500 m hosszú turbina csar-
noka. A sárga fémtokok rejtik a turbinákat, hozzájuk a kék generátorok kapcsolódnak

 Q  A paksi erőmű gőzturbinalapátjainak 
részlete

 Q Egy nagy erőmű generátorának forgórésze 

A generátort gyakran összekeverik 
a turbinával, pedig egészen más 
a szerepük. A turbina szó latinul 
forgószelet jelent, ez is kifejezi azt, 
hogy a turbina csak forgómozgás-
sá alakítja át a „beérkező” energi-
át. Az áramtermelést a generátor  
végzi.

NE HIBÁZZ!
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Egyéb generátorok

A generátor fontos kelléke az autók motorjának is, mert az általa megter-
melt árammal töltik fel az akkumulátort, és üzemeltetik az autók elektromos 
berendezéseit. Meghajtására egy ékszíjat használnak, amit a motor főtengelye 
hajt meg.

A kerékpárdinamó már egy határozottan kisebb teljesítményű generátor. 
Felépítését az ábrán látjuk. A teteje a kerék pereméhez dörzsölődik, így a bel-
sejében lévő állandó mágnes forgásba jön. Ez a köréje helyezett tekercsben 
áramot indukál. Manapság a kerékpárok dinamóját a kerékagyba építik.

Kaphatók már indukciós zseblámpák. Ezeknek felrázása során általában egy 
akkumulátort töltünk fel azzal, hogy egy erős mágnes többször átesik egy te-
kercsen. 

Aggregátornak nevezik a benzinnel/gázzal/gázolajjal működő generátoro-
kat, amelyekben belső égésű motor hajtja meg a generátor forgórészét. Ezek 
általában 230 V-ot szolgáltatnak.

A világ legnagyobb erőműve a Három-szurdok-gát vízerőműve Kínában, a 
Jangce folyón. A munkálatokat 1997-ben kezdték el, s 2009-re készült el. A duz-
zasztómű több mint 2300 méter hosszú és 185 méter magas. Teljesítménye  
18 200 MW (megawatt). (Összehasonlításul: a paksi atomerőmű teljesítmé-
nye 2000 MW.) A beruházás során mintegy száz település került víz alá, és  
1,3 millió embert kellett kitelepíteni. A hullámsírba jutott települések, épü-
letek között számos régészeti emlék is található. Szakértők komoly vitát foly-
tatnak arról, hogy a megváltozott viszonyok mennyiben módosítják majd a 
terület ökológiai egyensúlyát.

a) A világ 10 legnagyobb erőműve közül 6 vízerőmű, kettő atomerőmű, egy 
földgázzal működő hőerőmű, egy pedig szenes hőerőmű.

b) Hazánkban a legnagyobb erőmű a paksi atomerőmű a maga 2000 MW-
os teljesítményével. Ezt a százhalombattai Dunamenti Hőerőmű követi 
1390 MW-tal. Itt a kőolajlepárlási folyamat végén visszamaradt kátrány-
szerű anyaggal fűtik fel a kazánt. A harmadik legnagyobb erőmű a mátra-
aljai (visontai). Itt a közelben bányászott lignitet használják.

 Q Autó generátora

külső borítás

állandó 
mágnes

a mágnes
forgatása 

külső
tekercs

elektromos 
áram

É D

 Q Kerékpárdinamó vázlata

 Q Egy indukciós zseblámpa

 Q Aggregátor
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1. Egy kerékpár dinamójában véletlenül rosszul szerelik vissza a mágnest, és 
jobbra lesz az északi, balra a déli pólus. Fog-e így is áramot termelni? (Nézd 
a rajzot a leckében!)

2. A bemutatott elrendezésben két 
sorba kapcsolt tekercsünk van. 
Miben különbözik az indukált 
áram ebben az elrendezésben 
attól, ha csak egy tekercsünk 
lenne? Miben különbözik ahhoz 
képest, mintha párhuzamosan 
kapcsolnánk a tekercseket? 

3. Milyen lenne az indukált áram a 
2. feladatban adott elrendezés-
ben, ha a középen forgó mágnes 
olyan lenne, mint amit az ábránk 
szemléltet? tengely

É D D É

4. Egy aggregátor óránként 3,6 liter benzint fogyaszt. Három darab konnek-
torán egyenként 16 A-es áramot tud leadni 230 V-os feszültségen. A benzin 
égéshője 47,3 MJ/kg, sűrűsége 730 kg/m3. Mennyi az aggregátor hatásfoka?

5. A grafikon egy kisebb „házi” szélgenerátor teljesítménygörbéjét mutatja. Egy 
ilyen szélgenerátor kereskedelmi forgalomban kapható, ára kiegészítő be-

  rendezésekkel együtt kb. 3,5 mil- 
lió forint. Olyan helyre akarjuk 
telepíteni, ahol magyarországi 
viszonylatban nagyon jó szelek 
fújnak, például a Bakony egyik 
hegygerincére, ahol évi átlagban  
5 m/s-os a szélsebesség. Ve-
gyük úgy, hogy üzemeltetési 
költségek nincsenek. Hány év 
alatt térül meg ez a beruházás  
40 Ft/kWh-val számolva? 

0                                                      v (m/s)

P (W)

3    5   7        11       15       19

teljesítménygörbe

1200
2400
3600
4800
6000
7200

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

A köznapi nyelvben sokszor min-
den generátort dinamónak nevez-
nek. A dinamó azonban csak az 
olyan áramfejlesztő gép, amely a 
dinamóelv alapján működik. Magát 
a dinamóelvet nevezik öngerjesz-
tés elvének is, és feltalálása Jedlik 
Ányos nevéhez köthető (1856). 

 Q Jedlik dinamója

Jedlik nagyon fontos újításként 
mind az álló-, mind a forgórésznél 
elektromágnest alkalmazott. Fel-
ismerte, hogy minden korábban 
mágneses hatás alá került vastest-
ben valamekkora visszamaradó 
mágneses tér van jelen. Így a gene-
rátor állórészében lévő tekercs vas-
magjában is van egy kis mágnesség. 
Ha ebben a gyenge mágneses tér-
ben egy elektromotor forgórészét 
megforgatjuk, akkor a forgórész 
tekercsében feszültség indukáló-
dik. Ha ezt a tekercsben indukálódó 
gyenge áramot a külső tekercsek-
be vezetjük, akkor növelni tudjuk 
annak a mágneses térnek az erős-
ségét, amelyben a forgórészünk fo-
rog.  Az erősebb elektromágnesek 
között forgatott tekercsben már 
nagyobb feszültség indukálódik, 
és így nagyobb áram folyik, ami 
azután ismét az állórész tekercsei-
nek erejét növeli. Az öngerjesztés 
addig növekedhet, amíg a vas-
magok mágnesesen telítetté nem 
válnak; vagy addig, amíg a vissza-
vezetett gerjesztő áramot nem kor-
látozzák valamilyen szabályzóval.

