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11. OSZTÁLY – MEGOLDÓKÖTET 

 

1. lecke 

1. Rajzolj le egy levegőben terjedő, 600 nm hullámhosszú, színuszos fényhullámot egy adott 

időpillanatban, és 10–15 s-mal később! 

Megoldás:  

A hullámhegyek 10
–15 

s alatt nagyjából ms
s

m 7158 10310103   -rel, azaz 300 nm-rel, tehát 

fél hullámhossznyival mozdulnak arrább. Ilyen ábrát kell rajzolni. 

 

2. Az alábbi táblázatban elektromágneses hullámok sebesség-, hullámhossz-, periódusidő- és 

frekvenciaadatai találhatók. Másold le a táblázatot, és töltsd ki a hiányzó mezőket!  

 

Megoldás: 

a, 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

2∙108𝑚

𝑠

1081

𝑠

= 2 𝑚,       𝑇 =
1

𝑓
=

1

1081

𝑠

= 10−8𝑠 = 10 𝑛𝑠 

b, 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝑓 =
𝑐

𝜆
=

2∙108𝑚

𝑠

10−1𝑚
= 2 ∙ 109 1

𝑠
,   𝑇 = 0,5 𝑛𝑠 

c, 𝜆 = 𝑐 ∙ 𝑇 → 𝑐 =
𝜆

𝑇
=

1𝑚

8∙10−9𝑠
= 1,25 ∙ 108 𝑚

𝑠
,   𝑓 =

1

𝑇
=

1

8∙10−9𝑠
= 1,25 ∙ 108 𝐻𝑧 

d, 𝜆 = 𝑐 ∙ 𝑇 = 3 ∙ 108 𝑚

𝑠
∙ 200 ∙ 10−9𝑠 = 60 𝑚, 𝑓 =

1

𝑇
=

1

2∙10−7𝑠
= 0,5 ∙ 107 𝐻𝑧 

e, 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

2∙108𝑚

𝑠

2,7∙1091

𝑠

= 7,4 𝑐𝑚,       𝑇 =
1

𝑓
=

1

2,7∙1091

𝑠

= 3,7 ∙ 10−10 𝑠 

f, 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 = 3 ∙ 105 𝑚 ∙ 50
1

𝑠
= 1,5 ∙ 107 𝑚

𝑠
,   𝑇 =

1

𝑓
=

1

50
1

𝑠

= 0,02 𝑠 

 

3. Valaki úgy akarja kiszámolni, milyen messze csapott le a villám, hogy megméri, a villám 

megpillantása után mennyi idővel később hallja meg a mennydörgést. Egy ilyen alkalommal 

12 s-ot mér. Milyen messze csapott le a villám? 

Megoldás: 

A keresett távolságot jelölje x. 

A hang sebességét pontosan v=330m/s-nak véve: 𝑡 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

𝑚

𝑠
∙ 12𝑠 = 3960 𝑚  

Valójában a fénynek is időre van szüksége ahhoz, hogy a villámcsapás helyétől a megfigyelő-

höz érjen, de a fény nagy sebessége miatt ezt a megoldás során nem vettük figyelembe. 
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4. Az előző feladatban szereplő mérés elvégzése során a 12 s nem pontos, hanem másodpercre 

kerekített érték. Milyen határok között változhat a villám távolsága ennek figyelembe-

vételével? Mekkora hibát okoz, ha a fény terjedésének sebességét végtelen nagynak 

gondoljuk? 

Megoldás: 

Ha a 12 s másodpercre kerekített érték, akkor a tényleges idő 12,5 s és 11,5 s közzé esik.  A 

szélső értékekkel számolva és az egyszerűség kedvéért a hang sebességét továbbra is pontos 

adatnak tekintve: 

𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

𝑚

𝑠
∙ 12,5𝑠 = 4125 𝑚 

𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝑥

𝑣
→ 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 330

𝑚

𝑠
∙ 11,5𝑠 = 3795 𝑚 

Tehát az időmérés bizonytalansága miatt csak annyit tudunk mondani, hogy a keresett távol-

ság 3795 m és 4125 m közzé esik. 

A fény sebességének figyelembe vételével számolva: 

Ha a fény sebessége c, akkor 𝑡1 =
𝑥

𝑐
 idő alatt ér a megfigyelőhöz. A hang 𝑡2 =

𝑥

𝑣
 idő alatt, ha a 

hang sebessége v. A két idő különbsége lesz 12s, tehát: 

12𝑠 =
𝑥

𝑣
−

𝑥

𝑐
= 𝑥 ∙ (

1

𝑣
−

1

𝑐
) → 𝑥 =

12𝑠

(
1

330
𝑚
𝑠

−
1

3 ∙ 108 𝑚
𝑠

)

 

1

330
𝑚

𝑠

= 0,003030303̇0̇
𝑠

𝑚
 végtelen szakaszos tizedes tört. 

1

3∙108𝑚

𝑠

= 3, 3̇ ∙ 10−9 𝑠

𝑚
 végtelen tizedes tört.  A kisebbítendőben a nulla utáni 9. tizedes jegyet 

befolyásolja.  

Sem a feladat szövegében megadott 12s-os idő, sem a hang sebessége nem lehet ilyen pontos 

érték. De ha azt tételezzük fel, hogy igen, akkor a tizedes törteket 10 tizedes jegyre kerekítve 

folytathatjuk a számolást: 

𝑥 =
12𝑠

0,0030303030
𝑠
𝑚 − 0,0000000033

𝑠
𝑚

=
12𝑠

0,0030302997
𝑠
𝑚

= 3960,0043520448 𝑚 

Azonban egy ilyen számolásnak és a sok kijött sok tizedes jegynek a fizikában nem sok 

értelme van, mivel a kiindulási adatok sohasem teljesen pontosak. 

 

5. Egy, a leckében található ábrához hasonló szinuszos elektromágneses hullám sebessége  

2,7 · 108 m/s, frekvenciája 100 MHz. Milyen távol vannak egymástól a térben azok a pontok, 

ahol egy adott pillanatban éppen nincs elektromágneses térerősség? Mennyi idő telik el, amíg 

az elektromágneses tér erőssége ezekben a pontokban a maximális értékre növekszik? 
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Megoldás: 

Számoljuk ki előbb a hullámhosszat: 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

1081

𝑠

= 10−8 𝑠   𝜆 = 2,7 ∙ 108 𝑚

𝑠
∙ 10−8s = 2,7 m 

Azok a pontok, amelyben éppen nulla az elektromágneses tér erőssége a szinuszos változás és 

a színuszfüggvény tulajdonsága miatt a hullámhossz felényire vannak egymástól (1,35 m). 

