A fizika helye a tudományágak között

Bevezetés

Mi
Miről szól a ﬁzika?

A világról szerzett ismereteinket két alapvető tapasztalati tudományág, a természettudomány és
a társadalomtudomány valamelyikébe sorolhatjuk.
A természettudomány az élő és élettelen természet
jelenségeinek tanulmányozásával foglalkozó tudomány. A természettudomány körébe tartozik többek között a fizika, a kémia, a biológia, az orvostudomány és a földtudományok. A fizika a kémiával
együtt a természettudományok egyik csoportját, az
élettelen természettudományokat alkotja.
A fizika szó a görög fűzisz (φύσις) szóból származik, jelentése: természet.
A fizikát a legalapvetőbb természettudománynak tekinthetjük, mert a
tárgykörébe tartozó jelenségek, fogalmak (például erőhatás, hőmérséklet,
elektromos töltés, áram, elektromágneses hullámok) és törvények más
területeken is megjelennek. A műszaki tudományok szilárd pillére
a fizika. Más tudományágak a
tárgykörük egyre mélyebb megismerése során kerülnek közvetlenül kapcsolatba a fizikával. Így
alakulnak ki az úgynevezett interdiszciplináris tudományok:
fizikai kémia, biofizika, orvosi
fizika, geofizika, kvantumkémia.
Rengeteg szaktudomány használja fel a fizika módszereit, ismereteit a maga területén. A régészet, a geológia, az antropológia, a meteorológia, az etológia,
a pszichológia vagy a matematika számos fontos eredménye
a fizika nélkül nem születhetett volna meg.

A Föld legmagasabb épülete
a 828 m magas, 160 emeletes
Burdzs Kalifa (Kalifa-torony,
Dubaj, Egyesült Arab Emírségek). Az épület megtervezése
és kivitelezése elképzelhetetlen
lett volna a ﬁzika törvényeinek ismerete nélkül
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A fizika tantárgy felépítése
A fizika tudománya a világegyetem szinte felfoghatatlan méreteitől és korától, a környezetünk naponta tapasztalt jelenségein át, a hihetetlenül nagyszámú, láthatatlanul kicsi részecskék folyamatosan
mozgó, alakuló rendszeréig tekinti át a világot.
A fizika tantárgyban a jelenségeket célszerűen csoportosítva tárgyalni.
Kilencedik osztályban először az alapozó mérési
gyakorlatok keretében a legismertebb és leggyakrabban előforduló fizikai mennyiségek mérési módszereivel ismerkedünk meg és gyakoroljuk ezen menynyiségek mérését. Megtanuljuk, hogyan jegyezzük
le a mérési naplóba a mérési összeállítást, a körülményeket és az eredményeket, illetve hogyan készítsünk mérési jegyzőkönyvet. Gyakoroljuk a
hosszúság, a tömeg és az idő mérését, ezek felhasználásával területet, térfogatot, sűrűséget, sebességet
mérünk. Erőméréssel a testek közötti súrlódást tanulmányozzuk.
A kinematika fejezetben megtanuljuk, hogy a
testek mozgásának leírásához milyen fogalmakat
célszerű bevezetni, és különféle pályákon mozgó
testek mozgásának törvényszerűségeit állapítjuk
meg. Vizsgálunk egyenes és görbe vonalú mozgást,
és elemezzük az egyenletes és az egyenletesen változó mozgás jellemzőit.
A mechanika további fejezeteiben a testek mozgásának és nyugalmi helyzetének az okát keressük.
Vizsgáljuk a kölcsönhatások okát és következményeit, megismerkedünk a munka és energia fogalmával és olyan alapvető megmaradási törvényekkel,
mint az energia és a lendület (impulzus) megmaradásának mechanikai rendszerekben érvényes tartalmával. Ebben a témakörben az erő és a lendület a
két legfontosabb fogalom, ezért alaposan körbejárjuk a hozzájuk kapcsolódó jelenségeket. Megismerjük az egyik legalapvetőbb fizikai jelenséget,
a gravitációs kölcsönhatást és vizsgáljuk a testek
egyensúlyának feltételeit. Megtanuljuk a bolygók
mozgásának kvantitatív leírását is. A folyadékok és
gázok mechanikája fejezetben számtalan érdekes jelenség magyarázatát ismerhetjük meg. Megvizsgáljuk a folyadékban, gázban kialakuló nyomás és
felhajtóerő okát, az áramló közegek tulajdonságait
és megértjük például azt, hogy miért tud felszállni
a repülőgép. A folyadék felszínének különleges tulajdonságait, és a szilárd felülettel történő érintkezését is tanulmányozzuk.

Tizedik osztályban az elektrosztatikában megismerkedünk az alapvető elektromos fogalmakkal, a
nyugvó töltések tulajdonságaival, a közöttük fellépő
erőhatás jellemzőivel. Az elektromos töltések közötti
Coulomb-törvényből kiindulva az elektromos térerősség és potenciál fogalmát is megtanuljuk. Különbséget teszünk elektromosan vezető és szigetelő
anyagok között, megvizsgáljuk, hogyan helyezkednek el rajtuk a töltések. A legegyszerűbb elektromos
energiatároló eszköz, a kondenzátor jellemző tulajdonságait is vizsgáljuk. Az elektromos áram fejezetben a mindennapi élet nélkülözhetetlen elektromos,
elektronikus eszközei működésének alapjaival ismerkedünk meg. Megértjük, hogy mit jelent az elektromos áram, hogyan történik az áram vezetése szilárd
anyagokban, folyadékokban és gázokban. Az Ohmtörvény segítségével egyenáramú hálózatokban tudunk a gyakorlat számára is fontos számításokat
végezni. Az elektromos áram hő-, vegyi és élettani
hatását megismerve megérthetjük, miért is oly sokrétű ez elektromos jelenségek gyakorlati alkalmazása.
A hőtan nagy témakörét is tizedikben tanuljuk.
Először a legelemibb, mindenki által ismert és használt fogalmak (hőmérséklet, hőmennyiség) pontos
meghatározását ismerjük meg, majd sokat foglalkozunk a gázok tulajdonságainak hőmérséklet-változás hatására bekövetkező változásával, megismerjük
az ideális gáz fogalmát, az egyesített gáztörvényt és
az ideális gáz állapotegyenletét. A makroszkopikus
leírási mód által kapott összefüggések mélyebb
megértését segíti a kinetikus gázelmélet, amely a gázmolekulák viselkedésével magyarázza a nyomást és
hőmérsékletet. A termodinamika két főtétele világossá teszi számunkra, hogy egy lehetséges hőtani folyamat miként mehet végbe és meghatározza, hogy
a természetben egyáltalán mely hőtani folyamatok
valósulhatnak meg. Tanulmányozzuk a termodinamikai körfolyamatokat és az ezeken a jelenségeken
alapuló hőerőgépeket és hűtőgépeket. A halmazállapotok és a halmazállapot-változások sok színes jelenségét is megismerjük. Végül sok praktikus ismeretet szerzünk mindennapi életünk hőtani jelenségeiről,
amelyek remélhetően segítenek az energiatakarékos
háztartás és életvitel kialakításában.
Sugárhajtómű tesztelése
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Tizenegyedik osztályban ismét foglalkozunk
mechanikai jelenségekkel. A periodikus mozgások
két új fajtájával, a rezgésekkel és a hullámokkal ismerkedünk meg. Megtanuljuk a rezgések kinematikai leírását, tanulmányozzuk, hogy milyen erőhatás képes ilyen mozgás létrehozására és elemezzük
a mozgás energiaviszonyait. Felismerjük, hogy sok,
formájában teljesen különböző természeti jelenség
írható le azonos módon, a harmonikus rezgés öszszefüggéseivel. A hangtanon keresztül kicsit kitekintünk a zene világába is. Ebben a tanévben ismét
tanulunk elektromos jelenségekről.
Az elektromágneses indukció és a váltakozó áramok jelensége jelentősen kiszélesíti, változatossá
teszi az elektromos gépek, berendezések körét, rengeteg, a mindennapi életben használt eszközünk
működésének alapját képezi.
Az elektromágneses rezgések és hullámok felhasználásán alapuló eszközök napjainkban rendkívül
fontossá váltak. Az információátvitel és kommunikáció eszközei, a mobiltelefon, az internet, a GPS
mind azon alapulnak, hogy az elektromágneses
hullámok rendkívül gyorsan terjednek a térben és
az alkalmazott magas frekvencia miatt óriási menynyiségű információ kódolható beléjük.
Az optika a végtelen széles elektromágneses spektrum pici kis szeletével, azzal a sávjával foglalkozik,
amelyet az emberi szem képes érzékelni. Ebben
a részben foglalkozunk a fénytörés törvényével, a
lencsék képalkotásával és a prizma színbontásával.
Sorra vesszük a legegyszerűbb alkalmazásokat, a
szemüveg, a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a fényképezőgép-objektív működését. Megértjük a fényhullámok elhajlását, interferenciáját és a polarizációt.
Az atomfizika fejezetben a modern fizika legizgalmasabb felfedezéseiről tanulhatunk. Megismerjük azokat az érdekes, elsősorban az elektronhéj
vizsgálatára vonatkozó kísérleteket, amelyek az
atom szerkezetének feltárásához vezettek. Végigvesszük az ismeretek bővülésével egyre fejlődő
atommodelleket, megértjük az elektron kettős, egyszerre részecske és hullám természetét. A speciális
relativitáselméletben felmerülő meglepő és izgal-