Az elektromos energia döntő hányadát a Földön villamos erőművekben 
állítják elő az elektromágneses indukció elve alapján. 

Általában egy turbina segítségével hajtják meg az áramtermelő gene-
rátorokat.

NE FELEDD!
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1. Egy aggregátor 230 V feszültség mellett 15 A-es ára-
mot ad le. A hatásfoka 65%. 12,5 literes benzintankjával 
egyszeri feltöltésre mennyi ideig tudjuk üzemeltetni? 
A benzin égéshője 47,3 MJ/kg, a sűrűsége 730 kg/m3.

2. A lecke anyagában olvashattuk, hogy a 18 200 MW 
teljesítményű Három-szurdok-gát vízerőműnél a víz  
150 m magasból zúdul a turbinákra. Másodpercenként 
hány köbméter víznek kell alázúdulni, ha az energiater-
melés hatásfokát 80%-nak tekinthetjük?

3. Milyen magasra kellene duzzasztani Paksnál a Dunát, 
ha ott vízerőművel szeretnék kiváltani az atomerőmű 
2000 MW-os energiatermelését?  A másodpercenként 
lezúduló víz mennyiségét vegyük 6000 m3-nek, az ener-
giatermelés hatásfokát 80%-nak.  (Az eredmény értéke-
lésénél vegyük figyelembe, hogy a Duna esése az oszt-
rák határtól Paksig 28 m.)

4. A Duna Magyarországhoz legközelebbi erőműve a bősi, 
ez a folyó szlovák oldalán működik. Az erőmű „névle-
ges víznyelése” 5000 m3/s . Az erőmű hatásfoka 80%,  

 „hasznosítható esésének” átlagértéke 18 m. Mekkora az 
erőmű névleges teljesítménye? 

5. A Mátrai Erőmű lignittel működő részlegének összes 
teljesítménye 884 MW. Ehhez 12 MJ/kg fűtőértékű lig-
nitet használnak fel. Az erőmű hatásfoka 32%. A lignit 
elégetésekor sok más égéstermék mellett, eredeti tö-
megének kb. 5%-át elérő por is keletkezik. Mennyi a 
teljes kapacitással működő erőmű egy nap alatt kelet-
kező pormennyisége? (Ennek csak egy töredéke kerül a 
környezetbe a kéményeken keresztül.)

6. Hazánk legnagyobb naperőműve Sellyén található, tel-
jesítménye 500 kW, évi  772 000 kWh elektromos ener-
giát állít elő. 

a) Mennyi az erőmű kihasználtsága, azaz névleges 
teljesítményének hány százalékát tudja leadni egy 
év során?

b) Mennyi lignit elégetését válthatjuk ki ennek az  
erőműnek az üzemeltetésével? (Lásd az előző fel-
adatot!)

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Alapfogalmak

Az előző leckében már foglalkoztunk a generátorral, és láttuk, hogy az in-
dukált áram nagyság és irány szerint is állandóan változik. A változás annak 
köszönhető, hogy a tekercsek előtt forgó mágnes változó mágneses mezőt hoz 
létre a tekercsekben, ami elektromos mezőt indukál. A mágnes forgása miatt 
hullámzó mágneses mező hullámzó feszültséget okoz.
Az áram és a feszültség jellemzésére a periodikus mozgásoknál bevezetett 
fogalmakat használjuk. A feszültség egy periódusának időtartamát periódus-
időnek (T) nevezzük. Ennek reciproka a frekvencia (f = 1/T), a másodpercen-
kénti periódusok száma. 

Kísérletünk azt mutatja, hogy a váltó-
áram frekvenciája hazánkban 50 Hz, 
periódusa tehát 0,02 s. A feszültség 
változása az időnek szinuszos függ- 
vénye. 
A váltakozó feszültség és áram pilla-
natnyi értékei csak különleges mű-
szerekkel követhetők, olyan gyors az 
áramirány változásának az üteme. 
A váltóáramot valamilyen átlagértéke 
alapján kell jellemezni. Ez az átlagér-
ték az úgynevezett effektív (hatásos) 
érték. A vál takozó áram effektív erősségén egy olyan egyenáram erősségét 
értjük, amely ugyanannyi idő alatt ugyanazon fogyasztóban ugyanannyi 
hőt fejleszt, mint a kérdéses váltakozó áram. Hasonlóan értelmezhető a 
váltakozó feszültség effektív értéke is. Megmutatható, hogy az áram, illetve a 
feszültség maximális és effektív értéke között a következő kapcsolat írható le 
szinuszosan változó áram esetén:

2
Ue� = és  Ie� =         .Umax

2
Imax

A XIX. század végén az Egyesült  
Államokban két híres feltaláló, 
Thomas Edison és a szerb szár-
mazású Nikola Tesla ádáz vitát 
folytatott arról, hogy milyenek 
legyenek a kiépítendő elektro-
mos hálózatok. Edison arra szá-
mított, hogy jelentős mennyisé-
gű villamos energiát lehet majd 
tárolni akkumulátorokkal. Így ő 
az egyenáramú hálózatot része-
sítette előnyben. Az első elektro-
mos hálózatot ennek szellemében  
hozta létre New Yorkban 1882-
ben. Ekkor az 59 előfizetőjét 
110 V-os egyenárammal látta el, 
és az áramot lényegében még 
csak egyetlen eszközben, a szin-
tén Edison által feltalált szénszá-
las izzóban lehetett hasznosítani. 
1887-ben Nikola Tesla viszont fel- 
ismerte, hogy a jövő a váltóára-
mú hálózatoké lesz. Kettejük közt 
ekkor egy személyeskedéstől sem 
mentes rivalizálás kezdődött, ami 
az 1890-es években a váltóáramú 
hálózatok győzelmével ért véget. 
Edison a viták hevében azzal is 
érvelt, hogy a váltóáramnak sok-
kal veszélyesebb élettani hatásai 
vannak.  Hívei kóbor macskákon 
és kutyákon elvégzett kísérletek-
kel bemutató körutakat is szer-
veztek. Ennek a vitának a „mellék-
termékeként” fedezte fel Edison a 
villamosszéket is, amely természe-
tesen váltóárammal működik. Ko-
rábban az Egyesült Államokban 
széleskörűen használták kivég-
zésre. Jelenleg már csak egyetlen 
USA-államban maradt meg egye-
düli kivégzési módszerként.