Ugyancsak a színuszfüggvény tulajdonsága miatt a periódusidő negyede alatt nő a térerősség 

értéke maximálisra: 0,25·10
-8 

s. 

 

2. lecke 

1. Mi történik egy szabadon álló, nyugvó elektronnal, ha elektromágneses hullám halad át 

rajta? 

Megoldás: 

Az elektronra a hullám áthaladása során megjelenő elektromos térerősség miatt a térerősség-

gel párhuzamos irányú elektromos erő fog hatni, aminek hatására mozgásba jön. 

A mozgó elektronra ugyanakkor a jelen levő mágneses tér miatt mágneses erő is fog hatni.  

A periodikusan változó erők miatt a létre jövő mozgás is periodikus lesz. 

  

2. Van-e olyan élőlény, amelynek nagysága nagyjából megegyezik a fény hullámhosszával? 

És a röntgensugárzás hullámhosszával? (A hullámhosszak levegőben értendők, a leckében 

található táblázat alapján válaszolj!) 

Megoldás: 

Az egysejtűek mérete közel esik a fény hullámhosszához, a röntgen sugárzás hullámhossza 

azonban az atomok mérettartományába esik, ilyen kicsi élőlény nincs. 

3. Egy, a Föld légkörében haladó, elektromágneses hullám frekvenciája 900 MHz. Mekkora a 

hullámhossza? Milyen sugárzásról lehet szó? 

𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓 →  𝜆 =
𝑐

𝑓
=

3 ∙ 108 𝑚
𝑠

9 ∙ 108 1
𝑠

= 0,33 𝑚 

Rádióhullámról lehet szó. 

 

4. Igaz-e, hogy minden élőlény sugároz? Igaz ez az állítás bármely testre is? 

Megoldás: 

Igen, minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki, ez a hőmérsékleti sugárzás. 
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5. Készíts a leckében található első táblázathoz hasonlót, csak sokkal részletesebbet, az 

elektromágneses hullámokról! 

Megoldás: 

A vita során törekedjenek a gyerekek érvek felvonultatására. A szoba nem telhet meg elektro-

mágneses hullámokkal. A legegyszerűbb arra utalni, hogy az elektromágneses hullám az 

elektromos és mágneses mező hullámzása, a mező pedig nem atomos természetű. Ebben a 

kérdésben itt nem a helyes válasz a fontos, hanem maga a vita a feladat. 

 

6. Szerinted megtelhet-e egy szoba elektromágneses hullámokkal? Mire alapozod a vélemé-

nyedet? Vitasd meg az osztálytársaiddal is! 

Megoldás: 

A vita során törekedjenek a gyerekek érvek felvonultatására.  

 

3. lecke 

1. Bizonyítsd be megfigyelésekkel vagy kísérlettel, hogy a fény egyenes vonalban terjed! 

Tervezd meg a kísérletet vagy megfigyelést, rögzítsd a tapasztalataidat és az azon alapuló 

érvelésedet! 

Megoldás: 

Szigorú értelembe vett bizonyításról nem lehet szó, csak demonstrációról. Kartonlapba fúrt, 

megfelelő méretű lyuk és egy kis füst segítségével láthatóvá tehető a fénysugár és az egyenes lesz.  

 

2. A Nap óriási világító test, az árnyékok mégis élesek a Földön. Mit tapasztalnánk a Nap 

közelében elhaladó űrhajón? 

Megoldás: 

A Nap, mint világítótest látszó mérete a Földön a nagy távolság miatt kicsi. Ezért ad éles 

árnyékot. A közelében elhaladó űrhajón viszont elmosódott árnyékot ad, ahogy a nagyméretű 

világítótestek. 

 

3. Rajzold le a füzetedbe az alábbi briliánson (csiszolt gyémánton) áthaladó fény útját! 

Megoldás: 
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A briliáns anyagában a fény lelassul. Amikor belép az anyagba, kissé jobban elhajlik a határ-

felülettől, amikor kilép, akkor pedig közeledik a határfelülethez. Az irányváltozás nélküli 

haladási irányt (ekkor ugyanolyan szögben hagyja el a felületet, ahogyan érkezett) szaggatott 

segédvonal jelzi. 

 

4. A 15. oldali alsó ábra megmutatja, hogyan halad át a fény üveglemezen és domború 

lencsén. Hányszor lép új közegbe a fény az áthaladás közben? Milyen szabályt követ az új 

közegbe való belépéskor? 

Megoldás: 

Kétszer is új közegbe lép, először levegőből üvegbe aztán üvegből levegőbe. 

Mivel a sebessége az üvegben lecsökken, áthaladása során a fény kissé jobban elhajlik a 

határfelülettől. Mivel az üvegből a levegőbe való visszalépéskor felgyorsul, ezért akkor az 

eredeti haladási irányától a határfelület felé fog kissé eltérni. 

 

5. Hogyan haladna át a fény egy homorú felületekkel határolt lencsén? 

Megoldás: 

Amennyiben a fény levegőben halad és a lencse üvegből készült, akkor a fény arra hajlik el a 

tárgyon való áthaladás után, amerre a tárgy vastagabb. Domború lencse esetén ez a lencse 

közepe, homorú lencse esetén a széle. Ez a sugármenet a levegőből a lencse anyagába, illetve 

a lencse anyagából vissza a levegőbe történő átlépés során, kétszeri irányváltozással alakul ki. 

 

6. Van-e a gyertyának árnyéka? 

Megoldás: 

A gyertya testének és kanócának van, magának a gyertyalángnak nincs. 

