I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK

2. Mozgó töltések – elektromos áram
 Áram, áramerôsség

 Áramforrás, áramkör

 Az elektromos áram az elmozdulni képes elektromosan töltött részecskék rendezett, egyirányú mozgása. Fémekben a vezetési elektronok
képesek elmozdulni.
 Az áram erőssége egy adott felületen az egységnyi
idő alatt átáramlott töltés nagyságától függ:

 Áramforrások: olyan eszközök, melyek az elektromos áramot tartósan fenntartani képesek. Ilyenek
az elemek, zsebtelepek, akkumulátorok. Egy áramforrásnak két pólusa van: a pozitív és a negatív.
 Ha egy áramforrás pólusait fémes vezetőn keresztül összekötjük egy izzóval, akkor a zárt áramkörben áram folyik (az izzó világít).
 Az áram iránya az áramforrások pozitív pólusától a negatív felé mutat.
 Néhány jellemző áramerősség-érték:
zsebszámológép:
1–5 mA
vezetékes telefon:
10 mA
izzólámpa:
0,1–0,6 A
mikrohullámú sütő: 5–10 A
vasaló:
2A
villanybojler:
10 A
autók önindítója:
200–400 A
villanymozdony:
2000 A
alumíniumkohó:
60 000 A
villám:
5000 A–300 000 A

áramerősség = átáramolt töltés .
eltelt idő
 Az áramerősség jele: I;
a töltés jele: Q;
az időé: t.
Q
Így I = . Akkor nagyobb az áramerősség, ha a vezet
tő keresztmetszetén ugyanannyi idő alatt több töltés áramlik át, illetve ha ugyanannyi töltés kevesebb idő alatt áramlik át. Az áramerősség mértékegysége az amper; az amper jele: A.
1C
C
1A=
=1 .
1s
s
Gyakran használjuk még az amper ezredrészét, a
milliampert; jele: mA.

Az elektromos mozdony 200 km/h-nál nagyobb sebességű utazást is lehetővé tesz
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I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK
1.

Töltéseket mozgatunk

előjelű töltéseket
Megdörzsölt PVC-rúddal vigyünk
egy elektroszkópra. Ekkor az elektroszkóp fémből készült részein
elektron
alakul ki. Egy fémrúd segítségével kössük össze
ezt az elektroszkópot egy töltetlen elektroszkóppal. Mit tapasztalsz?
Mi lehet az oka?

fémpálca

Az összekötő fémrúdon át a töltött elektroszkóp töltéseinek egy része
a másikra. Kísérletünkben tehát
mozgattunk a fémrúdban: elektromos áramot hoztunk létre.
Az elektronok mozgatását a különböző mértékben töltött elektroszkópok közötti elektromos mező végezte. A két elektroszkóp töltése hamar kiegyenlítődik, ezért az elektronok áramlása

ideig tart.

Két edényt összekötő csőben is csak addig áramlik a víz, amíg különböző magasságúak a vízoszlopok.
A víz áramlását a

1. a

Elektronáram az eltérő
töltésű elektroszkópok között

1. b

Víz áramlik az eltérő magasságú
vízoszlopok között

tartja fenn.

A vízoszlopok magasságkülönbsége a víz áramlása közben csökken,
majd hamarosan megszűnik. Az elektroszkópok közti töltésáramlás
gyengíti, majd megszünteti az áramlást létrehozó elektromos mezőt.

2.

A dörzsölési elektromossággal szétválasztott töltések száma kicsi.
Sok millió embert kellene folyamatosan PVC-rúd feltöltésével foglalkoztatni, hogy annyi töltést nyerjünk, amennyi egyetlen zseblámpa izzóját működteti.
Olyan eszközre lenne szükségünk, amely képes elegendő mennyiségű
elektront tartósan mozgatni a fémben.
Ilyen szerkezetek az áramforrások.
Sorolj fel néhány általad ismert áramforrást!

Ha a zsebtelep két kivezetését (pólusát, vagy más néven sarkát) egy izzón keresztül összekötjük, zárt áramkör keletkezik. Az izzó folyamatosan világít, jelezve azt, hogy az áramkörben

2. a

folyik.