mas problémák megértése és megválaszolása egy
igazi szellemi kaland.
Fontos fejezet a kondenzált anyagok szerkezetének és vezetési tulajdonságainak vizsgálata. A korszerű mikroelektronikai eszközök működése, a
félvezető anyagok vezetési tulajdonsága és a szupravezetés megismerése segít megérteni az ezeken a
jelenségeken alapuló eszközök működését.
Tizenkettedikben folytatjuk az atomfizikai jelenségek tanulmányozását, de most már az atommag viselkedésével foglalkozunk. Megértjük, miért
férnek meg a magban egymás mellett az azonos
töltésű protonok, miért kellenek a neutronok a
magba és világos példáját kapjuk a tömeg-energia
átalakulásnak. Az atommagban lejátszódó folyamatok gyakorlati felhasználására is látunk több
esetet. Megismerjük az energiatermelés fissziós
(maghasadásos) és fúziós (magegyesítős) lehetőséget.
Ebben a tanévben is visszatérünk a mechanikához. Kiterjedt merev testek mozgását tanulmányozzuk, megismerjük a forgómozgásnak a haladó mozgással analóg mozgásegyenletét, a tehetetlenségi
nyomaték és a perdület fogalmát, elemezzük a forgó testek energiáit.
A csillagászat és az asztrofizika fejezetben a világegyetem kialakulásával, fejlődésével és várható
további sorsával foglalkozunk. Tanulmányozzuk
azokat a technikákat, amikkel az univerzumból felénk érkező sugárzások analizálásával megismerhető a múlt és talán a jövő is. A másodperc törtrészétől milliárd évekig, az elemi részecskék méretétől
fényévekig kalandozunk a világegyetemben.
Az emberi tevékenység környezeti hatásainak
vizsgálata a környezetfizika fejezet témája. Ez a fejezet tárgyalja a jelenkor legsúlyosabb környezeti
problémáinak fizikai hátterét (globális klímaváltozás, környezetszennyezés, energiaválság). És szó
esik a környezettudatos magatartás fontosságáról is.
Végezetül a Fizika és társadalom fejezetben betekintést nyerünk többek között a fizikának az ipari termeléssel, az orvosi diagnosztikával, illetve a
számítógépekkel és az információtechnológiával
való szoros kapcsolatára.

Sarki fény, csillagok és egy meteor látványa Alaszkában
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Egy fizikaii mennyiség (a továbbiakban
röviden mennyiség)
ennyiség) nagyságának meghatározásaa sok szempontból fontos lehet. Érdekel
kel minket a zöldségesnél vásárolt gyümölcs
mölcs tömege, mert ennek
megfelelő mennyiségű pénzt kell adnunk cserébe
ébe az eladónak. Ha kirándulásra készülünk,
ülünk, érdemes a tervezett
útvonalat előzetesen térkép alapján lemérni, hogy
gy meg tudjuk becsülni a túra
időtartamát.
át.
Gépek, berendezések, műszerek
gyártásánál,
ál, de akár a köznapi eszközeink (bútor,
tor, cipő, mobiltelefon)
elkészítése során is pontosan ismerni kell a felhasznált
elhasznált anyagok tulajdonságait, méreteit és a készítendő
eszköztől elvárt jellemzőket. Mindezen
tulajdonságokat
gokat méréssel tudjuk meghatározni.
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lecke

A mérés

Talán nem is tudatosul bennünk, hogy amikor
buszon, villamoson kapaszkodás nélkül próbálunk talpon maradni, egyensúlyi kísérletet végzünk. Ilyenkor azt próbáljuk kitalálni, hogy a
gyorsulás, lassulás, kanyarodás során mennyire
kell előre, hátra, vagy oldalt dőlni, hogyan feszítsük lábaink izmait, hogy ne essünk el. Gyakran
végzünk mérést, melyek során adott mennyiség
„pontos” vagy többé-kevésbé „pontos” nagyságát
szeretnénk megtudni. Megmérjük testhőmérsékletünket, ha betegnek érezzük magunkat, megmérjük szobánkban a szabad helyet, ahová új polcot szeretnénk vásárolni. Milyen fizikai kísérleteket
és milyen méréseket végeztél az elmúlt napokban?