 

7. Látható-e a lézersugár? Végezzetek az osztályban megfigyeléseket! 

Megoldás: 

Soha ne nézz közvetlenül a lézerfénybe! A Nap fényét akkor látjuk, ha valami a szemünkbe 

tükrözi. A lézerfény különlegesen párhuzamos és szép látványt nyújtó sugarát akkor látjuk, ha 

az valamilyen közegen való áthaladása során szóródik. Ilyen közeg lehet a füst, krétapor, 

egyes műanyagok, üvegek, vizes oldatok. 

 

8. Egy kisfiú azt gondolta, hogy akkor fogja jól látni a Hold krátereit, ha a teliholdat nézi meg 

távcsövével. A teliholdon azonban valójában nehezebben látott krátereket, mint a félholdon. 

Vajon mi szükséges ahhoz, hogy jól láthatóak legyenek a Hold kráterei? 

Megoldás: 

Egy felület domborzata jobban látszik akkor, ha a megvilágító fény nem merőleges, hanem 

kisebb szögből éri a felületet. Az ekkor hosszabb árnyékok rajzolják ki a domborzat formáit. 
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4. lecke 

1. Rajzolj egy ábrát, ami a fénysugarak szabályos visszaverődését mutatja be! Jelöld az 

egyenlő szögeket! 

Megoldás: 

 

 

 

Sokféle jó ábra lehetséges. 

 

 

 

2. Az üveg nemcsak átlátszóság szempontjából, hanem az atomok elrendeződését megvizs-

gálva is jobban hasonlít a vízre, mint a fémekre. Miért? 

Megoldás: 

A fémek kristályos szerkezetűek, az atomok szabályos rendben helyezkednek el a fémekben. 

Az üveg szerkezete amorf, az atomok nem rendeződnek kristályrácsba, inkább úgy helyez-

kednek el, mint a vízben. 

 

3. Mikor jön létre valódi kép, és hogyan tehető láthatóvá?  

Megoldás: 

Amikor a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak újra egy pontban találkoznak, azt 

mondjuk, hogy a keletkező kép valódi. A találkozási pontba helyezett vászon vagy ernyő 

révén láthatjuk meg a valódi képet. 

 

4. Mikor jön létre látszólagos kép, és látható-e? 

Megoldás: 

Ha a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak a törés és/vagy visszaverődés úgy haladnak 

tovább, mintha egy pontból indultak volna ki látszólagos képről beszélünk. A látszólagos 

képet a szemünkkel közvetlenül is láthatjuk. 

 

5. Hogyan alakul ki kép a tárgy pontjaiból induló fény törése, illetve visszaverődése során? 

Megoldás: 

Tükör esetén a tárgy egy pontjából induló fénysugarak a szabályos visszaverődés után úgy 

haladnak tovább, mintha egy, a tükör mögötti pontból indultak volna ki, ugyanolyan távol-

ságra a tükör mögött, mint amilyen távol a tárgy a tükör előtt van. 

A tárgy egy pontjából induló fénysugarak az optikai lencséken való áthaladás után is képet 

hozhatnak létre.  
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6. Nézz utána, hogyan készül a golyóálló üveg! Mitől különleges? 

Megoldás: 

A golyóálló üveg egyrészt több rétegből áll, a rétegeket különleges kémiai és mechanikai el-

járásokkal ellenállóvá teszik. Ha az ilyen üveget találat ér, a golyó leadja energiáját a réte-

geknek. Másrészt a rétegek közzé nagyon ellenálló, átlátszó anyagot helyeznek, ami általában 

valamilyen speciális műanyag vagy fémötvözet. Az így készült, szendvicsszerkezetű, réteges 

üveg nem állít meg minden golyót akármilyen helyzetben, de különlegesen nagy az ellenálló-

képessége. 

 

7. Hány fénysugár indul ki a megvilágított tárgy egy pontjából?  

Megoldás: 

A fénysugár egy segédeszköz, amivel a fényt ábrázoljuk. Tehát egy sem. 

 

8. Nézd meg alaposan a 

jobb oldali képet! Hol látsz 

benne olyan fényjelenséget, 

amit ebben a leckében tanul-

tál? 

Megoldás: 

A napfény visszaverődik a 

tó felszínéről, áthalad az át-

látszó ablaküvegen. A sziget 

domborzata tükröződik a tó-

ban (szabályos visszaverő-

dés). 

 

 

 

 

5. lecke 

1. Hogyan változik a szemlencse alakja, ha egy mellettünk elhaladó motorost követünk 

tekintetünkkel? 

Megoldás: 

Ahogyan a motoros közeledik, úgy egyre jobban domborodik a lencse, majd a motoros távo-

lodtával egyre laposabb lesz. 

 

2. Milyen dioptriás szemüvegre lehet szüksége egy erősen távollátó embernek? 

Megoldás: 

Pozitív dioptriás, azaz domború lencsére.  
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3. Milyen látáshibája lehet annak az embernek, akinek –2 dioptriájú a szemüveglencséje? 

Megoldás: 

Közellátó. 

 

4. Egy trópusi építkezésen dolgozó ács erősen távollátó, és szeme könnyezik a napfényben. 

Milyen szemüveglencsét javasolsz neki? Miért? Hordjon-e kontaktlencsét? 

Megoldás: 

Domború lencsét, karcmentes, sötétített bevonattal. Kontaktlencsét, a szálló por miatt, nem. 

 

5. Egy különleges üveg törésmutatója 1,7. Mekkora ebben az üvegben a fény terjedési 

sebessége? 

Megoldás: 

 Törésmutatónak a két közegbeli sebességek arányát nevezik, azaz: 𝑛 = 1,7 =
𝑐1

𝑐2
 

Ebből: 𝑐2 =
𝑐1

𝑛
=

3∙108𝑚

𝑠

1,7
= 1,8 ∙ 108 𝑚

𝑠
 

 

6. Szerinted lehet-e a törésmutató egynél kisebb szám? Indokold meg a véleményedet!  

Megoldás: 

Igen, ha a fény gyorsabban halad az új közegben, például ha üvegből levegőbe lép.   

 

7. Miért fájdulhat meg a fejünk attól, ha nem látunk jól? 

Megoldás: 

Ha nem látunk jól hamar elfárad a szemünk, ami fejfájást okozhat. A szem elfáradása jelent-

heti a megfelelő szemlencse-domborulat kialakulásáért felelős izmok fáradtságát, vagy a 

képet értelmező, összeállító idegműködés hatékonyságának csökkenését. 