A jelenség hasonlít arra, ahogy egy zárt csővezetékben szivattyú hatására víz áramlik.
Az áramforrások két kivezetését megkülönböztetjük: pozitív és
pólusról beszélünk. A
tós elektronhiány, a negatívon tartós
Az áramforrás „elektronszivattyúként” működik a zárt

póluson taráll fenn.
.

2. b

Az áramforrás az áramkör
„elektronszivattyúja”
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2. Mozgó töltések – elektromos áram
3.

Az áram iránya – megállapodás szerint – az áramforrás pozitív pólusa felől, a fogyasztón át a negatív pólus

felé mutat. Ez a pozitív töltések mozgásiránya (lenne). A fémekben azonban a pozitív töltések
mozognak. Az elektronok mozgásiránya pedig az elektrontöbbletes pólustól az
felé mutat, vagyis a

felől a

felé. Így a fémekben az áram iránya és az elektronok

mozgásának iránya éppen

.

Az áram irányának meglepőnek tűnő megállapítása akkor történt, amikor még nem tudták, hogy a fémekben
töltésű

a

mozgása jelenti az elektromos áramot.

4.

Az I áramerősség, az átáramlott Q töltés és az eltelt t idő közti összefüggést háromféle alakban használjuk,
attól függően, hogy mi a keresett mennyiség. Töltsd ki a táblázat üres rovatait!
Ismert mennyiség

Eltelt idő (t) Átáramlott töltés (Q)

Keresett mennyiség

Áramerősség (I)

Összefüggés

I=

Q
t

Q=I·t
Eltelt idő (t)

5.

a) Mennyi az áram erőssége abban a vezetőben, amelyben 1 perc alatt 180 C töltés áramlik át?

b) Egy vezetékes telefon I = 10 mA erősségű árammal működik. Mennyi töltés halad át rajta egy félórás
beszélgetés alatt?

Jó tudni!

c) Mennyi idő alatt halad át a villanymozdony áramszedőjén egymillió coulomb töltés?
(Dolgozz a füzetedben!)

A vezetéken 1 s alatt
 Egyetlen elektron töltése az 1 coulombhoz képest
annyi elektron áramlik át,
igen kicsi. A gyakorlati életben megvalósuló áramahány vízcsepp ezen
erősségek esetén rendkívül sok elektron áramlik a
a csövön kb. 160 év alatt.
vezetékben.
 Számoljuk ki, hogy ha 0,2 A erősségű áram folyik egy
zseblámpa izzószálán, akkor mennyi a másodpercenként átáramló elektronok száma!
 Ha az áramerősség 1 A, akkor 1 C töltés 1 s alatt áramlik
át, tehát 0,2 A erősségű áram esetén másodpercenként
0,2 C töltés áramlik át. Ez másodpercenként 0,2 · 6,25 trillió =
= 1,25 trillió = 1 250 000 000 000 000 000 = 1,25 ·1018 elektron áthaladását jelenti.
 Ez egy elképzelhetetlenül nagy szám. Hogy mégis mekkora,
az ábrán látható példával szemlélteti Öveges József tanár úr.
 Hihetetlen végeredmény! Aki nem hiszi, járjon (számoljon) utána!
(Egy kis segítség elszánt utánaszámolóknak: 1 cm3 vizet 40 cseppnek vettünk; 1 nap = 24 · 60 · 60 s =
= 86 400 s, 1 év =365 nap. A 2 m átmérőjű cső keresztmetszete ≈ 3 m2).
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I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK
6.

Mekkora sebességgel áramlanak az elektronok a vezetőben?