Kísérletek és mérések

M
Miért
van szükségünk mérésre és mértékegységekre?
eg
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A természet megismerésének egyik módja a jelenségek megﬁgyelése, a másik a kísérletek elvégzése. Kísérletet akkor végzünk, amikor a természetben tőlünk függetlenül lezajló jelenségek pontos lefolyását
szeretnénk megérteni. A kísérletekben olyan körülményeket teremtünk, amelyekben a vizsgált jelenség jól megmutatkozik, egyéb hatások csak kismértékben jelentkeznek.
Például egy megfigyelhető jelenség lehet a havas
domboldalon egy szánkó lecsúszása. A jelenség kicsit esetleges, mert a hó nem egyenletes a domboldalon, néha nem is indul el a szánkó, csak ha picit
meglökjük. A jelenség általánosítása nyilván a testek lejtőn történő mozgása. Ennek kísérleti vizsgálatát úgy tervezzük meg, hogy a kemény, egyenletes,
sima, elég hosszú ferde felületen engedünk lecsúszni kemény, sima felületű hasábot. Változtatjuk a
lejtő hajlásszögét, és különböző kenőanyagokat viszünk a lejtő felületére. Ezzel kiiktatjuk a folyamat
szempontjából nem lényeges jelenségeket, és megteremtjük a lényeges paraméterek változtatásának
a lehetőségét.
A kísérletekből szerzett tapasztalatainkat rendszerezve következtethetünk a jelenség lényegére.
A kísérletekből szerzett tapasztalataink következményeként úgynevezett kvalitatív (minőségi, a jelenség jellegére vonatkozó) összefüggéseket, megállapításokat tehetünk. A szánkós példánk esetén a
kvalitatív tapasztalatunk, hogy a hajlásszög növelésével gyorsabban csúszik le a test a lejtőn.
A kísérletek magasabb szintje, amikor a jelenség
pontos lefolyásáról méréssel szerzünk adatokat. Ez-
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által kvantitatív (mennyiségi) összefüggéseket tudunk megállapítani, egyenletekkel megfogalmazva
a ﬁzikai törvényeket. Esetünkben például ez azt jelenti, hogy megadjuk a lejtőn lecsúszó test gyorsulásának értékét a hajlásszög függvényében.

Mérés, mértékegységrendszerek
Napjainkban a fizika az a tudomány, amely területének csaknem minden részén egzakt, vagyis a
mérésekkel alátámasztott törvények alkalmazásával írja le a világot. Biztosak lehetünk abban, hogy
a törvények saját hatókörükön belül mindig ugyanúgy működnek, és alkalmazásaik mindig ugyanazokra az eredményekre vezetnek. A mérések tehát alapvető szerepet játszanak a fizika területén,
de mindennapjaink során mi magunk is rendszeresen végzünk méréseket. Ugyanakkor tudnunk
kell, hogy a mérés soha nem lehet „abszolút pontos”, minden mérést valamilyen hibával végzünk
el, minden mérési eredményt valamekkora hiba
terhel.
A fizikai mennyiség mindig egy mérés eredménye. A mérés során összehasonlítást végzünk: a mérendő mennyiséget hasonlítjuk össze az egységnyi
mennyiséggel. Így a mérés azt fejezi ki, hogy a mért
mennyiség hányszorosa egy megállapodás szerinti
mértékegységnek. (Például 17 méter tizenhétszer
akkora hosszúságot jelent, mint az egységnek tekintett 1 méter hosszúság.)
A mérési eredmény egy mérőszám és a mértékegység szorzata. Mérési eredmény lehet: pl. 5,1 kg,
52 m, 0,045 cm, 0,3 liter, 0,05 s, 0,1 mol.
A hétköznapokban és a kereskedelemben használt mértékegységek sokféleségének és pontatlanságának kiküszöbölésére először a franciák tettek
kísérletet a francia forradalom idején. 1799-ben
platinából elkészítették a hosszúság és a tömeg
mértékegységét: az ősmétert és az őskilogrammot.
Önkényes választásuk szerint: 1 méter a Föld Párizson átmenő délkör hosszának 40 milliomod része,
illetve 1 kilogramm az 1 dm3 tiszta víz tömege a
legsűrűbb állapotában.
1875-ben született meg a Méteregyezmény, melyet 17 ország írt alá, elfogadva ezt a két mértékegységet egységes és szabványos mértékegységként.
Az aláíró országok mindegyike kapott egy másolatot az ősméterről és az őskilogrammról (lásd a fenti
kis képet és a 90. oldalt).

A mérés

A XX. század elején új mértékegységet definiáltak, az idő mértékegységét: 1 másodperc a Nap két
delelése között eltelt idő 86 400-ad része.
1960-ig újabb alapmértékegységek meghatározására került sor (amper, kelvin, kandela).
1960-ban a Méteregyezményt átnevezték SIre (Système International d’Unités), Nemzetközi
Mértékegységrendszerre.
Az 1970-es évek elején új taggal bővült az SI: az
új alapmértékegység a mól. Ekkor újították meg az
idő mértékegységét is: 1 másodperc az alapállapotú
céziumatom két hiperfinom energiaszintje közötti
átmenethez tartozó sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.
1983-ban Bay Zoltán magyar fizikus javaslatára
a méter új, pontosabb meghatározást kapott: 1 méter a vákuumban terjedő fény 1/299 792 458 s alatt
megtett távolsága.

Bay Zoltán lézerkísérletezés közben Washingtonban,
1971-ben

Napjainkban is folytatódnak a munkálatok egy
SI-alapmértékegység, a kilogramm meghatározásának pontosítására.

A kilogramm etalonnal az a „baj”, hogy kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökken a tömege.
A fizikusok célja az, hogy olyan, jól definiált egységet készítsenek, amely a későbbiekben bármikor
ismét előállítható. Várhatóan egy nagy tisztaságú
szilíciumból készített csaknem tökéletes gömb lesz
az új etalon.

Alapozó mérési gyakorlatok

1.
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SI-prefixumok egyikével képezzük. (Például a megawatt: 1 MW = 106 W, a nanométer: 1 nm = 10–9 m.)
A hekto-, deka-, deci-, centi- használata csak bizonyos mennyiségek előtt megengedett.

Alapozó mérési gyakorlatok

Fizikai mennyiség

A leendő új tömegetalon, a szilíciumgömb (ezen a művészi
fotón a gömb felületén tükröződve látható a jelenlegi
tömegetalon)

Az egységek mind pontosabb és megbízhatóbb
meghatározása nem öncélú okoskodás. Jó példa
erre, hogy a tudományos kutatásban, a gazdaságban
és a mindennapi életünkben már nélkülözhetetlen
GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer) nem
működhetne a jelenleginél pontatlanabb másodperc-definícióval. A rendszer működése – noha
helymeghatározást végez – az idő rendkívül pontos
mérésén alapul.