 

6. lecke 

1. Azt tanácsolják neked, hogy ha távcsövet vagy nagyítót használsz, a lehető legnagyobb 

nagyítás helyett érdemes azt a beállítást használni, ami éppen megmutatja a képen látható, az 

eszköz által felnagyított részleteket. Megfogadod a tanácsot? Gyűjts érveket ellene, mellette, 

és beszéljétek meg az órán! 

Megoldás:  

A feleslegesen nagy nagyítás használata azért kerülendő, mert a nagyítás növelésével a kép 

fényessége rohamosan csökken, másrészt a távcső apró mozgásai is „felnagyítódnak” a képpel 

együtt. Kis nagyítás mellett viszont a kép apró részleteit nehezen látjuk. A megfelelő nagyítás 

megválasztásánál tehát több szempontot is mérlegelni kell. 
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2. Az optikai eszközök működését sok számítógépes szimuláció segítségével tanul-

mányozhatod. Válassz egy megfelelő szimulációt és vizsgáld meg, milyen képet alkot az 

egyszerű lencse vagy tükör, ha a tárgy egyre közelebb kerül hozzá! Figyeld meg a kép 

nagyságát, állását, és azt, hogy valódi vagy látszólagos a kép! Tapasztalataidat rögzítsd egy 

átlátható táblázatban! 

Megoldás: 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_hu.html 

A domború lencse fókusztávolsága: 40 cm 

tárgytávolság  méret   állás    képtávolság 

240 cm  kicsinyített  fordított      48 cm 

140 cm  kicsinyített  fordított      53 cm 

  80 cm  egyforma  fordított       82 cm 

  60 cm  nagyított  fordított   134 cm 

  40 cm  nincs kép  

  20 cm  nagyított  egyező    –35cm (a tárgy oldalán) 

Az adatok pontatlansága a leolvasás pontatlansága, ez ±2 cm lehet, a kép és a tárgy helyze-

tétől függően. 

 

3. Egy nagyítóban 1,5 cm-esnek látszik a valójában 2 mm-es hangyatojás. Mekkora a nagyí-

tás? 

Megoldás: 

𝑁 =
1,5𝑐𝑚

0,2𝑐𝑚
= 7,5 

 

4. Egy 5 dioptriás szemüveglencsével szeretnél minél nagyobb képet alkotni egy fűszálról. 

A fűszáltól nagyjából milyen távolságra kell elhelyezni a lencsét? Nézz utána, mit jelent a 

dioptria! 

Megoldás: 

A tekintett lencse gyűjtőlencse, a dioptria a m-ben felírt fókusztávolság reciproka. A lencse 

fókusza tehát 1/5 m azaz 20 cm. Ennél egy kicsit közelebb kell tenni a fűszálat, ha a lencsét 

nagyítóként használják. 

 

5. Egy optikai eszköz tárgylencséje a távoli tárgyat egytizedére kicsinyítve képezi le a 

fókuszsíkba. Ezt a képet nagyítja 84-szeresére a szemlencse. Mekkora az eszköz nagyítása? 

(Az ilyen esetekben úgynevezett szögnagyításról beszélünk. Nézz utána, hogy mit jelent a 

szögnagyítás!) 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_hu.html
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Megoldás: 

N = 0,1 ∙ 84 = 8,4. 

A látószög a tárgy két egymástól legtávolabb lévő pontjából a szembe  érkező fénysuga-

rak által bezárt szög. 

A szögnagyítás:  

 

ahol β a nagyítóval észlelt, α pedig a szabad szemmel látható látószög. 

Kis szögek esetén:  

. 

 

6. Előfordulhat-e, hogy a domború üveglencse nem összegyűjti a rajta áthaladó, kezdetben 

párhuzamos fénynyalábot, hanem szétszórja? 

Megoldás: 

Igen, ha a lencsét olyan folyadékban használjuk, amiben a fény lassabban terjed, mint a lencse 

üvegében! 

 

7. lecke 

1. Ugyanolyan színűnek látjuk-e az eget a víz alól nézve, mint a partról? 

Megoldás: 

Lényegében igen. A fény hullámhossza megváltozik a víz alatt, de a frekvenciája nem. A 

fényérzékelő idegsejtek a fény frekvenciájától függően érzékelnek. 

 

2. Egészítsd ki fizikai ismereteid alapján a hiányos szöveget! 

HOGYAN LÁTJUK A SZÍNEKET? 

A színlátás eszköze a szem és az agy. A szem miniatűr, nagy felbontású fényképezőgéphez 

hasonlóan működik, amelyhez az adatok értelmezésére és tárolására hatalmas kapacitású 

számítógép: az agy csatlakozik. A szemünkbe bejutó fényt a szem „objektívje”, a szemlencse 

a szem hátsó felszínét borító ideghártyára (retinára) vetíti. A retinán a digitális kamerák 

képfelvevő felületéhez hasonlóan fényérzékelő elemek milliói helyezkednek el. A látás 

érzékelőelemei, az esti fényben működő mintegy százharmincmillió pálcika és a nappali 

fényben működő mintegy hétmillió csap száma összemérhető a jó felbontású digitális 

kamerákéval. Az érzékelőelemekhez idegrostok kapcsolódnak, amelyek az ingereket a 

szemidegen keresztül az agy felé továbbítják. Az esti látás elemei, a pálcikák, nem látnak 

színeket, viszont rendkívül érzékenyek. A nappali látás elemei, a csapok, kevésbé 

érzékenyek, ezzel szemben színesben látnak. Ezt az teszi lehetővé, hogy a csapokban három 

különböző pigment található. Ezek közül egyik a vörös, a másik a zöld, a harmadik pedig a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6g
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kék fényre érzékeny. Ezek a pigmentek nyelik el a fény vörös, zöld, illetve kék részét, és attól 

függően, hogy melyikből mennyit tudtak elnyelni, kialakulnak a színek.  

 

3. Az interneten megtalálható számítógépes szimuláció, pl.:  

Phet-szimulációk: http://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html 

vagy http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision) segítségével elvégzett kísérlet alap-

ján állapítsd meg, milyen arányban tartalmazza a narancssárga és a bíbor szín a piros, a zöld 

és a kék összetevőket! 