Többször hasonlítottuk már az elektronáramot a vízvezetékben áramló vízhez. A kerti csap megnyitásakor a víz nagyon gyorsan kibuggyan
a locsolócső végén. A víz áramlási sebessége a csőben azonban ennél
jóval kisebb: amíg egy vízcsepp a vízművektől hozzánk érkezik, addig
esetleg több nap is eltelik.
25 cm

Ugyanígy: az elektronok sebessége a vezetékben meglepően kicsi.
0,2 A erősségű áram esetén – pl. a zsebizzót a zsebteleppel összekötő huzalokban – kb. 5 cm/óra. Egy zsebtelep élettartama ekkora áramerősségnél kb. 10 óra. (Az áram, és az izzó fénye ennyi idő alatt lassan csökken.)
Ha egy áramkörben a telep és az izzó távolsága 25 cm-nél nagyobb,
akkor a vezetékek összes hossza
elektron kb.

nagyobb. Ekkora utat egy

alatt tesz meg a vezetékben.

6.

Kiszámítjuk, hogy mennyi idő
alatt tesznek meg az elektronok
egy
teljes „kört”.
Képalá

A fentiek alapján fogalmazz meg tömören egy meghökkentő állítást:

1 cm3 vörösrézben kb. 9 · 1022 db atom van, és atomonként 2 vezetési elektron. Egy elektron töltése: 1,6 · 10-19 . Ezekből az adatokból kiszámítható az 1 mm2 keresztmetszetű rézdrótban 0,2 A áramerősség esetén az elektronok sebessége. Az eredmény
meglepő: mindössze kb. 5 cm/óra. Aki először hallja ezt, megzavarodik. Nem nagyon érti, hogy lehet, hogy az izzónk a kapcsoló felkattintása pillanatában azonnal világít. Nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, a következő magyarázatot adhatjuk. Amíg
nem kapcsolunk feszültséget egy vezető végeire, abban a szabad elektronok ugyan szüntelen mozgásban vannak, de nincs
egyirányú mozgásuk. Mozgásukat leginkább a gázmolekulák hőmozgásához hasonlíthatnánk. A feszültség rákapcsolásának
pillanatában minden elektron meglódul egy meghatározott irányban, de közben végzi a hőmozgást is. A parányi lódulással
természetesen mindegyik (magával együtt) lódítja a hozzá tartozó elektromos mezőt. Egy kiszemelt elektron lódulása és a hozzá tartozó mező lódulása azonnali hatással van a szomszéd elektronokra. Ez a hatás nagyon nagy sebességgel végigfut a vezetőn, miközben a zegzugos úton, de mégis egy irányba mozgó elektronok sebessége nagyon kicsi.
(Forrás: Dr. Karácsonyi Rezső: Elektromágnesség I.)
Az elektronok sebessége a vezetőben:

.

A szerző szerint ez az érték meglepően

.

Rajzold le a füzetedben egy elektron mozgásának pályáját egy olyan vezetőben, amelyben nem folyik áram, és egy
olyanban, amelyben folyik!

Szótár
áram – current
áramerősség – current intesity
áramforrás – source of current
áramkör – circuit

Linkgyûjtemény
i k
j
Angol nyelvű szimulációk: http://phet.colorado.
edu/simulations/sims.php?sim=Signal_Circuit
lapon.
Német nyelvű szimulációk: http://www.zum.de/
dwu/depotan/apek009.htm lapon.
Olvasd el a Wikipédia villám szócikkét!
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Összefoglalás
15.

Vasmag nélküli tekercsben folyó egyenáram irányát komótosan (pl. két másodpercenként) váltogatjuk.
A tekercs közelébe helyezett iránytű a váltások ütemében minden alkalommal átfordul.
50 Hz-es váltakozó feszültséget kapcsolva a tekercsre az iránytű nem fordul át; a tekercs előtt rezeg.
Mi lehet a két kísérlet körülményeiben az a lényeges különbség, amely az iránytű nagyon eltérő viselkedését
okozza?

16.

Egy váltakozó áramú generátormodell működését ﬁgyelheted meg a www.walter-fendt.de/ph14hu/
generator_hu.htm oldalon.
Válaszolj a következő kérdésekre!
– A tekercs melyik helyzetében maximális és melyikben nulla a feszültség pillanatnyi értéke?
– A tekercs forgását gyorsítva hogyan változik az indukált feszültség nagysága, és hogyan a periódusa?
– A tekercs forgásirányát megfordítva mi változik?
– Mi történik, ha a mágnes pólusait cseréljük fel?
A fenti weboldalon megnézheted, illetve kipróbálhatod, mi a helyes válasz.