SI-mértékegységrendszer
Az 1960-ban elfogadott mértékegységrendszer, az
SI hét alapmennyiségre, illetve alapmértékegységre épül.
A további mértékegységek az alapegységekből
származtathatók, ezért származtatott mértékegységeknek nevezzük őket. Származtatott mértékegysége van például a sebességnek, a sűrűségm
nek, vagy az elektromos feszültségnek. (Pl. 3,8 ,
s
kg
2,1 3 , 3,4 V.) Ezekkel és a származtatási módokm
kal a fizikatanulmányok során ismerkedünk meg.
Az SI-egységek a gyakorlatban sokszor túlságosan kicsinek vagy nagynak bizonyulnak. Ezért az SI
lényeges eleme, hogy az egységek 10 hatványaival
kifejezett többszöröseit és törtrészeit az egység elé
írt egyezményes betűkkel jelöljük, ezáltal kényelmesebb és sok esetben szemléletesebb egy nagy
vagy kis mennyiség leírása vagy kimondása.
A mértékegységek többszöröseit és törtrészeit
az egység elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő

Mértékegység

Neve

Jele

Neve

hosszúság

l

méter

Jele
m

tömeg

m

kilogramm

kg

idő

t

másodperc

s

elektromos áramerősség

I

amper

A

hőmérséklet

T

kelvin

K

anyagmennyiség

n

fényerősség

Iv

mól
kandela

mol
cd

Az SI-mértékegységrendszer alapegységei
Prefixum

Jele

Nagysága

exa-

E

1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta-

P

1 000 000 000 000 000 = 1015

tera-

T

1 000 000 000 000 = 1012

giga-

G

1 000 000 000 = 109

mega-

M

1 000 000 = 106

kilo-

k

1 000 = 103

hekto-

h

100 = 102

deka-

dk

10 = 10 1

deci-

d

0,1 = 10 –1

centi-

c

0,01 = 10 –2

milli-

m

0,001 = 10 –3

mikro-

μ

0,000 001 = 10 –6

nano-

n

0,000 000 001 = 10 –9

piko-

p

0,000 000 000 001 = 10 –12

femto-

f

0,000 000 000 000 001 = 10 –15

atto-

a

0,000 000 000 000 000 001 = 10 –18

Preﬁxumok az SI-mértékegységrendszerben

SI-től eltérő mértékegységrendszerek
A Brit Birodalomban és gyarmatain önálló brit mértékegységrendszert hoztak létre, amelynek tömegegysége a font (libra, lb), hosszegysége a láb (foot,
ft) és ezek leszármaztatott egységei. Energiaegysége
a British Thermal Unit (BTU). Ilyen mértékegységgel például a klímaberendezéseknél találkozhatunk.
Az USA-ban és több brit nemzetközösségi államban (Ausztrália) ma is használatos mértékegységrendszer. Jelenleg Kínában és Oroszországban is
használnak egyéb mértékegységeket.
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A különböző mértékegységek egymás melletti használatának következményét jól mutatja a következő eset.
Az Egyesült Államokban 1998-ban felbocsátották
a Mars Climate Orbiter nevű űrszondát, aminek feladata a Mars légkörének tanulmányozása volt. Az űrszonda 1999 szeptemberében a bolygót elérte, megkezdte
a légkörbe való leereszkedést, amikor is a földi vezérlőközpont elveszítette vele a kapcsolatot. A szonda által
küldött utolsó adatok elemzéséből kiderült, hogy a tervezettnél nagyobb sebességgel haladt, és feltehetően
a Mars felszínébe csapódott. A hiba abból adódott,
hogy az űrszondát tervező egyik csoport az erőt SI(newton), egy másik csoport angolszász (pound-force,
lbf, 1 N = 0,224 lbf ) egységekben számította, és az egymásnak átadott adatok során ezt nem vették figyelembe.
A program teljes költsége 125 millió USD volt!

Fizikai mennyiségek
A fizikai mennyiségek két nagy elkülönült csoportot alkotnak. Az olyan fizikai mennyiséget, amelyet
nagysága (mérőszám és mértékegység) egyértelműen meghatároz, skalármennyiségnek nevezzük.
Skalármennyiség például a tömeg, a hosszúság, az
idő, a térfogat vagy a hőmérséklet. A fizikai menynyiségek másik csoportjában a mennyiségeknek
nagyságuk és irányuk is van. Az ilyen mennyiséget
vektormennyiségnek (röviden vektornak) nevezzük. Vektormennyiség például az elmozdulás.

Vektorok összeadása, vektorok
felbontása összetevőikre
A vektorokat irányított szakasszal, másképpen
„nyíllal” jelöljük. A nyíl iránya a vektormennyiség
irányát, míg hossza a nagyságát adja meg.
Jele: a, a , AB .
B

a
AB
A

Vektorok ábrázolása
és jelölése

Két vektor összeadására a paralelogrammamódszert alkalmazhatjuk. Adott a és b. Toljuk el
a b vektort az a kezdőpontjába! Az a végpontján

keresztül b-vel, míg b végpontján keresztül a-val húzzunk
párhuzamost! A közös kezdőpontból a párhuzamosok metszéspontjába húzott vektort
nevezzük eredőnek.
Ha adott az a eredő és a két öszszetevő hatásvonala, akkor úgy
tudjuk az a vektort az összetevőire felbontani, hogy a végpontjából párhuzamosokat húzunk
mindkét hatásvonallal, és a kezdőpontjából a párhuzamosok
metszéspontjába húzott vektorok lesznek a b és c összetevők.
Ha adott az a eredő és az
egyik összetevő (b), akkor úgy
tudjuk az a vektort felbontani
összetevőkre, hogy az a és b vektort közös kezdőpontba toljuk,
és a végpontjaikon át egy egyenest húzunk, majd az a eredővektor kezdőpontjából az egyenessel, míg végpontjából a b
összetevővel húzunk párhuzamost. Az eredő kezdőpontjából
a párhuzamosok metszéspontjába húzott c vektor lesz a másik
összetevő.

a

a+

b

b

Paralelogrammamódszer

a

c

b

Vektor felbontása
összetevőire (adott: a ,
összetevők hatásvonala)

c

a

b

Vektor felbontása összetevőire (adott: a , b )

Alapozó mérési gyakorlatok

Olvasmány

Egy elveszített Mars-szonda története
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Alapozó mérési gyakorlatok

A mérésekhez kapcsolódó fogalmak
Ha elvégzünk egy mérést, az eredményt tekintjük
a test tömegének, hosszúságának, a ható erő nagyságának, tehát az eredménnyel azonosítjuk a menynyiséget. Tapasztalatból tudjuk, hogy egy mérés
többszöri elvégzése során különböző eredményeket
kaphatunk. Ez a mérési módszer és a mérőműszer
tökéletlenségének, valamint a külső körülmények
változásának és a mérést végző személy elkerülhetetlen hibázásainak a következménye. Sok mérés
adatából számított számtani átlag lesz a legvalószínűbb érték, amit a mérésünk eredményének tekintünk, ez közelíti meg legjobban a mérendő menynyiség valódi értékét. Tehát, ha a mérési
eredményeink például: m1, m2, … m7, a legvalószím + m2 + … m7
nűbb érték M = 1
lesz.
7
Mivel tudjuk, hogy mérési eredményünk nem
pontos, meg kell adnunk a hibát. A hiba oka nagyon sokféle lehet, és az eredményben az egyes
hatások is különböző súllyal jelennek meg, így a
hibaszámítás és becslés bonyolult, sok számítást
igénylő folyamat. Most csak egy nagyon leegyszerűsített számítási módot alkalmazunk. Az egyes
mérések hibájának a legvalószínűbb érték (M ) és a
mért érték különbségét tekintjük, amit abszolút
hibának nevezünk és Δ-val jelölünk:
Δm1 = M – m1, Δm2 = M – m2, … Δm7 = M – m7,
Az egész mérésünk hibájának a legnagyobb és
legkisebb mért érték és a legvalószínűbb érték különbségét tekintjük.
A mérés jó vagy rossz minőségét, pontosságát
jobban jellemzi a relatív hiba, ami az abszolút hibának a mért értékhez viszonyított nagysága. A relatív hibát δ-val jelölünk:
Δm1
Δm2
Δm7
δ1 =
, δ2 =
, … δ7 =
M
M
M
A hiba az az érték, amelynél nagyon nagy valószínűséggel nem nagyobb az általunk kiszámított
legvalószínűbb érték és a valódi érték különbsége.
Ha például egy tábla csokoládé tömegének sokszori lemérése után a legvalószínűbb értékre 98 g-ot
kapunk, a legnagyobb mérési eredmény 101 g,
a legkisebb 95 g, akkor azt mondhatjuk, hogy a csoki tömege 98 gramm, ± 3 gramm hibával.
Egy jelenség sokszori mérésekor előfordul, hogy
néhány eredmény nagyon különbözik a többitől,