Megoldás: 

narancssárga – vörös:zöld:kék = 2:1:0 (más jó megoldás is van);  bíbor: 1:0:1 

 

4. Milyen színűnek látjuk azt a fehér fénnyel megvilágított felületet, ami a rá eső fényből 

elnyeli a kéket? 

Megoldás: 

citromsárgának 

 

5. Válaszolj az alábbi cikkel kapcsolatos kérdésekre! 

EGY MAGYAR TALÁLMÁNY 

Tizenöt évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdtünk el foglalkozni a látás, a 

színlátás és a színtévesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Kutatásaink során mérésekkel 

igazoltuk egy új feltételezés helyességét: a színtévesztést nem az érzékelőpigmentek gyenge 

működése, esetleg hiánya okozza, amint azt korábban feltételezték, hanem az, hogy egyes 

pigmentek a színkép más hullámhosszaira érzékenyek, mint a jó színlátók esetében. Ki-

dolgoztuk a színlátás és a színtévesztés matematikai modelljét, és annak alapján olyan szín-

szűrős szemüvegeket terveztünk, amelyekkel sikeresen tudjuk korrigálni a színlátási hibákat. 

Ezeket már több mint ezer színtévesztő személyen kipróbáltuk. A színlátást javító színes 

rétegek tetszés szerint felvihetők dioptriás szemüvegre és napszemüvegre egyaránt. Később 

alkalmazhatók lesznek kontaktlencsén és beültethető szemlencsén is. Elkezdődött a szem-

üvegek gyártása, és – a világon első ízben – Magyarországon már hozzájuthatnak a betegek a 

korrekciós szemüvegekhez. Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár, Coloryte Rt., MAGYAR 

GRAFIKA, 2004/5 

a) A kutatók megállapítása szerint mi a színtévesztés valódi oka? 

„egyes pigmentek a színkép más hullámhosszaira érzékenyek, mint a jó színlátók eseté-

ben.” 

b) Milyen terméket fejlesztettek ki a tudományos felismerés nyomán? 

„olyan színszűrős szemüvegeket terveztünk, amelyekkel sikeresen tudjuk korrigálni a 

színlátási hibákat.” 

c) Nem minden színtévesztőn segít az ilyen szemüveg. Vajon mi az oka ennek?  

A színtévesztésnek különböző okai lehetnek.  

http://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision
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6. Miért érdemes a közlekedési jelzőlámpáknál tiltó színként, és a megállás jelzésére a piros 

színt használni? 

Megoldás: 

A tankönyvi ábra alapján a piros színre érzékeny csapok relatív érzékenysége a legnagyobb.  

 

8. lecke 

1. Nézz utána az interneten, melyek a kiegészítő, komplementer színek! Ezek segítségével 

különlegesen harmonikus, kellemes hatású képeket festhetsz. 

Megoldás: 

A különböző színárnyalatokat a színkörben szokták ábrá-

zolni. 

A színkörben egymás melletti színek harmonikus hatást 

keltenek. Azokat a színeket nevezzük komplementer vagy 

kiegészítő színeknek, amelyek fehérre egészítik ki egymást. 

Ezek a színkörben egymással szemben helyezkednek el.  

 

 

2. Egy különleges anyag elnyeli a rá eső zöld fény 30%-át. Milyen színű a napfény az ebből 

az anyagból készült üveg mögött? (Használj a válasz megadásához számítógépes szimulációt 

vagy RGB színmodellt használó rajzolóprogramot!) 

Megoldás: 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision 

Halványlila. A nap fényét gondoljuk fehérnek, ami egyenlő arányban tartalmazza a vörös, 

zöld, kék összetevőket. A program segítségével csökkenteni kell a zöld arányát. 

 

3. Hogyan vezet színek megjelenéséhez az interferencia jelensége? 

Megoldás: 

Az interferenciakép kialakulásakor például az erősítés (fényes folt) kialakulásának mate-

matikai feltétele az, hogy a találkozó hullámok útkülönbsége a fél hullámhossz páros számú 

többszöröse legyen. Az egyes színek hullámhossza más és más, az interferencia képen kicsit 

máshol lesznek az erősítésből származó foltok az egyes színek esetében. 

 

4. Milyen színezékeket használnak az ételek piros színének kialakításához? 

Megoldás: 

Többfélét. Céklalé kivonatot vagy kárminvöröset, amit egy tetűfajta porítása révén nyernek. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision
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Az E120-as, vagyis a valódi kármin, az egyetlen állati eredetű ételszínezék. Élénkpiros színe, 

a többi közt, egyes joghurtokban, lekvárokban, égetett szeszesitalokban és édességekben is 

megtalálható. De honnan az állati eredet? 

A kármint évszázadok óta használják, mint színezőanyagot. Felfedezése még a spanyolok dél-

amerikai hódításaihoz nyúlik vissza. Ekkor jöttek rá ugyanis, hogy a fügekaktuszokon 

élősködő, bíbor pajzstetvekből kinyert vörös szín, tökéletesen alkalmas textilfesték-alap-

anyagnak. Ma viszont már nemcsak ruhák, hanem kozmetikai szerek, sőt ételek színezéséhez 

is alkalmazzák.  

Az anyagot jelenleg úgy állítják elő, hogy a termékeny, nőstény pajzstetveket szárítják, és 

oldószer segítségével kivonják belőlük a kárminsavat. Ezt végül alumíniumsókkal bontják, 

így keletkezik a valódi kármin, amely utána a reggeli joghurtunkban köthet ki. A gyanú 

szerint az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót is kiválthat. 

(http://rtl.hu/rtlklub/hirek/egeszseg/cikkek/166389) 

 

5. Magyarázd meg, miért változik a tárgyak színe, ha más színű fénnyel világítjuk meg azo-

kat! Figyeld meg, hogy változik a dolgok színe, ahogy este besötétedik! Melyik szín tűnik el 

leghamarabb? 

Megoldás: 

A tárgyak színe attól függ, milyen fény verődik vissza róluk a szemünkbe. Ez pedig attól, 

hogy milyen fénnyel világítjuk meg azokat illetve, hogy a rájuk eső fényből milyen színeket 

nyelnek el. A dolgok színe tehát valóban más a napfényben és egy LED lámpa fényénél, vagy 

a lemenő nap fényénél. A piros szín tűnik el először ahogy besötétedik. 