17.

Egészítsd ki a mondatokat, és válaszolj a kérdésre!

. Az ábrán bemuVasmaggal ellátott tekercs az
tatott szerkezet egy álló (1) és egy forgó (2) elektromágnest tartalmaz.
Ha az álló tekercsben áram folyik, akkor az 1. elektromágnes körül

mező keletkezik. Ha ebben a mágneses mezőben
forog, akkor ebben a 2. tekercsben áram

Az álló- és forgórész tekercseit összekötötték, ezért
szerkezet egy olyan
mal gerjeszti.

.
közös. Ez a

, amely az állórész elektromágnesét a generátor által termelt áram-

A szerkezet így működik:
– az 1. elektromágnes vasmagjában mindig van csekély visszamaradó mágnesség, ami forgatáskor a 2. tekercsben kis

indukál;

– a kis feszültség által indított gyenge
1. elektromágnes tekercsébe;

csúszókeféken keresztül visszavezetjük az

a visszavezetett áram miatt fokozódik az állórész

mezőjének erőssége, az erősebb

mező nagyobb feszültséget és
az öngerjesztő egyenáramú generátor a dinamó.

indukál, és így tovább. A folyamat az öngerjesztés,

Kinek a nevéhez fűződik a dinamóelv feltalálása?
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III. ELEKTROMÁGNESESSÉG
18.

Egy lágyvasas áramerősség-mérő műszer működését fejtsük meg közösen; pótold a hiányzó szavakat!
Két lágyvas helyezkedik el közös tekercsben. Az egyik rögzített, a másik a mutatóval együtt el tud
ni kívánt

. A tekercsben folyik a mér-

. Az áram hatására mindkét lágyvas

függ, pólusaik elhelyezke-

A mágnesek erőssége az áram
dése pedig az áram

válik.

. A közös áramirány miatt egyforma pólusú
+

–

taszítják egymást.
együtt elfordul, az óramutató járásával

A mozgó lágyvas a műszer
tatatóhoz rögzített rúgó
sága a mért

, és korlátozza az

irányban. A mu-

mértékét. A két mágnes közti taszítóerő nagy-

függ: az elfordulás mértéke és az áramerősség nagysága

arányos.

19.

Samuel Morse (1791–1872, ejtsd: szemjuel morze) amerikai festő és szobrász ﬁzikai kísérletekkel is foglalkozott. 1832 és 1835 között kifejlesztette az első működő elektromágneses távírót, és megalkotta a Morseábécét. A pontokból és vonásokból álló, betűket és írásjeleket jelentő jelcsoportjait nem véletlenszerűen határozta meg. Megﬁgyelte, hogy bizonyos betűkre és jelekre többször van szükség, másokat pedig ritkábban
használnak fel. Ezért az angol ábécé leggyakrabban használt betűjének, az E-nek egy pont lett a jele, míg a
második leggyakoribb betűnek, a T-nek egy vonás, és így tovább.
A Morse-ábécé jelei:

Írd le a nevedet a Morse-ábécé jeleivel:

103
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I.

Tisztelt
Szerkesztôség!