a nagy eltérés oka egy jelentős pillanatnyi külső hatás. Ezeket az eredményeket célszerű kihagyni a
további számolásból.
A hibák egy részének okát általában ismerjük és
számíthatók, másik részüket körültekintő elemzés
alapján vesszük figyelembe. Összességében tehát
általában a hiba értékére becslést teszünk. Egy mérés
pontossága a mért érték és a legvalószínűbb érték
(valódi érték) különbsége, legnagyobb értéke (ami
ebben az esetben a legrosszabb esetet jelenti) a hiba
nagysága lehet.
A mérésünk folyamán számos olyan tényező lehet, ami befolyásolja a mérés eredményét és hibát
okoz, ezeket három csoportba oszthatjuk: rendszeres (szisztematikus) hiba, véletlen hiba, illetve statisztikus hiba.
A rendszeres hiba például a mérőműszer tökéletlenségéből származik. A szisztematikus hibák
mindig ugyanúgy jelentkeznek (mindig azonos
irányban változtatják a mérés eredményét), nagyságuk felső értékére a műszerek hitelesítési adatlapjáról vagy a műszerkönyvekből kapunk információt.
Rendszeres hibát okoznak azok az elhanyagolt
külső tényezők (hőmérséklet, légmozgás, háttérfény, páratartalom, mechanikai rezgések, elektromágneses zaj), amelyek nagyságáról nincs pontos
információnk.
A véletlen hiba a mérés körülményeiben bekövetkező hirtelen, véletlenszerű változások összessége, hatása a mérési eredményre pozitív és negatív
irányú is lehet. Véletlen hiba az észlelési (leolvasási,
beavatkozási) hiba is. Ez az észlelő személy adottságaitól, pillanatnyi állapotától függ. Ezen hibaforrások nagyságát a mérések számának növelésével
lehet csökkenteni. Célszerű digitális kijelzésű műszereket használni, és ahol lehet, a mérési tevékenységek jelentős részét számítógéppel vezérelni és a
mérési eredményeket számítógépbe beolvasni.
A jelenség jellegéből következően a mért menynyiség is változik egy kicsit, de hosszú idő átlagában egy állandó értékkel azonosítható. Ettől az
értéktől eltérő pillanatnyi érték, a statisztikus hiba.
Általában nagyszámú, egymástól függetlenül lezajló véletlen eseményekből álló folyamatok mérésénél jelentkezik.
Egyszerű mérésnél az a jellemző, hogy csak egy
vagy két hibaforrás van, amit figyelembe kell venni
a hiba becslésénél. Távolságmérésnél például a
mérőeszköz (tolómérő, vonalzó) felbontóképessége,
egy digitális kijelzésű mérlegnél a mérleg adatlapján közölt pontosságérték.
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Mérőeszközök, mérőműszerek
A méréseket mérőeszközökkel, vagy mérőműszerekkel végezzük el. Közvetlen mérés esetén a mérőeszközzel közvetlen összehasonlítást végzünk.
Így például a test hosszát hasonlítjuk a vonalzó
vagy a mérőszalag skálájához, mérleggel történő
tömegmérésnél pedig a test tömegét a „súlysorozat”
kiválasztott darabjaihoz. Közvetett mérés alkalmával az adott fizikai mennyiség a nagyságával arányos változást okoz a mérőműszerben, amely további átalakítás után már a mérendő mennyiségre
kalibrált skálán mutatja az értéket. Ilyen mérőműszer például a háztartási digitális mérleg, amiben a
mérendő test súlya deformációt okoz egy fémhuzalban. Ettől a huzal ellenállása megváltozik,
amit elektromos úton lehet mérni. A változást már
a tömegre visszaszámolva jelzi a mérleg a digitális
kijelzőn.
Mivel az elektromos mennyiségeket igen nagy
pontossággal lehet mérni és az eredményeket könynyű kijelezni, tárolni, számítógépbe betölteni, célszerű, ha megpróbálunk minden fizikai mennyiséget úgy mérni, hogy valamilyen átalakítás után a
unk.
mennyiséggel arányos elektromos jelet kapjunk.
éEzért készítenek mindenféle mennyiség mérésére úgynevezett mérőátalakítókat, amelyek az
adott mennyiséggel arányos elektromos jelet
állítanak elő. Az elektromos jelet (ami gyakorlatilag mindig feszültség) úgynevezett analógdigitális átalakítók alakítják a számítógépekk
é,
számára érthető és kezelhető digitális jelekké,
ászámértékekké. Az így keletkezett adatokat a szá-

A mérés

mítógép tárolja, ábrázolja. A mérési pontokra függvényt lehet illeszteni, vagyis a mért mennyiség analitikus alakját is meg lehet adni. Ha például egy
egyenes vonalú, egyenletesen haladó test megtett
útjait és a hozzájuk tartozó időket tartalmazzák az
adatok, akkor az ábrázolt mérési pontokra illesztett
egyenes meredeksége megadja a test sebességét.
(Lásd 42. oldal.)
Fontos jellemzője egy mérőeszköznek, mérőműszernek az érzékenysége. Az érzékenység az a legkisebb mennyiség, amit már lehet mérni az eszközzel. Analóg kijelzés esetén a legkisebb skálaosztás
értéke, digitális megjelenítésnél a legkisebb helyérték egységnyi értéke. Ha például egy analóg kijelzőn végkitérésben 100 V-ot olvashatunk le és a
skála 100 részre van osztva, akkor egy osztás
1 V-nak felel meg, tehát a skála első vonása mért
feszültséget jelent, ennyi a műszer érzékenysége.
Ennél kisebb értéket is megállapíthatunk, mert leolvashatjuk a mutató helyzetét például 0,6 V-nak,
de ez már csak becslés. Ha egy digitális kijelzőn
0001 áll és a készülék grammokban mutatja a mért
tömeget, akkor a legkisebb kijelzett szám értéke
1 gramm, ez a mérleg érzékenysége.

Mérleg digitális kijelzővel

Analóg kijelzésű mérleg: analóg skála mutatóval

A mérőeszközöket, mérőműszereket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni,
különben károsodhatnak. Ezért használatuk előtt
meg kell ismerni a működésüket és kezelésüket.
Ezek ismerete azért is fontos, mert csak így lehet
sikeresen elvégezni a méréseket.