 

6. A fényképezés során esetleg beállíthatod, hogy a gép csak bizonyos színeket lásson. Ha van 

ilyen fényképezőgéped, készíts néhány ilyen felvételt, és magyarázd meg a látottakat! Ha 

ismersz olyan számítógépes programot, amellyel tetszőlegesen befolyásolhatod a színeket, 

akkor próbáld megtenni, hogy valódi színeket tartalmazó képből csak bizonyos színeket 

hagysz meg!  

Megoldás: 

Az okostelefonok fényképező alkalmazásai sokféle színmanipulációra képesek. Érdemes ki-

próbálni ezeket! 

 

9. lecke 

1. Jelenleg az IMAX technológia biztosítja a legélethűbb moziélményt. Nézz utána, milyen 

technikai megoldásokkal hozzák létre egy IMAX moziban az élethű képet és hangot! 

Megoldás: 

http://filmtrailer.hu/filmhirek/10-dolog-amit-valoszinuleg-nem-tudtal-az-imax-rol/#, 

ez egy érdekes leírás. 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/egeszseg/cikkek/166389
http://filmtrailer.hu/filmhirek/10-dolog-amit-valoszinuleg-nem-tudtal-az-imax-rol/
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Az IMAX 3D két projektorból álló rendszere egyszerre kettő, különálló képet (egy a jobb és 

egyet a bal szemnek) vetít a különleges ezüst-borítású és nagymértékben fényvisszaverő 

vászonra, mely így páratlanul ragyogó és tiszta képet biztosít. A szemüvegek szétválasztják a 

két képet, így a jobb és a bal szem különböző képet lát. Az emberi agy a két látványt 

összeilleszti, melyből megszületik a létező legvalóságosabb 3D hatás. 

 

2. Készíts saját rajzfilmet! Nézz utána, milyen gyorsan kell állóképeket vetíteni! 

Döntsd el, milyen egyszerű jelenet legyen a filmen (labda pattogása, egy ember feláll, leül)! 

Döntsd el, milyen technológiával fogsz dolgozni! Használhatsz akár számítógépes animációt 

készítő programot is. Tervezd meg a képkockákat! Nézz utána hiányzó ismereteidnek, és 

készítsd is el a rajzfilmet! Egy rajzfilmet készíthettek egyszerre többen is, ha ügyesen el-

osztjátok a feladatokat. 

Megoldás: 

A legegyszerűbb rajzfilm kockáit egy könyv lapjainak a sarkára rajzolhatjuk. Pörgetve a lapo-

kat, megelevenedik a jelenet. 

 

 3. A jelenlegi 3D-s TV-k használói arról panaszkodnak, hogy csak egy filmet tudnak meg-

nézni 3 dimenzióban, utána fáradtnak érzik magukat. Mi lehet ennek az oka? 

Megoldás: 

A jelenlegi 3D-s technológiák tökéletlenek, az agynak sokat kell dolgoznia, hogy összehozza 

az élvezhető 3D-s képet. A virtuális valóság programok használatakor néha az első másod-

percekben kettős képet lát a felhasználó, időbe kerül, mire az agy megtanulja helyesen 

értelmezni a felváltva kapott képeket.   

 

4. Nézz utána milyen, a leckében nem említett eszközök alkalmasak még 3D-s kép elő-

állítására! 

Megoldás: 

Például a hologram piramis (hologram pyramid), aminek segítségével tabletek vetíthetnek a 

térbe 3 dimenziós, a valóságban is körbejárható képet.  

http://youlalight.com/3dpiramidforipad 

 

5. Jobb vagy rosszabb lenne az ember térlátása, ha a szemei közötti vízszintes távolság 

nagyobb volna? Miért? 

Megoldás: 

Jobb. A térlátás alapja az, hogy a két szem kicsit eltérő szögből látja a tárgyat. Ha a szemek 

távolabb vannak, ez az eltérés nagyobb, ami megbízhatóbb tértátást eredményez. Vannak is 

ilyen eszközök, ha ezeken át nézünk, sokkal pontosabb a térlátásunk, élesebben elkülönülnek 

a különböző távolságú tárgyak. 

http://youlalight.com/3dpiramidforipad
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6. Nézz utána, milyen élőlények használják ki a poláros fényt! 

Megoldás: 

A méhek. Szemben az emberi szemmel, mely egyetlen lencsét tartalmaz, a rovarok összetett 

szeme sok egyszerű szem együtteseként képzelhető el. Ezek mindegyike rendelkezik külön 

lencsével és más, fénytörést, ill. fényérzékelést végző elemekkel. Így a rovarszem minden 

egyes különálló szeme önálló képet alkot a külvilágról, melynek egységesítése, és a rá adott 

válaszreakció irányítása az idegrendszer feladata. 

A méhek és sok más rovar fényérzékelésének egyik különlegessége, hogy érzékelik a poláros 

fényt, illetve a polarizáció változását. 

http://rovarok.blog.hu/2014/03/31/a_mehek_erzekelese 

 

10. lecke 

1. Mi a röntgensugarak jellemző frekvenciája és hullámhossza? 

Megoldás: 

1018 𝐻𝑧, 10−10 𝑚 

 

2. Nézz utána, mi történik a vizsgálandó személlyel egy CT-vizsgálat során! 

Megoldás: 

A CT-vizsgálat során a betegnek nyugodtan kell feküdnie a speciális ágyon, a felvétel típusá-

tól függő testhelyzetben. Az ágy a program szerint mozog a CT-berendezésben előre és hátra, 

a beteggel együtt. A vizsgálatok során néha kontrasztanyagot alkalmaznak, amit meg kell inni 

vagy intravénásan adják be. A folyamatot figyelik az orvosok és szükség esetén beavatkoz-

nak. A betegek egy része meleget érez a vizsgálat során, előfordulhat az is, hogy valaki érzé-

keny a beadott kontrasztanyagra. 

 

3. A magzat vizsgálatára ultrahangot használnak. Miért nem röntgenképet készítenek? 

Megoldás: 

A magzat érzékenyebb a nagy energiájú röntgensugárzásra, mint általában az emberek. Az 

ultrahangot veszélytelennek gondoljuk. 