2. Hô
Hő
Diákszemmel

Nem egészen értem,…
 Juli: A mágnességgel már kisgyerekkoromban találkoztam. Iránytűt is láttam, de nem értettem, hogy működik. Ha a Föld pólusai vándorolnak, az iránytű nem mindig ugyanazt az irányt mutatja?
– Az iránytűk lehetnek egyszerű és bonyolultabb műszerek. Valóban, a Föld pólusainak vándorlása miatt az
egyszerű műszerek nem mindig ugyanazt az irányt mutatják, bár ez nagyon kis hibát okoz, a Föld nagy méretéhez viszonyított kis póluselmozdulás miatt. Ráadásul az sem mindegy, hogy a Földön hol tartózkodunk,
mert az egyszerű mágnestű az adott helyen érvényes mágneses erővonal mentén áll be, amely változik
a Föld felszínén elfoglalt helyzetünktől függően. A drágább, bonyolultabb – pl. repülőgépi – műszerekben
a földrajzi helytől függően korrigálják a tű pozícióját, hogy pontosan az észak–déli irányt mutassa, kb. évente frissített adatok segítségével, a pólusvándorlás miatt. Megzavarhatják az iránytűt nagy acéltestek, gyárak vagy kisebb tárgyak, tartályok, csövek is, ha nagyon közel megyünk hozzájuk. Ha egy nagyobb járműbe
építjük be az iránytűt, amelyiknek feltehetően vannak jól mágnesezhető (vas, acél) alkatrészei, azok hatását
az iránytű (pl. műszerfalban) rögzített helyén kis kompenzáló mágnesekkel kompenzálhatjuk. Feltételezzük
ilyenkor, hogy az iránytű mindig ugyanott lesz pl. a motorhoz képest.
 Zsolt: …hogy ha váltakozó irányú és nagyságú áram folyik egy égőn keresztül, akkor miért nem villog
a fénye? Hiszen tanultuk, hogy az áram és a feszültség egyszer csak nulla értéket vesz fel, majd maximumra
nő, majd megint nullára csökken, és így tovább.
– Az izzó fénye valójában villog, de olyan sűrűn, hogy az a szemünkben összefolyik, és egyenletesnek tűnik.
Ugyanígy a kamerák, illetve fényképezőgépek sem elég gyorsak ahhoz, hogy az izzó vagy fénycső fényének
villogását követni tudják. De ugyanígy villog a tv vagy monitor képernyője is, mert a képfrissítési gyakoriság
szintén ugyanezen 50 Hz frekvenciájú az alapkészülékeknél. A mozgást egy ﬁlmben folyamatosnak látjuk,
pedig egymás után következő, másodpercenként 50 képből van összetéve.
 Niki: …hogyan jut el az áram azonnal a csillárhoz bekapcsolás után, ha váltóáram folyik a vezetékben és
a töltések ide-oda mozognak benne?
– A váltakozó áramkörben a töltések nem folynak folyamatosan egy irányba, hanem ide-oda vándorolnak
egy akkora áramkördarabon, amekkorát egy periódus alatt be tudnak járni. Ez a bejárt vezetékhossz az
anyag minőségétől is függ, ugyanis az határozza meg a töltések mozgékonyságát. Mégis, amikor bekapcsoljuk a mennyezet közepén elhelyezett csillárt a fali kapcsolóval, az rögtön világítani kezd, pedig lehet, hogy
a töltések bejárt pályája nem is ér el a kapcsolótól a csillárig. Ez nem baj, mert nem a töltésnek, hanem a feszültségnek kell odaérnie, az pedig közel fénysebességgel terjed a vezetékek mentén. A feszültség hatására az égők saját elektronjai fognak ide-oda vándorolni az izzószálban, létrehozva a világításhoz szükséges
áramot.
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Még jól jöhet a fizika…
 Laci: …szerelésnél. A mágneseket ugyanis használhatjuk vastárgyak kihúzására szűk helyekről, csavarok kihúzására lyukakból vagy eldugott helyekről, ahová a kezünk nem fér be – erre jók lehetnek a kisvonatot öszszekapcsoló mágnesek is – csak nehogy azt is beejtsük! Sőt volt már, hogy a zárba beletört kulcsdarabot is ki
tudtam húzni egy mágnessel, és nem kellett az egész zárat kicserélni.
 Olgi: …a konyhában. A kenyérpirítókban általában egy elektromágnes tartja a kenyeret (illetve a kenyeret
kilökő alaplemezt) az alsó pozícióban addig, amíg a fűtőszálakban áram folyik. Ha az áramot az automata
kapcsoló kikapcsolja, az általa keltett mágneses tér is megszűnik, így a kenyér kilökődik. Ha a kenyér valamiért nem marad lent, hiába nyomjuk le a kart, akkor leginkább arra gyanakodhatunk, hogy valamiért nem
folyik áram a csatlakozón, például rosszul dugtuk az aljzatba, vagy kiment a biztosíték.

2.