Ui

T t

Umax

 Q  A generátor feszültsége az időnek 
szinuszos függvénye

34. | A váltakozó áram

Kapcsoljunk az iskolai transzformátorra kb. 40 V váltakozó feszültséget, 
és a vasmag záróvasát próbáljuk elemelni az U alakú vasmagtól. Recse-
gő, búgó hangot hallunk, aminek hangmagassága 100 Hz környékén van.  
A búgó hang különösen erős lesz, ha a transzformátort megfelelő rezonáló 
dobozra, például egy gitártestre tesszük.
Az 50 Hz-es váltóáram hatása kimutatható egy nagyobb fémlemezzel vagy 
például egy bádogvödörrel. A bádogvödör oldalát érintsük meg a váltóáram-
mal átjárt vasmagos tekerccsel. Némi gyakorlással megtalálhatjuk azt az ideá-
lis nyomóerőt, amikor a bádogvödör a tekercs hatására berezonál, és hangos 
rezgéssel jelzi, hogy valóban egy periodikusan változó erő éri. 
A jelenség magyarázata az, hogy a mágnes másodpercenként 100-szor 
magához vonzza és elengedi a bádogvödör oldalát, amelynek hatásá-
ra a bádogvödör rezgésbe jön. Ezért ad az 50 Hz-es váltakozó feszültség  
100 Hz-es hangot.

KÍSÉRLETEZZ!
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Hazánkban az áram effektív értéke 230 V (régebben 220 V volt). Ebből követ-
kezik, hogy a maximális értéke közelítően 325 V. 

A váltóáram és az egyenáram tulajdonságainak összehasonlítása

Váltóáramú ellenállások

Az izzólámpában volfrám ellenálláshuzal található, a közönséges vezeték 
ellenállása váltakozó árammal szemben ugyanakkora, mint egyenárammal 
szemben. Az ilyen típusú ellenállást ohmos ellenállásnak nevezzük, és az ed-
dig használt R-rel jelöljük. Az ohmos ellenállással rendelkező váltakozó ára-
mú áramkörben érvényes Ohm törvénye (egy adott hőmérsékleten):

Ue�

Ie�

U
I

R =       =            =   
Umax

Imax

.

A világ számos országában nem a miénkhez hasonló 230 V-os, 50 Hz-es rendszer üzemel. Erről tájékozat az alábbi tér-
kép. Lényeges, hogy számos, elektronikában jelentős nagyhatalomnak számító országban más rendszer van: USA-ban 
120 V-os 60 Hz-es, Japánban a feszültség csak 100 V, azonban Kelet-Japánban 50 Hz, Nyugat-Japánban 60 Hz a frekven-
cia, Dél-Koreában 220 V, 60 Hz, Észak-Koreában 220 V, 50 Hz. 

 220–240 V/50 Hz;       220–240 V/60 Hz;       100–127 V/50 Hz;       100–127 V/60 Hz

Hatások Egyenáram Váltóáram

Hőhatás Van, a Joule-törvénnyel 
számolható.
Q = W = UIt.

Van, és az effektív értékekkel számolva hosszabb idő alatt semmiben nem 
különbözik az egyenáramtól.

Mágneses hatás Van, lásd elektromágnes 
sokrétű alkalmazását.

Van, de a pólusok az áramirányoknak megfelelően másodpercenként 50-szer 
felcserélődnek. Ezért sok egyenáramú alkalmazás kiesik. Ugyanakkor több motor 
csak ilyen árammal megy, és a periodikus változást használja ki, pl. az elektromos 
csengő egyik fajtája is. Teheremelő mágnesekhez is jó.

Vegyi hatás Van, sokrétűen alkalmazzák: 
elektrolízis, galvánelemek, 
akkumulátorok, 
tüzelőanyag-cellák.

Váltakozó áram esetén félperiódusonként pólusváltás történik. Ennek 
következtében az egyik félperiódusban kivált anyag a másik félperiódusban 
visszaalakul. Így csak korlátozottan alkalmazható. Például vízbontásra használható, 
de mindkét oldalon durranógáz (hidrogén és oxigén keveréke) képződik.

Élettani hatás Van. Van.
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A teljesítményt is ugyanúgy számolhatjuk ki az effektív értékeket használva, 
mint az egyenáramnál. Tehát 

Ezt már eddig is számos feladatnál magától értetődően felhasználtuk az effek-
tív érték fogalmának ismerete nélkül. 

Ezt a teljesítményt hatásos teljesítménynek nevezzük. Az ohmos ellenállás  
a felvett energiát hővé alakítja.

A második kísérletünk-
ben az izzólámpával kös-
sünk sorba egy tekercset 
is. Először kapcsoljunk 
egyenáramot az izzó és 
a tekercs sorba kapcsolt 
áramkörére úgy, hogy 
az izzó fényesen világít-
son. Jegyezzük meg, hogy 
mekkora volt a feszültség, 
majd kapcsoljunk ugyan-
akkora effektív értékű vál-
tófeszültséget az áramkör- 
re! Mit tapasztalunk?

FIGYELD MEG!

A második kísérletünkben azt tapasztaljuk, hogy most az izzó sokkal hal-
ványabban világít. A hatás még feltűnőbb lesz, ha zárt vasmagot teszünk  
a tekercsbe. Ekkor az izzó akár ki is aludhat.  A vasmag ki-be tologatásával a 
fényerőt is szabályozhatjuk.