 

4. Nézz utána, hogyan keletkezik a röntgensugárzás! 

Megoldás: 

Két módon: 

A fékezési sugárzást a nagy rendszámú atommagok erős elektromos terén szóródó elektronok 

hozzák létre. A lefékeződés során az elektronok energiájuk kis részét röntgenfotonok formájá-

ban kisugározzák, az energia másik része pedig hővé alakul. A sugárzás spektruma folytonos, 

a rövid hullámhosszú oldalon éles határral. 

A karakterisztikus sugárzás úgy jön létre, hogy az anódba becsapódó elég nagy energiájú 

elektron képes az atom egy az atommaghoz közeli, belső elektronhéjon lévő elektronját 

kiütni. Az így megüresedő állapotba aztán egy magasabb energiájú elektron kerül, és az át-

menet során az energiakülönbségnek megfelelő frekvenciájú röntgensugárzás jön létre. 

Forrás: wikipédia. 

http://rovarok.blog.hu/2014/03/31/a_mehek_erzekelese
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendsz%C3%A1m_(k%C3%A9mia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromos_mez%C5%91
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5. Hányszor nagyobb a röntgensugárzás frekvenciája, mint a fényé, és hányszor nagyobb, 

mint az ultrahangoké? 

Megoldás: 

A látható fény frekvenciájának nagyjából ezerszerese a röntgensugarak frekvenciája.  

Az ultrahang frekvenciája 10
4 

Hz nagyságrendű, a röntgensugárzásé ennél 10
14

-szer nagyobb. 

 

11. lecke 

1. Miért forog a radar antennája? 

Megoldás: 

Ha nem forogna, a radar csak egy bizonyos irányban venné észre az elektromágneses hullá-

mokat visszaverő tárgyakat. A környezet letapogatásához az iránynak változnia kell, ezt biz-

tosítja az antenna forgatása. 

 

2. Ugyanúgy érzékel-e a radar, ahogyan a szem? 

Megoldás: 

Alapvetően más a kép létrehozásának fizikai elve. 

 

3. Három repülőgép tart egy radarállomás felé. Hogyan repüljenek, hogy minél kevésbé ver-

jék vissza a radar által kibocsátott elektromágneses hullámokat? 

Megoldás: 

A két gép az első árnyékában repüljön, hogy csak az első adjon radarjelet. 

 

4. Legalább milyen messze van a radartól az a tárgy, amiről a visszavert jel a kibocsátás után 

több mint 0,004 másodperc elteltével érkezik vissza? 

A jel kétszer teszi meg az utat a radar és a tárgy között. 

𝑠 =
0,004𝑠 ∙ 3 ∙ 108 𝑚

𝑠
2

= 6 ∙ 105 𝑚 = 600 𝑘𝑚 

A tárgy legalább 600 km-re van. 

 

5. Egy hajó észak felé halad 50 km/h sebességgel, miközben a tetején levő radar antennája 

percenként 30-at fordul. Észak felől zivatar közeledik, a felhők 3 km magasan vannak, és 

100 km/h sebességgel haladnak Dél felé. Mennyit közeledik a hajóhoz a kezdetben 5 km 

messze lévő felhő két egymást követő radarkép elkészülése alatt? 
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Megoldás: 

A felhők kezdetben 5km messze és 3km magasan vannak, azaz a radartól. 

𝑑 = √25 000 000𝑚2 + 9 000 000𝑚2 = √34 000 000 𝑚 = 5831,0 𝑚 – távolságra. 

Két radarkép elkészülte között 2s telik el.  

50
𝑘𝑚

ℎ
=

50

3,6

𝑚

𝑠
= 13,9

𝑚

𝑠
 

A hajó és a zivatar tehát 3 · 13,9m/s azaz 41,7 m/s nagyságú (50 km/h+100 km/h) relatív 

sebességgel közeledik egymáshoz vízszintes irányban. 

𝑠 = 41,7
𝑚

𝑠
∙ 2𝑠 = 83,4𝑚 

Vízszintes távolságuk tehát 5000 m–83,4m = 4916,6 m-re csökken. Az új távolság: 

𝑑 = √4916,62 𝑚2 + 9000 𝑚2 = √24 181 955,56 𝑚 = 4917,5 𝑚 

A kezdeti és az új távolság különbsége 913,5m, ennyivel közeledett egymáshoz a hajó és a 

zivatar. 

 

12. lecke 

1. Készíts statisztikát arról, hányan tekintik meg a YouTube legnépszerűbb videóit! Ábrázold 

a talált adatokat, a számokat jól érzékeltető diagramon! 

Megoldás (2015 júniusi állapot): 

Pl. 

Népszerű videók Letöltés Hónap Letöltés/hó 

A szürke ötven árnyalata - előzetes 453 398 5 90 680 

Argo 2 előzetes 14 875 1 14 875 

Liza, a rókatündér előzetes 257 067 8 32 133 

Ellie Goulding - Love Me Like You Do filmzene, 

A szürke ötven árnyalata 

533 159 719 6 88 859 953 

Gigapixels of Andromeda [4K] 13 064 542 7 1 866 363 

Robert Lang: The math and magic of origami 210 124 72 2 918 

AVR Lego Robot - Dreadnought 1 639 704 72 22 774 
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(Filmzenével…) 

 

(Filmzene nélkül, győzött a fizika ) 

Természetes, hogy az összes letöltések száma nagyobb egy olyan videó esetében, amit koráb-

ban tettek fel. Célszerű az egy hónapra eső letöltések számával jellemezni a népszerűséget. 
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2. A Marsra küldött szondával mennyi ideig tart egy üzenetváltás? A szükséges adatoknak 

nézz utána! 

Megoldás: 

Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége: c = 300 000 km/s = 1 080 000 000 km/h. 

A Föld–Mars-távolság: s = 80 000 000 km. 

A két bolygó távolsága változik, a megoldás során használt adat a minimális távolságot 

jellemzi. 