Alapozó mérési gyakorlatok

1.

15

fiz_09uke_1.indd 15

2016.05.05. 17:20:53

Alapozó mérési gyakorlatok

1.

A mérés

Bay Zoltán és kutatócsoportja 1946-ban a Holdra sugárzott és onnan visszaverődő radarjelek detektálásával
foglalkozott. A képen Mérési naplójának egy részlete látható. A világon másodikként észleltek a Földről kibocsájtott
és a Holdról visszaverődő jeleket. 23 évvel később pedig már emberek sétáltak a Holdon!

A mérések megtervezése
dokumentálása
ééss dokumentálá
ása
Amennyiben m
mii magunk szeretn
szeretnénk
nén
nk egy mérést
„kitalálni”, végig kell gondolnunk a következőket:
– pontosan mit (milyen fizikai mennyiséget) szeretnénk megmérni;
– milyen módon (közvetlenül vagy más mért menynyiségekből számítással) határozható meg a keresett mennyiség;
– a mérendő mennyiségek milyen nagyságrendbe
esnek;
– milyen műszerek, mérőeszközök kellenek a méréshez;
– előzetes számításokkal megbecsülni a várható
eredmény nagyságát;
– milyen hibaforrások, zavaró tényezők lehetnek.
A mérések célja, hogy különféle jelenségek lefolyását vagy anyagok, eszközök, műszerek tulajdonságait megismerjük, és ezeket a későbbiekben felhasználjuk. Ezért fontos, hogy a mérésről pontos
feljegyzések készüljenek a Mérési naplóban, és a
Mérési jegyzőkönyv tartalmazzon minden adatot
és körülményt, ami alapján az adott mérést egy felkészült személy ismételten el tudja végezni.
A Mérési napló a mérés körülményeinek, a mért
adatoknak, a mérés során szerzett benyomásoknak,
a technikai körülményeknek a lejegyzésére szolgál.
Ezekből nem feltétlenül kerül be minden részlet a
Mérési jegyzőkönyvbe. A Mérési napló a mérés
során készül, és az alábbiakat tartalmazza:
– a mérés nevét;
– helyét, idejét;
– a tényleges mérési összeállítást;

–
–
–
–

a mérési adatokat;
a mérés közbeni változtatásokat;
előzetes számítást, becslést a várható eredményre;
a mérés körülményeit, zavaró eseményeket.

Ha a mérés nem túl összetett és a jegyzőkönyv a
méréssel párhuzamosan készíthető, akkor nem feltétlenül kell mérési naplót vezetni.
Mérési jegyzőkönyvet vagy a mérés alatt, vagy a
mérés után készítjük el. Ha utána készül, érdemes
minél előbb megírni, mert így még emlékezhetünk
a pontos körülményekre. A mérési jegyzőkönyv
célja a mérési feladat elvégzésének, vagyis a mérési
módszer, a mérési összeállítás, az adatok, azok kiértékelésének, az eredmények rögzítésének és azok
értékelésének dokumentálása. A mérési jegyzőkönyv tartalmazza:
– a mérés nevét;
– a mérés helyét, idejét, a mérést végző személy nevét;
– a mérési feladatot;
– a mérési módszer bemutatását, a mérés menetének rövid leírását;
– a használt eszközök felsorolását;
– a mérési összeállítást;
– becslést a várható eredményre;
– a mérési adatokat, általában táblázatos formában,
számítógépes adatgyűjtés esetén az adatokat tartalmazó fájl nevét és elérési útvonalát, vagy csatolt adathordozón;
– az adatok kiértékelését, táblázatos, grafikus ábrázolását;
– a felmerült hibák hatásának becslését;
– a mérés eredményeinek értékelését;
– végül a mérést végző személy(ek) aláírását, ami
hitelesíti a jegyzőkönyvet.
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Hosszúságmérés,
távolságmérés

A tolómérő felépítése és használata

M
Milyen
hosszúságmérő eszközöket
ismersz?
is

A tolómérő hosszúság dimenziójú mennyiségek
mérésére szolgál. Szerkezete, kivitele miatt lényegesen pontosabb mérést tesz lehetővé, mint a vonalzó, vagy mérőszalag. Hosszúság dimenziójú
mennyiség lehet a vastagság, szélesség, mélység,
magasság, külső, belső átmérő.
A főskála mm-es beosztású, az egyszerűbb típusoknál 15-18 cm hosszú. A nóniusz skála lehet 9, 19
és 39 mm hosszú, és 10 vagy 20 részre van osztva.
A nullapontja egybeesik a főskála nullapontjával.
2

7

5

3
1

6

8

4

A tolómérő felépítése
1. Külső méret mérésére szolgáló külső mérőpofa; 2. Belső
méret mérésére szolgáló belső mérőpofa; 3. Mélységmérő;
4. Fő beosztás mm-ben; 5. Fő beosztás hüvelykben;
6. Nóniusz mm-ben; 7. Nóniusz hüvelykben; 8. Rögzítő:
benyomva a mozgó rész könnyen csúszik, elengedve rögzül

Alapozó mérési gyakorlatok

2.

lecke

Gyakran végzünk távolságmérést mérőszalaggal
vagy vonalzóval, amikor is a mérőeszközünk hitelesnek tekintett skálájához hasonlítjuk a mérendő
tárgy hosszát, magasságát, vagy valamilyen jellemző részét. Vannak esetek, amikor csak nagyon
áttételes módon lehet távolságokat megállapítani.
Például az égitesteknek a Földtől vagy egymástól
való távolságát az imént említett közvetlen összehasonlítási módszerrel nem tudjuk megmérni.
ha
Ezeket a távolságokat csak számolni tudjuk a róE
luk érkező látható fény-, infravörös, ultraibolya
lu
vagy röntgensugárzás (ezek mind elektromágneva
ses sugárzások) méréseinek elemzéséből. Kis mése
retek megállapítása is csak közvetett módon lere
hetséges. Szemünk a tisztánlátás távolságában
he
(~25 cm) mintegy 0,08 mm távolságban levő pon(~
tokat tud megkülönböztetni, ennél kisebb méreteto
ket már nem érzékel, tehát ennél kisebb méretekről
is csak közvetett módon szerezhetünk információt. A következő órákon néhány egyszerű, a gyakorlatban is előforduló hosszúság- és távolságmérési feladatot végzünk el. Milyen pontosan tudsz
mérni egy papírból készült mérőszalaggal?
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Alapozó mérési gyakorlatok

2.