A jelenséget csak úgy tudjuk értelmezni, hogy a tekercs ellenállása a váltó-
árammal szemben nagyságrendekkel nagyobb, mint az egyenárammal szem-
ben. A tekercs az ohmos ellenállás mellett úgynevezett induktív ellenállást is 
képvisel a váltóárammal szemben. Ez a többletellenállás a tekercs öninduk-
ciójának következménye.  Az olyan tekercset, amelynek ohmos ellenállása 

nulla (vagy elhanyagolhatóan kicsi az 
induktív ellen állásához képest), ideá-
lis tekercsnek nevezzük.

A harmadik kísérletnek a magyaráza-
ta az, hogy a váltakozó áram a kon-
denzátort periodi ku  san tölti, majd 
kisüti. A váltakozó árammal szem-
ben a kondenzátor ellenállásként 
viselkedik. Ezt az ellenállást kapaci-
tív ellenállásnak nevezzük.

P = Ue�  ⋅ Ie� = I 2
e� ⋅ R.  

Harmadik kísérletünknél cse-
réljük ki az előző kísérletbeli 
tekercset egy kondenzátorra, 
majd ismételjük meg az első 
kísérletet! (A kísérlethez nem jó 
akármilyen kondenzátor, mert 
vannak úgynevezett elektrolit-
kondenzátorok is, amelyek csak 
egyenáramra, megfelelő polari-
tással köthetők be.) 

Egyenáram esetén az izzó 
nem világít, a kondenzátor az 
áramkörben szakadást jelent. 
Váltakozó áramra kapcsolva 
az áramkört, az izzó világítani  
fog.

FIGYELD MEG!

Egy izzólámpára kapcsoljunk azo-
nos effektív értékű váltó- és egyen-
feszültséget, így mindkettő ugyan-
úgy fog világítani. Az izzólámpa az 
áram hőhatásán és az effektív érték 
is az áram hőhatásán alapszik, nem 
meglepő tehát, hogy semmi kü-
lönbséget nem tapasztalunk egy 
izzólámpa működésében egyen- és 
váltóáram esetében.

Érzékeny fényintenzitás-mérővel ki-
mutatható, hogy váltóáram hatásá-
ra az izzólámpák fényereje másod-
percenként 100-szor felerősödik, 
majd legyengül. Ilyen váltakozást 
egyenáram esetén nem tapasztal-
hatunk.

FIGYELD MEG!

=
U

~
U

 Q Kondenzátor áramköri vizsgálata

=
U

~
U

 Q Tekercs áramköri vizsgálata
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1. Az ábrán egy 
230 V-os há-
lózati áram 
képét látjuk 
egy- és kétutas 
egyenirányí tás 
után. Mennyi 
lesz ezeknek a 
feszültségeknek 
az effektív ér-
téke?

2. Mennyi a hálózati áram maximális feszültsége hazánk-
ban? Mennyi a hálózati áram maximális áramerőssége 
és effektív áramerőssége egy 100 ohmos ellenálláson?

3. Mennyi az ábrán 
látható váltófe-
szültség effektív 
értéke és frek-
venciája?

4. Hogyan változik az izzó fényereje, ha az ábrán látható 
kapcsolásban zárjuk a kapcsolót?

5. Változik-e az ampermérő által mutatott áramerősség, 
ha zárjuk a kapcsolót?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. A hálózati áram feszültsége egy pillanatban éppen 0 V. 
a) Mekkora a pillanatnyi feszültsége 5 ms, 10 ms,  

20 ms múlva? 
b) Mekkora a pillanatnyi feszültség értéke  2 ms, 8 ms, 

12 ms múlva?

2. Szinuszos váltófeszültségnél milyen időközönként lesz 
a feszültség pillanatnyi értéke éppen az effektív értékkel 
megegyező? Válaszunkat fejezzük ki a periódusidővel!

3. Egy generátor által termelt áram időfüggése a követke-
ző: I(t) = 1,41 A · sin (184,4 t).
a) Állapítsuk meg, hogy mennyi  ennek az áramnak az 

effektív értéke és frekvenciája!
b) Ábrázoljuk az áram első periódusát!
c) Az adott periódus mely időpillanataiban vesz fel az 

áram 0,5 A-es és 1 A-es értékeket?

4. Egy szinuszosan váltakozó áramról azt tudjuk, hogy  
0-ról indulva 10 ms alatt veszi fel  2 A-es effektív értékét.
a) Mennyi  ennek az áramnak a maximális értéke?
b) Mennyi  ennek az áramnak a frekvenciája?

5. Pista Amerikából ajándékba kapott két teaforralót, 
melyeket 115 V-os feszültségre gyártottak.  Mindegyik 
teljesítménye 1 kW. Pista hamar rájön arra, hogy hiába 
alakítja át a hazai szabványnak megfelelőre a csatlako-
zóját, azt nem dughatja be a hazai konnektorba, mert 
a teaforraló tönkre fog menni. Ezért arra gondol, hogy 
egy kis barkácsolással a két teaforralót sorba kapcsolja, 
és közösen csatlakoztatja ezeket a hálózatra. Ha most 
mindegyikbe fél-fél liter vizet tesz, akkor (az elhanya-
golható hőveszteségeket nem számítva) ugyanannyi 
idő alatt lesz 1 liter forró vize, mintha egy hazai 2 kW-os 
merülőforralóba tölt 1 liter vizet. Helyes-e Pista ötlete?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A hálózati áram váltóáram, aminek nagysága és iránya periodikusan, folyamatosan változik. A hálózati ára-
mot hőhatás szempontjából szokták jellemezni az úgynevezett effektív (hatásos) értékkel, ami nálunk 230 V, 
50 Hz-es frekvencia mellett.

Egy váltóáramú áramkör vizsgálata sokkal bonyolultabb, mint egy egyenáramúé. Ennek egyik oka az, hogy a 
tekercs és a kondenzátor egészen másként viselkedik váltóáramú körben, mint egyenáramú körben. A tekercs 
ellenállása megnő, a kondenzátor szakadás helyett pedig ellenállásként viselkedik.

NE FELEDD!