Képalá
1/1 abra

 Hajni: …az erdőben. Nem árt, ha tudjuk, hogy árammal átjárt vezetők alatt az iránytű rossz irányt mutat
– a tájolót ezért nem célszerű távvezetékek vagy transzformátorállomás közelében használni, mert könnyen
eltévedhetünk.

Errôl jut eszembe…
 Ricsi: …olvastam egy újságban, hogy a mágneses rezonancián alapuló képalkotás – amely néhány évtizede
forradalmian újnak számított, de villámgyorsan elterjedt – egy orvosi diagnosztikai módszer. A páciens belső
szerveiről, idegrendszeréről, lágy részeiről alkot nagyon pontos, jól kivehető és kiértékelhető képet. A beteget erős mágneses térbe helyezik, amely a szövetekben található víz protonjainak saját kis mágneseit a térrel párhuzamosra állítja be. Ezután egy rádiófrekvenciájú elektromágneses térrel az egyes rétegeket besugározzák, kibillentik a protonmágneseket az egyensúlyból, ám ezek a tér kikapcsolása után, visszaállás közben
a felvett energiát visszasugározzák. A különböző szövetekben különböző a kis mágnesek visszaállási sebessége, ezt használják ki a kontraszt és így a kép létrehozására.
 Tamás: …a szupravezetés az anyagnak az a tulajdonsága, amikor ellenállása nulla közelire csökken, így
a mágneses tér erővonalai sem tudnak az anyagba behatolni. A probléma csak az, hogy ez általában nagyon
alacsony (–200, –250 °C-nál kisebb) hőmérsékleten következik be. Bizonyos anyagokban már –190 °C körül
szupravezetés áll be, ezek a gyakorlatban könnyebben használhatók. Szupravezetőket az iparban és a kutatásban használnak, chipgyártásban, mikrohullámú áramkörökben, részecskegyorsítókban.
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20. A fény terjedése
 Fényforrások

 A fény elektromágneses hullám

 A fény szemünkbe közvetlenül a fényforrásból vagy
a tárgyakról való visszaverődés után jut.
 Az elsődleges fényforrások (valódi fényforrások)
fényt bocsátanak ki.
 Minden más test másodlagos fényforrás; a ráeső
fény hatására válik láthatóvá.
 Ha a jelenség vizsgálata során előforduló távolságokhoz képest a fényforrás mérete elhanyagolható,
akkor pontszerű fényforrásnak nevezzük.
 A nem elhanyagolható méretű fényforrások a kiterjedt fényforrások.

 Elektromágneses hullámokban periodikusan változó elektromos és mágneses mező hullám formájában terjed. Az elektromágneses hullámok szemünk
által érzékelt fajtája a fény.
 Az elektromágneses hullámok és így a fény terjedési sebessége légüres térben és a levegőben
km
.
kb. 300 000
s
 Különféle anyagokban különböző – az előzőnél kisebb – sebességgel halad a fény.
 Amelyik anyagban lassabban halad a fény, azt fénytanilag sűrűbb anyagnak nevezzük.
 A fény által egy év alatt megtett út a fényév.

 A fény terjedése
 A fény a levegőben és minden homogén („egynemű”) közegben egyenes vonalban terjed.
 A vékony, párhuzamos fénynyalábot fénysugárnak nevezzük. Ábrák készítésekor egyenesek jelképezik a fénysugarakat.
 Fénysugarak helyzetét, találkozását gyakran az útjukba helyezett síklapon, ún. ernyőn vizsgáljuk.
 A fénysugár útjába helyezett átlátszatlan tárgyak az
ernyőn árnyékjelenségeket okoznak.
 Az ernyő részlegesen megvilágított pontjai alkotják
a félárnyékot, a megvilágítatlanok a teljes árnyékot.
 Az átlátszó anyagokon a fény áthalad, így nem jön
létre árnyékjelenség.