Hosszúságmérés,
távolságmérés

Használata a következő módon történik. A mérendő tárgyat befogjuk a pofák közé olyan szorítóerővel, hogy a pofák biztosan felfeküdjenek a tárgy
felületén, de ne deformálják el azt. A leolvasáskor
megnézzük, hogy a nóniusz nullája a főskála melyik
cm és mm osztásán van már túl, ez lesz a méret
cm-ben és mm-ben kifejezett értéke. Ezután megnézzük, hogy a nóniusz melyik osztása esik egybe
(vagy melyikhez esik legközelebb) a főskála valamelyik mm-osztásával. Ennyi tizedmillimétert kell
még az egész értékekhez adni. Amelyik típusnál a
nóniusz skála elég hosszú, ott 20 osztású a skála,
ennek megfelelően nő a leolvasás pontossága.
A korszerűbb tolómérőkön nóniusz skála helyett
egy kör alakú mérőóra van. Az itt körbeforgó mutató segítségével könnyebben leolvashatjuk a tized-,
esetleg századmillimétereket.

d

e

f

Hányszorosa az a vonal hossza a b hosszának?
Hányszorosa a d jelű téglalap területe a c-nek?
Hányszor nagyobb az f kocka térfogata az e térfogatánál?
2. Szabályos test méreteinek meghatározása
A mérés célja: Fahasáb méreteinek (oldalhosszúság,
oldallap terület, térfogat) meghatározása.
A rendelkezésre álló eszközök: Tolómérő, fahasáb.
A mérés menete: Becsüljük meg a rendelkezésre álló
hasáb alakú test méreteit és az adatokat írjuk be az
1. táblázathoz hasonló táblázatba:

Mérőórás tolómérő

c

A legmodernebb konstrukciók digitális számkijelzésűek, a leolvasásuk már semmi problémát nem
jelenthet, használatukkor csak a mérendő tárgy körültekintő befogására kell ügyelni. Egyes típusok
közvetlenül csatlakoztathatók számítógéphez, így a
mérési eredményeket azonnal fel is dolgozhatjuk.
Tolómérővel tehát a kivitelétől függően 0,1 mm–
0,02 mm pontossággal lehet hosszúságot mérni.

b
a
a oldal (cm)
b oldal (cm)
c oldal (cm)
Legkisebb oldal területe: T1 (cm2)
Középső oldal területe: T2 (cm2)
Legnagyobb oldal területe: T3 (cm2)
A hasáb térfogata: V (cm3)

Digitális kijelzős tolómérő

1. táblázat

Mérési feladatok tolómérővel
1. Arányok becslése
Becsüljük meg az alábbi mennyiségek arányát!

b
a

c

Tolómérővel mérjük meg a rendelkezésre álló fahasáb oldalainak hosszát. Az eredményeket jegyezzük
fel az 2. táblázathoz hasonló táblázatba. Minden
oldalon, különböző helyeken összesen 7-7 mérést
végezzünk. Ügyeljünk arra, hogy a tolómérő pofáit
mindig azonos nagyságú erővel nyomjuk a hasáb
oldalaihoz úgy, hogy azon deformálódást ne okozzunk, de biztos érintkezést teremtsünk. A legvalószínűbb értéket a 7 mérési adat számtani középértéke adja. A hibát a leolvasás pontatlanságából
becsüljük meg.
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Méretek

A mérés
sorszáma

a (mm)

b (mm)

c (mm)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A legvalószínűbb érték
A hiba becslése

2. táblázat

Hasonlítsuk össze a becsült értékeket a mértekkel!
Adjuk meg a becslésünk hibáját. Az adatokat a
3. táblázathoz hasonló táblázatba írjuk!

Egy könyvlap vastagságának
becslése (mm)

Méretek
a (mm)

b (mm)

c (mm)

A becsült érték (b. é.)

A hiba (b. é. – m. é.)

(

b. é. – m. é.
m. é.

20 könyvlap vastagsága (mm),
mért érték
1 könyvlap vastagsága (mm),
mért érték

A mért érték (m. é.)

Relatív hiba

3. Papírlap vastagságának mérése
Mérési módszer: Mivel a mérendő vastagság a tolómérő érzékenységének közelében van, ahol csak
nagy hibával tudunk mérni, célszerű nagyszámú,
ugyanolyan tárgy (esetünkben könyvlap) együttes
mérése, aminek eredményéből visszaszámolunk egy
darab méretére.
Rendelkezésre álló eszközök: tolómérő, fizikakönyv.
A mérés menete: Próbáljuk megmérni a fizikakönyvünk egy belső lapjának vastagságát! Azt találjuk,
hogy 0,1 mm körül van, de mivel a tolómérő leolvasási pontossága is ebbe a nagyságrendbe esik,
csak becsülni tudjuk, hogy a vastagság a 0,05 mm0,15 mm intervallumban lehet.
Most mérjük meg a könyv 20 oldalának együttes
vastagságát. Figyeljünk arra, hogy a mérőpofákkal
párhuzamosan álljanak a lapok és elég erősen
nyomjuk össze, de ne deformáljuk el azokat. Az
adatokat az 5. táblázathoz hasonló táblázatba írjuk!

Egy lap vastagságának legvalószínűbb értéke (mm)

)

5. táblázat

3. táblázat

Értékeljük a mérési eredményeket!

Az oldalak területeinek és a térfogatnak a számítása és a becslés hibája a 4. táblázathoz hasonló táblázatba kerüljön!

Mérés lézeres távolságmérővel

Méretek
T1 = a · c
(cm2)

T2 = a · b
(cm2)

T2 = b · c
(cm2)

Számított érték
(sz. é.)
Becsült érték
(b. é.)
Hiba
(b. é. – sz. é.)
Relatív hiba
b. é. – sz. é.
sz. é.

(

)

4. táblázat

Értékeljük a mérési eredményeket!

V= a · b · c
(cm3)

A lézeres távolságmérő műszer néhány cm és néhány tíz méter közötti távolság intervallumban alkalmas milliméter pontosságú mérésre. Előnye a
hagyományos mérőszalagos méréssel szemben,
hogy gyors, pontos, a nehezen elérhető pontok távolsága is könnyen mérhető és egy személy is elég
hozzá. A mérésekhez kapcsolódó gyakori számítási algoritmusok
algor
(összegzés,
terület-, térfogatszámítás)
alkalmazása gyorsítja a felalkalmaz
adatok elvégzését. Az igényesebb típusoknak van számítógép
mítógépes csatlakozási felülete, így a mért adatok számítógépen ggyorsan feldolgozhatók, kiért
kiértékelhetők.
Lézeres távolságmérő
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Hosszúságmérés,
távolságmérés

A műszer működésének alapja a fény terjedési sebességének állandósága. A beépített lézerdióda
fényimpulzusokat bocsájt ki és méri azok visszaérkezési idejét (Δt) a d távolságban levő tárgyról. Ebből
m
és az ismert c fénysebességből (c = 300 000 000 )
s
c ·Δt
a távolság számítható: d =
. Tehát a távolság2
mérés időmérésre van visszavezetve. A fényimpulzusok rövidek és gyorsan követik egymást, ezért
egy folytonos fénynyalábot látunk. A kibocsátott
fény a látható tartományba esik, vörös színű, ez segít a célzásban, tehát jól láthatjuk, hogy melyik
pont távolságát mérjük.
Könnyen belátható, hogy a készülékkel sebességet is lehet mérni. A mozgó test távolságát két időpontban megmérve a sebessége kiszámítható. Ha
a műszer folyamatos mérésre képes és számítógéppel összeköthető, akkor az út-idő adatokból nem
állandó sebesség esetén is tudunk átlagsebességeket
számítani.
A méréseket csak azután kezdjük meg, hogy áttanulmányoztuk a műszer kezelési útmutatóját.
A mérésnél használjuk ki a készülék kényelmi szolgáltatásait!
Figyelem!
A lézeres távolságmérő készüléket különös elővigyázatossággal kell használni! A lézernyaláb
véletlenül se jusson senkinek a szemébe!