Ui

t

Umax

Ui

t

Umax

Ui

0,1
t [s]

500 V

~

~

A
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Ma a világ technológiai köz-
pontjai az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, a Távol-Keleten és 
Nyugat-Európa egyes területein 
találhatók. A XIX. század végén 
azonban még egészen másként 
volt ez, és egy időben úgy tűnt, 
hogy Magyarországnak komoly 
esélyei vannak arra, hogy a világ 
élmezőnyébe tartozzon techno-
lógiai téren. Már említettük, hogy 
Mechwart András felismerte a 
villamosítás szerepét. A transzfor-
mátor, a „XIX. század tranzisztora” 
is magyar találmány volt. Temes-
váron égtek először a kontinen-
sen elektromos utcai lámpák, és 
Mátészalkán Párizzsal egy időben 
lett elektromos hálózat. A fejlődés 
lendülete azonban megtorpant, a 
történelem másként alakult.

A transzformátor

A transzformátort a maihoz közeli 
formában 1885-ben három magyar 
mérnök: Zipernowsky Károly, Blá-
thy Ottó és Déri Miksa alkotta meg. 
(A nemzetközi irodalomban az ál-
taluk megalkotott transzformátort 
nevük kezdőbetűi alapján csak ZBD-
nek nevezik, mi is ezzel a névvel fo-
gunk utalni rá.)
A transzformátor zárt vasmagra 
csévélt két tekercsből áll. Az elekt-
romos energiát felvevő tekercset 
primer tekercsnek, az elektromos 
energiát leadót szekunder tekercsnek 
nevezzük (primer = elsődleges, sze-
kunder = másodlagos). Működése 
az elektromágneses indukció elvén 
alapszik. A primer tekercsre kap-
csolt váltakozó áram változó mágne-
ses mezője a szekunder tekercsben 
váltakozó feszültséget indukál. Mivel 
a primer tekercs változó mezeje csak 
váltóáram hatására alakul ki, ezért a 
transzformátor egyenárammal nem 
működik. 

Kapcsoljunk váltakozó feszültséget egy transzformátorra, és voltmérővel mér-
jük meg a primer és a szekunder feszültséget! Ismételjük meg a kísérletet más 
menetszámú tekercsekkel! Vizsgáljuk meg az indukált feszültség nagyságát 
különböző menetszámok esetében!

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  A ZBD, azaz Zipernowsky, Bláthy és Déri  
eredeti transzformátora…

 Q  Egy korszerű, a hálózati feszültséget 
9 V-ra átalakító transzformátor. Fenn 
a primer, alul a szekunder tekercs. 
Figyeljük meg, hogy a szekunder 
tekercsnek mennyivel vastagabb a 
huzalozása. Vajon miért?

 Q …és egy mai iskolai transzformátor

35. | A transzformátorok
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A mérések alapján némi közelítéssel a következő megállapítást tehetjük:  
A transzformátorban a primer és szekunder feszültségek aránya megegyezik 
a primer és szekunder tekercsek menetszámának arányával. Ha N-nel jelöljük 
a menetszámot, akkor ezt a követkőképpen írhatjuk fel: 

=               .
Uprimer

Uszekunder

Nprimer

Nszekunder

Ebből az összefüggésből kiolvasható, hogy ha nagyobb menetszámú  
szekunder tekercset választunk, mint a primer tekercs menetszáma, akkor a 
feszültség megnő. Ilyenkor beszélünk feltranszformálásról. Ellenkező esetben 
letranszformálás történik.

A teljesítményt a P = U · I összefüggéssel számolhatjuk ki. A primer és a 
szekunder tekercsen ugyanakkora teljesítménynek kell megjelennie (a vesz-
teségektől eltekintve):

P = Up · Ip = Usz · Isz, 

ezért ha a feszültség feltranszformálódik, akkor az áramnak le kell transzfor-
málódnia. Az áram frekvenciája a transzformálás során nem változik. 

A vasmag szerepe

A ZBD egyik nagy újdonsága a zárt vasmag volt. A vasmag szerepe, hogy 
a változó mágneses mezőt lehetőleg veszteségmentesen átvezesse a pri-
mer tekercs felől a szekunder tekercsbe. Csakhogy a primer tekercs válta-
kozó mágneses mezeje magában a vasmagban is áramot indukál. Ezt az 
áramot örvényáramnak nevezik. Ez az örvényáram a kiterjedt vastest-
ben a kis ellenállás miatt nagy áramerősséget ér el, ezért a P(veszteség) = I2Rt  
képlet értelmében nagyon sok veszteség termelődne hő formájában.  
A vasmag örvényáramának csökkentése érdekében a vasmagot nem tömör 
fémből készítik, hanem vékony, szigetelő lakkréteggel ellátott lemezekből, 
majd ezeket összeerősítik például szegecseléssel. A ZBD gyártásánál is már 
felismerték azt, hogy nem lehet a vasmag tömör vasból, ezért az első típus-
nál huzalból készítették azt. A megfelelő transzformátort vasmaggal ellátva és 
egyéb hatásfoknövelő lépésekkel sikerült elérni, hogy a mai korszerű transz-
formátorok hatásfoka 98% körül legyen. 

Az elektromos energia szállítása

Az erőműből az elektromos energiát távvezeték szállítja a fogyasztókhoz.  
A vezetékben folyó áram hőhatása révén a környezetét melegíti, ez veszteség, 
ezért ezt hőveszteségnek nevezzük. 

Egy 2 m hosszú ellenálláshuzal-párra kapcsoljunk 3-4 V váltóáramot, majd 
csúsztassunk rajta végig egy fémérintkezős zsebizzót az áramforrástól indulva! 
Az izzó az áramforrástól kb. 1 m-re nem fog világítani. Ha azonban egy transz-
formátorral az elején feltranszformáljuk a feszültséget, a végén pedig letransz-
formáljuk, akkor az izzó a huzal végén is világítani fog. 

KÍSÉRLETEZZ!

 Q  Amorf ötvözetből készült vasmag

~3-4 V

~3-4 V
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A távvezetékrendszer

Az elektromos áramot az erőművekhez kapcsolódó transzformátorállomá-
sokon feltranszformálják. Hazánkban a nagy távolságú szállításra 400 kV-os 
vagy 220 kV-os vezetékeket használnak. Ukrajna felől egy 750 kV-os vezeté-
ken is érkezik elektromos energia. Ezek képezik az alaphálózatot. Ehhez egy 
120 kV-os főelosztó-hálózat kapcsolódik. Kisebb régiókba 20 kV-os vezeté-
keken jut el az áram. A háztartásban is sokféle transzformátort használunk.  
A széles körben elterjedt félvezető eszközöknek ugyanis „túl sok” a 230 V, 
ezek számára sokkal kisebb feszültséget kell előállítanunk, ezért „tápegysé-
gek” sorát használjuk, amelyekben nemcsak letranszformálják az áramot, ha-
nem egyenirányítják is. 