 Fénytani jelenségek
és optikai eszközök

 A fény útjába helyezett fényvisszaverő felületről
(tükörről) a fény visszaverődik. A visszaverődés
jelenségén alapuló egyszerű optikai eszközök: síktükrök és a gömbtükrök.
 Két átlátszó anyag határfelületén a fény részben
megtörik, részben visszaverődik. A fénytörés jelenségén alapuló egyszerű optikai eszközök: a prizmák és
a lencsék.
 Összetett optikai eszközök a fénymikroszkópok,
optikai távcsövek, fényképező- és vetítőgépek.

 Színek

 A fehér fényt az üvegprizma színekre bontja. Két
vagy több szín összeadása, keverése révén újabb
színeket kapunk.

Ijesztő lenne fény nélkül élni
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1.

Sorold a megfelelő helyre a következő fényforrásokat: Nap, Hold,
csillagok, Esthajnalcsillag
Elsődleges fényforrás

Másodlagos fényforrás

2.

A mai legpontosabbnak számító mérések szerint a fény vákuumkm
. Más sebességektől eltérően a fény sebesbeli sebessége 299 792,5
s
ségét nem v, hanem c betűvel jelöljük, a legfontosabb természeti állandók egyike.

2.

A Föld kerülete kb. 40 ezer km

4.

Olaf Römer a Jupiter holdjait vizsgálta

5.

GPS műholdja

Elszántabb érdeklődők többet is olvashatnak erről a http://iqdepo.hu/
dimenzio/01/dsm07.html lapon.
A Föld kerülete kb. 40 ezer km. Egy másodperc alatt hányszor lenne képes megkerülni a fény a Földet?

A Föld–Nap-távolság kb. 150 millió km. Mennyi idő alatt ér a Nap fénye
a Földre?

A Naprendszerhez legközelebbi csillag, az Alfa Centauri 4,3 fényévnyire van. Mikor történt „eseménynek” vagyunk „szemtanúi”, amikor ezt a
csillagot szemléljük?

3.

A fény terjedési sebessége különböző anyagokban
km
km
, vízben: 225 000
,
világűrben és levegőben: 300 000
s
s
km
km
alkoholban: 220 000
, üvegben: 200 000
,
s
s
km
gyémántban: 125 000
.
s

!

4.

Az 1670-es években Olaf Römer dán csillagász a Jupiter holdjainak
keringési idejét vizsgálta.
km
Mérési adataiból kiszámította a fény terjedési sebességét; 214 000
s
értéket kapott.
Mi az oka annak, hogy a fénysebesség megméréséhez csillagászati
megﬁgyelésekre volt szükség?

5.

A GPS (Globális Helyzetmeghatározó Rendszer) által használt műholdak atomóráinak pontossága 0,1 ns (nanosecundum). Mekkora utat
tesz meg a fény ennyi idő alatt?
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6.

Földi körülmények között 1849-ben Fizeau (ejtsd: ﬁzó) mérte meg a fénysebességet.

Az ötletes módszerrel elvégzett mérés elve:
Egy fogaskerék fogai között bocsátott ki vékony fénynyalábot, amely egy igen távoli tükörről visszaverődve
ismét áthaladt a fogaskerék fogai között. Ha áll a kerék, akkor a nagyon vékony fénynyaláb nyilván ugyanazon a „foghíjon” halad oda és vissza is. A forgó fogaskerék a fény útjába állított ütemesen nyíló-csukódó
kapunak fogható fel. Ha megfelelő fordulatszámmal
forog a kerék, akkor az odafelé egy foghíjon (= nyitott
kapun) áthaladó fénysugár visszafelé már nem jut el
a megﬁgyelőhöz, mert a foghíj utáni első fog éppen
odaér és kitakarja (csukott kapu).
Számítsd ki a fény sebességét, ha a következő adatokat ismerjük:
A tükör a megﬁgyelőtől 8633 méter távolságra volt. A fény a megﬁgyelő számára akkor tűnt el, amikor a fogaskerék fordulatszáma 12,6/s volt (= másodpercenként 12,6-ot fordult).
A keréken 720 fog és ugyanennyi, a fogakkal egyező szélességű rés volt, így a kerék kerülete 2 · 720 =
egyenlő szakaszra lett felosztva.
– A fénynyaláb kiindulása és visszaérkezése között a kerék elfordulásának mértéke éppen a kerület 1/1400-ed
része, azaz

fordulat.