Mérési feladatok lézeres távolságmérővel
1. Tanterem méreteinek becslése
Becsüljük meg a tanterem méreteit, az adatokat írjuk az 1. táblázathoz hasonló táblázatba!
A tanterem

Becsüljük meg, mekkora lehet a tanteremben levő
levegő tömege! Egy tanuló meg tud emelni ekkora
tömeget?
2. A tanterem oldalhosszúságainak mérése
(a szemben levő falak távolsága)
A rendelkezésre álló eszközök: Lézeres távolságmérő.
A mérés menete: Minden oldalnál legalább öt különböző helyen mérjünk! A műszer pontosságát (a kézikönyvében megtaláljuk az értékét) tekintsük a
mérés hibájának. Az adatokat a 2. táblázathoz hasonló táblázatba írjuk!
A tanterem
A mérés
sorszáma

m
sz
h
hosszúsága szélessége magassága
(m)
(m)
(m)

1.
2.
3.
4.
5.
A legvalószínűbb
érték
A hiba becslése

2. táblázat

Számítsuk ki az oldalfalak területét és a térfogatot,
az eredményeket a 3. táblázathoz hasonló táblázatba írjuk!
A tanterem
Legkisebb oldalának területe (m2)
Középső oldalának területe (m2)
Legnagyobb oldalának
(mennyezetének) területe (m2)
Térfogata (m3)

Hossza (m)

3. táblázat

Szélessége (m)
Magassága (m)
2

Legkisebb oldalának területe (m )
Középső oldalának területe (m2)

Keressük ki a Négyjegyű függvénytáblázatokból a
levegő sűrűséget! Az m = ρ · V összefüggés segítségével számítsuk ki a teremben levő levegő tömegét!
Hány tanuló tudna ekkora tömeget megemelni?

Legnagyobb oldalának (mennyezet) területe (m2)
Térfogata (m3)

1. táblázat
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2.

4. Tanulók magasságának mérése
A mérés célja: Az osztály tanulóinak a magasságának
mérése.
A rendelkezésre álló eszközök: Lézeres távolságmérő,
kis deszkalap, tolómérő.
A mérés menete: Mérjük meg az osztály tanulóinak
magasságát és készítsünk különféle statisztikákat.
Az előzetes felkészülés során tervezzük meg, hogyan tudjuk a lézeres távolságmérőt elhelyezni a
tanteremben. A szempontok: kb. 2,5 m magasságban stabilan rögzítsük, függőlegesen lefelé mérjen,
kényelmesen alá lehessen állni és a kijelzőt is le
tudjuk olvasni.
Először mérjük meg a távolságmérő távolságát a
padlótól (H). Mérjük meg tolómérővel a deszkalap
vastagságát (d). Ezután cipő nélkül álljunk a mérőeszköz alá és helyezzük a fejünkre a deszkalapot.
A műszert leolvasó társunk segít abban, hogy jó
helyen álljunk és vízszintesen tartsuk a deszkát.
A lemért távolságból (h) a magasság (m) a következő összefüggés szerint számolható: m = H – h – d.

A tanuló
sorszáma

A mért
távolság: h
(cm)

1.
2.
3.
……

4. táblázat

A magasság:
m=H–h–d
(cm)

Nem

Születési
év, hónap

Minden adathoz jegyezzük fel a tanuló nemét és
születési idejét. A mérési eredményeket és az adatokat a 4. táblázathoz hasonló táblázatba írjuk. Ha
van lehetőségünk, használjunk táblázatkezelő programot.
H = … cm, d = … cm
Az adatok kiértékelése:
a) Az összes adat felhasználásával, a legnagyobb és
legkisebb magasságot figyelembe véve 5 cm-es intervallumokba helyezzük a mérési eredményeket és
ábrázoljuk grafikusan, ha lehetőség van rá, számítógéppel. Állapítsuk meg az átlagmagasságot és az
átlagtól való legnagyobb pozitív és negatív irányú
eltérést. Ha van egy-két nagyon „kilógó” adat, akkor
érdemes azt kihagyva is elvégezni a számításokat.
A kilógó adatok most nem mérési hibák, de a nélkülük kapott átlagok jobban jellemzik az egész osztályt. Az így kapott adatok mellett fel kell tüntetni,
hogy korrekció után készültek.
b) Végezzük el az előző pont számításait külön a
lányok és fiúk adataival! Az eredmények értékelése
után tegyünk jellemző megállapításokat!
c) Számoljuk ki és ábrázoljuk az azonos évben és
hónapban születettek átlagmagasságát. Állítható-e,
hogy az „idősebbek” magasabbak?

Mikroszkopikus távolságok mérése
Szemünk a tisztánlátás távolságában (25 cm) a kb.
0,08 mm-re levő pontokat képes még megkülönböztetni, ezt nevezzük a szem felbontóképességének. Ennél kisebb tárgyakat vagy egy tárgy finomabb felületi szerkezetét mikroszkóp segítségével
tudjuk vizsgálni. A mikroszkópban látott kép jellemző méreteit kalibráló ábrák, például ismert sűrűségű négyzetháló segítségével lehet meghatározni. Sokkal kényelmesebb és pontosabb módszer egy
számítógéphez csatlakoztatható mikroszkópkamera és egy intelligens szoftver használata. A kamera
és a mikroszkóp helyes beállításával éles képet kapunk a monitoron. A nagyítás ismeretében a képen
kijelölt pontok távolságát a szoftver kiszámítja és
kijelzi. Alakzatok kerületét, területét is meg tudjuk
határozni körvonaluk töréspontos közelítésű kijelölése után. Kijelölhetünk például azonos fényintenzitású pontokat, ezek elhelyezkedéséről, jellegzetes eloszlásáról kaphatunk információkat a
közöttük levő távolságok méréséből.

Alapozó mérési gyakorlatok

3. Sportpálya méretének ellenőrzés vagy kijelölése
A mérés célja: Az iskolai sportpálya méreteinek ellenőrzése, sportpálya kitűzése.
A rendelkezésre álló eszközök: Lézeres távolságmérő,
rajztábla, kréta.
A mérés menete: Ha van az iskolában a tornateremben vagy az udvaron kijelölt, felfestett foci-, kézilabda- vagy kosárlabdapálya, ellenőrizzük a méreteit. Ha nincs, jelöljünk ki különböző pályák
jellemző pontjait. Előzetesen az interneten nézzünk utána a pályák szabványos méreteinek. A mérésre történő felkészülés során gondolkozzunk el
azon, hogyan fogunk egymásra merőleges egyeneseket kijelölni! A mérés megkezdése előtt tervezzük
meg, hogy milyen sorrendben célszerű a pontokat
kijelölni. A jellemző pontokat krétával jelöljük meg,
a rajztáblát reflektáló felületnek használjuk.

Hosszúságmérés,
távolságmérés
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