Alaphálózat

Főelosztó-hálózat

Elosztóhálózat

erőmű transzformátor

távvezeték
750/400/220 kV

gyárak, üzemek vasút

lakóházak

kis üzemek, mezőgazdaság, vállalkozások

hivatalok, irodaházak,
bevásárlóközpontok

120/35 kV 120 kV

120 kV

20 kV

20 kV

20 kV

230/400 V

230/400 V 230/400 V

 Q  A nagyteljesítményű transzformátorokat 
általában a szabadban helyezik el, más 
épületektől távol. Így egy esetleges 
meghibásodás esetén, ha  leég  
a transzformátor és a benne lévő olaj, 
másra nem terjed át a tűz.  

Ausztria

750 kV
Szlovákia Ukrajna

Románia

SzerbiaHorvátország

400 kV
220 kV

Szlovénia

Feladat: A paksi erőmű generátorai 
9900 A-es elektromos áramot állí-
tanak elő. Egy átlagos távvezeték 
ellenállása 0,12 ohm kilométeren-
ként. Mekkora lenne a hőveszteség 
másodpercenként, ha a generátor 
áramát közvetlenül a vezetékre 
kapcsolnák, és azt csak egy irány-
ba, a 90 km-re lévő martonvásári 
elosztóba szállítanák? Mekkora len-
ne a teljesítményveszteség, ha az 
áramerősséget 25-öd részére csök-
kentenék a feszültség 25-szörösére 
emelésével?

Megoldás: 
R = 90 · 0,12 = 10,8 Ω. 
P(veszteség) = I2 R = 1059 MW. 

Ez iszonyatos nagy veszteség, az 
egész erőmű 2000 MW-os, azaz a 
megtermelt energiának több mint 
a fele elveszne. Valamint, ha ekkora 
hő termelődne a vezetékben, akkor 
az nagyon gyorsan elolvadna.

Ha az áramerősség 25-öd részé-
re csökkenne, akkor a veszteség  
252 = 625-öd részre csökkenne, és 
csak 1,7 MW lenne.

SZÁMOLJUK KI!
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Zipernowsky Károly (1853–1942) a pesti Műegyetem elvégzése után a 
Ganz-gyár újonnan alakult villamos osztályának vezetője lett. Itt először 
egyenáramú generátorokkal foglalkozott, de hamarosan felismerte, hogy 
a váltóáramoké a jövő. Amikor 1882-ben Déri is a Ganz-gyárba érkezett, fi-
gyelme végleg a váltóáram felé fordult. Itt alkotta meg 1885-ben a három 
mérnök az energiaátvitelre alkalmas zárt vasmagú transzformátort. Ziper-
nowsky 1893-ban elvállalta a Műegyetem újonnan megalakult elektrotech-
nika tanszékének tanszékvezetői feladatait, és ezek után mint egyetemi ok-
tató alkotott maradandót.  

Bláthy Ottó (1860–1939) a 
bécsi Műegyetemen tanult 
gépészmérnöknek, majd a 
budapesti Ganz-gyárba ke- 
rült gyakornokként 1883-ban. 
Itt Zipernowsky sikereinek 
hatására érdeklődése az 
elektrotechnika felé fordult. 
Neki voltak a legalaposabb 
ismeretei az elektromos 
jelenségek területén; is-
mer te Faraday kísérleti és 

Maxwell elméleti munkáit is.  Még a XIX. század végén is gyakori volt, hogy 
az elektrotechnikai mérnökök matematikai számítások nélkül álltak neki 
kísérletezni. Bláthy óriási érdeme, hogy ő matematikai számításokkal is meg 
tudott egyes eredményeket jósolni, így a transzformátor kifejlesztésének 
elméleti háttere főként az ő érdeme. A transzformátor szót is ő alkotta 
meg.  Igen kreatív és termékeny feltaláló volt, többek között megalkotta 
a „villanyórát”, azaz a fogyasztásmérőt, amit ma már minden lakásban 
megtalálunk. Bláthy szellemi képességeiről, memóriájáról, fejszámoló-
művészetéről legendákat mesélnek. Híres sakkozó is volt. Sakk-könyvei, 
feladványai ma is világhírűek, és a soklépéses sakkfeladványok terén ma 
is világrekordernek számít. Országosan ismert volt fajkutyatenyészetéről. 
Ferenc József is elsősorban erről az oldaláról ismerte.

Déri Miksa (1854–1938) a buda-
pesti és a bécsi Műegyetemen 
tanult vízépítőmérnöki szakon. 
Kezdetben részt vett a szabályo-
zási munkákban is, de aztán ér-
deklődése az elektrotechnika felé 
fordult. A híres Ganz-gyár villa-
mossági osztályához 1882-ben 
csatlakozott. Az egyre inkább 
terjeszkedő cég képviseletében 
külföldi megbízásokat vállalt. 
A transzformátor kifejlesztésében 
döntően ő végezte a kísérleteket. 
1889-ben a Ganz Bécsben is vál-
lalatot alapított, Bécs villanyhá-
lózatának kiépítésében Dérinek 
döntő szerep jutott. Bécs után 
Róma villamosítását is irányí- 
totta.

A váltóáram sokirányú felhaszná-
lását a transzformátorok teszik 
lehetővé. A transzformátor há-
rom magyar mérnök, Déri Miksa,  
Bláthy Ottó és Zipernowsky Ká-
roly találmánya. Az elektromos 
energia szállításában nagy jelen-
tősége van abból a szempontból, 
hogy a feltranszformált feszült-
ség esetén a veszteségek sokkal 
kisebbek. Számos háztartási gép 
is más feszültséget igényel, mint 
a hálózati áram. Veszteségmentes 
transzformátor esetén:

=                .
Uprimer

Uszekunder

Nprimer

Nszekunder

               

NE FELEDD!

 Q Déri, Bláthy, Zipernowsky

 Q Bláthy wattmétere (villanyórája)
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1. Egy transzformátor primer tekercsére 24 V váltakozó 
feszültséget kapcsolunk. A primer tekercs menetszá-
ma 600, a szekunder tekercsé pedig 1200. Mekkora 
lesz a szekunder tekercsen megjelenő feszültség? 
A veszteségeket hanyagoljuk el!