– A kerék másodpercenként 12,6-et fordul, akkor 0,000 69 fordulatot 0,000 69 / 12,6 =
másodperc alatt. Ennyi idő alatt a fény oda-vissza megteszi a 2 · 8,633 km =
Így a fény sebessége a mérés szerint:

7.

km távolságot.
.

A fénysugár útjába helyezett átlátszatlan tárgyaknak az ernyőn megjelenik az árnyékuk.

Pontszerű fényforrás útjába helyezett tárgy esetén az ernyő pontjai kétfélék: megvilágítottak, ill. sötétek; ezért
éles az árnyék.
Kiterjedt fényforrás esetén, az ernyőn – fokozatos átmenettel – háromféle terület van:
– teljesen világos, ahová a fényforrás minden pontjából érkezik fény;
– teljes árnyék, ahová a fényforrás egyetlen pontjáról sem érkezik fény;
– a félárnyékos területnek csak bizonyos pontjaiba érkezik fény.
Átlátszatlan golyó árnyékának keletkezése pontszerű, ill. kiterjedt fényforrás esetén

Egészítsd ki a jobb oldali ábrát a kiterjedt fényforrás esetén keletkező háromféle terület megszerkesztésével!
A teljes árnyékot feketítsd, a félárnyékos részt szürkére színezd!
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8.

Árnyékjelenség a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás is.

A napfogyatkozás ábrán keresd meg azt a területet, ahol teljes, és azt,
ahol részleges a napfogyatkozás!
Mi van a Holdnak felénk eső oldalán akkor, amikor a Földön napfogyatkozás van?

9.

A földbe szúrt pálca árnyéka követi a Nap mozgását. Ezen a megﬁgyelésen alapul a napórák működési elve.
A függőleges síkú napórákat melyik égtáj felé néző falra szerelték?

Képalá

9.

Egy díszes napóra. Napfényes
időjárás esetén a pontos időt mutatja

A napórák a pontos helyi időt mérik. Az őszi-tavaszi óraátállítást nem
követik. Mikor mutatják a hivatalos időt; télen vagy nyáron?

Napóra (lat. Solarium): a helyi időt mutató eszköz, amely a Nap fénye által megvilágított tárgyak árnyékvetését, illetve az árnyék irány- és hosszváltozását hasznosítja időmérés céljára. Készítették helyhez kötött és hordozható kivitelben. A legősibb ~
az ún. gnómon: egy függőleges tengelyű bot, vessző v. obeliszk, amely árnyékát egy vízszintes felületre veti. A ~k a középkor
legpontosabb időmérő eszközei voltak, s még a kerekes órák föltalálása sem szorította ki őket a használatból. A vertikális ~kat
főként templomok, kolostorok, városházák és kastélyok falán helyezték el. Horizontális ~kat kolostor- és várkertekben létesítettek. A XVII–XVIII. sz. a ~k reneszánsza. Ebben az időben szinte a tökéletességig fejlesztették a ~k szerkesztési módját. A helyhez
kötött (főleg vertikális) ~kon levő föliratok az idő múlására, a halálra utalnak. A modern ~k elsősorban dekoratív, csekély mértékben praktikus célok szolgálatában állnak.
Forrás: Napóra (Katolikus Lexikon címszava nyomán)
Magyarázd saját szavaiddal a napóra működési elvét!

Mi az elengedhetetlen „kelléke” ennek az órafajtának?

Magyarázd a következő szavakat: vertikális és horizontális!

Szótár
fény – light
fényforrás – light-source
árnyék – shade
terjedési sebesség – velocity of light/sound
ound
napfogyatkozás – solar eclipse

Linkgyûjtemény
i k
j
A légkör fénytani jelenségeiről olvashatsz írásokat,
láthatsz képeket: http://legkoroptika.uw.hu/
index.htm
A http://physics.decapoa.altervista.org/fisica/
index.php?&id=995 és 994 oldalon teljes
napfogyatkozást figyelhetsz meg.
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