2. Az ábrán az úgynevezett Siemens-féle indukciós ke-
mence modelljét látod. Magyarázd meg, hogy az ol-
vasztótégelybe kerülő óndarabok miért olvadhatnak 
meg!

fémolvadékfémolvadékf

olvasztótégely

nagy menetszámú tekercs

3. Egy transzformátor primer áramerőssége 200 mA, 
menetszáma 1000. A szekunder áram erőssége 
2,4 A, feszültsége 12 V. Mekkora a primer feszültség és 
a szekunder tekercs menetszáma, ha a veszteségeket 
elhanyagoljuk?

4. A hegesztésnél nagy méretű transzformátorokat 
szoktak használni. Egy hegesztőtranszformátoron a 
következő adatok olvashatók: 

  hegesztési áram: 100 A, 
  hegesztési feszültség: 18 V. 

a) Milyen lesz ebben a hálózati áramra kötött 
transzformátorban a pri mer és a szekunder me-
netszámnak az aránya? 

b) Mennyi lesz a hálózatból felvett áramerősség? 
(Tételezzünk fel 100%-os hatásfokot. Valójában a 
legjobbak hatásfoka 85% körül van.)

c) Mekkora a hálózatból felvett áramerősség, ha fi -
gyelembe vesszük a transzformátor veszteségeit 
is, és 85%-os hatásfokkal számolunk?

5. Egy erőmű generátora 24 kV feszültséget állít elő. Ezt 
400 kV-ra transzformálják fel, majd párhuzamos kap-
csolással 10 ágra osztják. Minden ágban 350 A erőssé-
gű áram lesz. Milyen menetszámaránnyal valósítható 
meg a feltranszformálás?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Egy akkumulátortöltő kimenete 8,4 V-os és 750 mA 
áramot ad le. Mekkora lesz a töltő áramfelvétele a há-
lózatról, ha ideális transzformátornak tekintjük?

2. A paksi  atomerőműben a  generátorban termelt kö-
zel 10 000 A erősségű áram a főtranszformátorban 
372 A-re csökken, míg a 15,75 kV-os feszültséget 
400 kV-ra alakítják át. 

a) Mennyi a transzformátorok hatásfoka? 

b) Körülbelül mennyi a transzformátor menet szá-
mai nak az aránya?

3. Egy kisebb erőmű teljesítménye 500 kW. Generátorai 
2,5 kV feszültséget állítanak elő. Az áramot 10 kV-os 
távvezetéken szállítják tovább, amelynek ellenállása 
20 Ω. Az ideálisnak tekinthető  transzformátorainak 
primer körei 5000 menetes tekercseket tartalmaznak.

a) Mekkora a transzformátorok szekunder tekercse-
inek menetszáma?

b) Mekkora lesz a szállítási veszteség?

c) Mekkora lesz a szállítási veszteség, ha a szállítást 
100 kV-on végzik, és a drót ellenállása ugyanakkora?

4. 230 V-os hálózati áramról szeretnénk működtetni két 
24 V-os fogyasztót. A két fogyasztó működtetését 
egyetlen transzformátorról szeretnénk megoldani. Az 
egyik 24 V-os fogyasztó teljesítménye 96 W, a másiké 
36 W. A transzformátort tekintsük veszteségmentes-
nek.

a) A primer tekercs menetszáma 5000. Mennyi le-
gyen a szekunder tekercs menetszáma?

b) Mekkora áramerősséget kell kibírnia a primer és 
a szekunder tekercsnek?

c) Mennyibe kerül ennek a két fogyasztónak az 
egész napos egyidejű üzemeltetése 40 Ft/kWh-s 
ár esetén?

5. Egy erőmű generátora 7 MW-os, és  2,5 kV-os feszült-
séget állít elő. A megtermelt áramot tíz  részre osztva 
132 kV-os vezetékeken szállítják el.  

a) Egy távvezetéket egyetlenegy szál 250 mm2-es 
alumíniumvezetéknek tekintve, mekkora lesz a 
teljesítményveszteség ezen a távvezetékszaka-
szon, ha az áramot egy 40 km-re lévő elosztó-
állomásra szállítják? Az alumíniumvezeték fajla-

gos ellenállása 0,03 
Ωmm2

m
.

b) Mekkora lenne a veszteség, ha 22 kV-os vezetéken 
szállítanák az áramot, ha az ugyanilyen vastag?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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35. | A transzformátorok

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

A, Á
aerodinamika 39
aggregátor 201
agona 178
akkord 83
akkumulátor 126
aktív érintésvédelem 144
akupunktúra 141
akusztikailag kemény 

fal 87
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J
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Joule, James Prescott 151
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K
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kapacitív ellenállás 206
kapilláris 11
katódsugaras tévé 182
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Kilby, Jack 162
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klímaváltozás 58
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Kuo, Shen 59
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légellenállás 39
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Lorentz-erő 180

M
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35. | A transzformátorok

PROJEKTFELADATOK

(„Vízkörnyezetünk fizikája” fejezethez)
– Nézz utána az interneten, hogy mi a cseréphűtő. Használhatod például ezt az oldalt:
  http://sporolok.blog.hu/2014/07/01/hutoszekreny_aram_nelkul
– Mekkora hőmérséklet-különbséget lehet előállítani így? Mérd meg.
– Mennyi idő alatt éri el a minimális hőmérsékletet?
– Csapatmunkában versenyezzetek, hogy melyik csapat hűtője a legjobb, a leggyorsabb!
– Készíts prezentációt arról, hogyan működik a cseréphűtő!

1. Készítsünk cseréphűtőt 

(„Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája” fejezethez)
– Készítsetek különböző módokon hajtogatott papírrepülőket ugyanakkora papírlapból!
– Versenyeztessétek a papírrepülőket, hogy melyik tud a legmesszebbre szállni!
– Készítsetek mobiltelefonnal videofelvételeket papírrepülők mozgásáról!
  Elemezzétek a mozgásokat a videók alapján, határozzátok meg a repülők pályáját, illetve a pálya egyes pontjaiban 

a repülők sebességét!
– Vizsgáld meg az internetet, hogy milyen papírrepülő-típusok a legajánlottabbak!
  Kiindulásként használhatod ezt az oldalt:
  http://papirrepulok.blog.hu/
– Készíts kiselőadást ezzel a címmel: „A papírrepülők fizikája”!

2. Papírrepülők versenye 

(„Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai” fejezethez)
– Nézz utána az interneten, hogyan lehet mérni az ökológiai lábnyomot!
  Kiindulásként ezt az oldalt ajánljuk:
  http://www.kothalo.hu/labnyom/
– Határozd meg saját ökológiai lábnyomodat!
  Vizsgáld meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek leginkább növelik az ökológiai lábnyomodat!
– Milyen lehetőségeket látsz arra, hogy csökkentsed az ökológiai lábnyomodat?
– Hasonlítsd össze saját ökológiai lábnyomodat az osztálytársaidéval, és elemezd az eltérések okát!

3. Ökológiai lábnyom mérése

(„A hang és a hangszerek világa” fejezethez)
– Vizsgáld meg, hogyan jeleníthető meg egy gitár húrjainak a rezgése!
  Kiindulásként ezt az oldalt ajánljuk:
  http://www.sciencealert.com/watch-what-guitar-strings-are-really-doing-up-close
– Mobiltelefon segítségével készíts lassított felvételeket különböző hangszerek mechanikai rezgéseiről! Vizsgálj húros 

hangszereket és különféle dobokat!
– Rögzítsd elektronikusan különböző hangszereken ugyanazt a hangot, majd a felvételeket jelenítsd meg vizuálisan, 

és hasonlítsd össze a jelalakokat!
  Kiindulásként ezt a programot ajánljuk:
  https://www.zeitnitz.eu/scope_en
  A fenti program segítségével bontsd fel a jeleket alaphangra és felharmonikusokra a frekvenciaanalizáló alkalmazás 

segítségével.

4. Hangszerek fizikája 
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(„Az elektromos energia előállítása” fejezethez)
Az elkészített elektromágnes erejét azzal is lehet mérni, hogy hány anyacsavart képes megtartani.
– Kiselőadások: Mi az elektromágnes működésének fizikai alapja? Mitől erős egy elektromágnes?

– A környezetben található anyagok számbavétele, bontásból származó anyagok, vásárolható anyagok. A felhasznál-
ható áramforrások. Az adott lehetőségek szerint milyen lehet a legerősebb konstrukció?

– Az elektromágnes megépítése, verseny a mágnesek között.

5. Erős elektromágnes építése

– Látogassatok el egy hangszerkészítőhöz, és készítsetek vele interjút arról, hogy munkája során hogyan találkozik 
alapvető fizikai elvekkel!

– Látogassatok el egy orgonához, és kérjétek meg a helyi orgonistát, hogy mutassa be számotokra a működését. A 
látogatásról készítsetek prezentációt!

(„Az elektromos áram, elemek, telepek” fejezethez)
– Tájékozódás, kiselőadások: milyen grafitáramkörök láthatók az interneten? Az áramkör elemei. A tanár bemutat egy 

általa készített áramkört (kb. 9 V-os elem, papírlap, grafitceruza, LED).
  Nem minden ceruza alkalmas grafitáramkör rajzolására, csak amelyik valóban grafit. Ellenőrizni kell a bél ellenállá-

sát, néhány ohm legyen! A papírra rajzolt vezetéket alaposan be kell grafitozni. Kondenzátor, kapcsoló is rajzolható. 

– Igaz-e, hogy a grafitból rajzolt vezeték ellenállása a hosszával arányos? Függ az ellenállás a keresztmetszettől?
   Egy vagy néhány LED működtetésére alkalmas grafitáramkörök rajzolása. Egyszerű mérőműszerrel ellenőrizhetőek 

a potenciálváltozások az áramkör mentén. A működő áramkörök lefényképezése. 

6. Grafittal rajzolt elektromos áramkörök 

(„Az elektromos áram előállítása” fejezethez)
– A Lenz-törvényt demonstráló kísérlet elvégzése egyszerű eszközökkel. A boltokban kapható különböző átmérőjű 

alumíniumcsövekben elejtett mágnes lassabban esik, mint az ugyanabban a csőben elejtett nem mágneses tárgy. 
A jelenség megfigyelése, pontos körülírása. Okozhatja-e a lassulást a cső falához ütődés vagy a megnövekedett 
légellenállás? Mi tehát a jelenség magyarázata?

– Az esés átlagsebességének meghatározása a cső hosszának és az átesés idejének segítségével.
  A feladat olyan kísérleti eszköz készítése, amiben minél lassabban esik a mágnes! Vajon készíthető olyan eszköz, 

amiben megáll?
  Az egyik lehetőség az egyre erősebb mágnesek alkalmazása. A mágnesgolyó vagy a mágneskorong esik gyorsab-

ban? Hány korong egymáshoz illesztésével kapjuk a leglassabban áteső testet?
  Mi a szerepe a cső belső átmérőjének és falvastagságának?
  Az eredmények összegzése, a kísérletek alapján tökéletesített kísérleti eszköz bemutatása.

– A magas hőmérsékletű szupravezető anyag felett lebegő kis mágnes megtekintése élőben, osztálykirándulás során.

8. Lenz törvényének kísérleti bemutatása

(„Az elektromos áram előállítása” fejezethez)
A projektfeladat során olyan tárgyat kell létrehozni, aminek részeit a mágneses erő tartja össze. A cél minél nagyobb, 
minél érdekesebb épület megalkotása. 
– Anyaggyűjtés
– A mágneses dipólusok közötti erő tanulmányozása. Hogyan tapad össze két mágnes? Milyen mágnesek állnak ren-

delkezésre, milyenekhez lehet hozzá jutni? A mágnesek egyik forrását a mágneses játékok jelentik (geomag, neodí-
mium mágnesgolyók), a kreatívhobbi-boltokban is kaphatóak. Milyen alakzatok építhetők fel például neodímium 
mágnesgolyók segítségével?

– A mágnesek mágneses terének vizsgálata az órán vaspor segítségével vagy otthon a mobiltelefon mágneses 
szenzora segítségével. A tapasztalatok megbeszélése.

– A saját mágnesek által megtartott épület megtervezése, a tervek megbeszélése, a szükséges anyagok beszerzése.
– Az épületek létrehozása, bemutatása egymásnak.

7. Mágnespaloták

Projektfeladatok
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