Az út oda-vissza: 2 · s 

A szükséges idő: t = 2 s/c 

𝑡 =
2s

𝑐
=

2 ∗ 80 000 000 km

1 080 000 000 km
h⁄

=
16 km

108km/h
= 0,148 h = 8,88 min 

 

 

3. Írj rövid ismeretterjesztő cikket a jelenleg is üzemelő egyik szuperszámítógépről! 

Megoldás: 

(http://www.hwsw.hu/hirek/53346/niifi-debreceni-egyetem-top500-szuperszamitogep-leo-hp-

proliant-sl250s.html) 

Hosszú idő után először van magyarországi rendszer a világ legnagyobb teljesítményű szuper-

számítógépeit rangsorba szedő Top500 listán. A Debreceni Egyetemen üzemelő rendszer a 

308. helyen áll. 

Magyarország sosem volt szuperszámítógépes nagyhatalom, a világ legerősebb gépeit az 

Egyesült Államokban, Kínában, Japánban és nyugat-európai országokban találjuk. Hazánkban 

üzemelő rendszernek utoljára több mint 10 éve sikerült bekerülnie a világ elitbe, de az idén 

novemberben kiadott friss listán újra van magyar gép. 

A Top500 rangsorban a 308. helyen szerepel a NIIFI által Debrecenben üzembe helyezett 

rendszer, amely egy nyilvános pályázaton végül a Leó fantázianevet kapta Szilárd Leó fizikus 

után. A gép teljesítménye a mérnöki-tudományos konfigurációk piacán bevett Linpack teszt 

szerint 197,2 teraflops, vagyis másodpercenként 197 ezerszer egymilliárd lebegőpontos 

művelet. Összehasonlításképp, a világ jelenlegi legerősebb gépe, a kínai Tianhe-2 sebessége 

55 petaflops, vagyis nagyjából kétszáznyolcvanszor gyorsabb. 

HP ProLiant SL250S 

A Leót a HP szállította, a gép a kimondottan nagy sűrűségű mérnöki-tudományos környe-

zetekre optimalizált ProLiant SL250S Gen8 szerverekből áll, ezek nyolcmagos, 2,6 GHz-es 

Intel Xeon E5-2650 v2 (Ivy Bridge) processzorokat fognak munkára. A NIIFI gépe összesen 

462 processzort és 3696 processzormagot tartalmaz, az operatív tárja összesen több mint 

10 terabájt. Egy szerver a 2 Xeon mellet legfeljebb 16 DIMM modult fogad, egy 4U keretbe 4 

ilyen gép építhető be. Az NVIDIA Tesla K20X GPU-kat is tartalmazó szervereket Infiniband 

interconnect kapcsolja össze, a gépen a mérnöki-tudományos világban megszokott operációs 

rendszer, Linux fut. 

http://www.hwsw.hu/hirek/53346/niifi-debreceni-egyetem-top500-szuperszamitogep-leo-hp-proliant-sl250s.html
http://www.hwsw.hu/hirek/53346/niifi-debreceni-egyetem-top500-szuperszamitogep-leo-hp-proliant-sl250s.html
http://top500.org/system/178513
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A Top500-on 2002-ben járt magyarországi gép utoljára, a szintén a NIIFI-ben akkor csata-

sorba állított Sun Enterprise 10 000 szerver 128 UltraSPARC processzorral, 64 gigabyte 

memóriával összesen 110,5 Gflops maximális teljesítmény leadására volt képes, ami a lista 

361. helyére volt elég. Az informatika fejlődésének sebességére jellemző, hogy ekkora számí-

tási teljesítményt ma egyetlen nyolcmagos Xeon processzor produkál nagyságrendileg. 

A megoldás értékelésekor fontos, hogy a diák megbízható internetes forrást használjon, és az 

olvasottakat próbálja meg átfogalmazni a saját megértésének megfelelően. A kimásolt, de a 

diáktól teljesen idegen szöveg nem tekinthető jó megoldásnak.  

 

4. Milyen fizikai jelenség teszi lehetővé, hogy a fénykábelekben a jelek görbe vonalú pályán 

is haladhassanak? 

Megoldás: 

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány 

száz) mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú 

héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel 

egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a 

vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog kilépni. 

 

5. Tegyük fel, hogy egy kerékpáros futárszolgálat állomásai egymástól átlagosan 20 km-re 

vannak. A futárok átlagosan 30 km/h sebességgel haladnak, a váltás 2 percig tart. Mennyi idő 

alatt jut el az ilyen módon továbbított csomag Debrecenből Budapestre (230 km távolság)? 

Megoldás: 

Távolság: s = 230 km 

Egy szakasz hossza: l = 20 km 

Szakaszok száma: 
𝑠

𝑙
=

230 𝑘𝑚

20 𝑘𝑚
= 11,5 

Váltások száma: minden megtett egész szakasz után egy váltás: 11 

Egy váltás ideje: 2 perc 

11 váltás ideje: 𝑡1 = 11 ∗ 2 𝑝𝑒𝑟𝑐 = 22 𝑝𝑒𝑟𝑐 =
22

60
ℎ = 0,37 ℎ 

Átlagos sebesség: 30 km/h 

Biciklis menetidő:𝑡2 =
𝑠

𝑣
=

230 𝑘𝑚

30𝑘𝑚
ℎ⁄

= 7,67 ℎ 

Összes idő: 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 = 8,04 ℎ 

 

6. A katonák egy perc alatt 120-at lépnek, egy lépés hossza 75 cm. Milyen messzire jut a légió 

12 óra meneteléssel? 

Megoldás: 

Egy perc alatt megtett út: 120 ∗ 75 𝑐𝑚 = 9000 𝑐𝑚 = 90 𝑚 

Egy óra alatt megtett út: 60 ∗ 90 𝑚 = 5400 𝑚 = 5,4 𝑘𝑚 

Tizenkét óra alatt megtett út: 12 ∗ 5,4 𝑘𝑚 = 64,8 𝑘𝑚 
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Másképpen: 

A katonák sebessége: 𝑣 =
120 𝑙é𝑝é𝑠

1 𝑝𝑒𝑟𝑐
=

120∗75 𝑐𝑚

60 𝑠
=

120∗0,75 𝑚

60 𝑠
= 1,5

𝑚

𝑠
= 5,4

𝑘𝑚

ℎ
 

Az eltelt idő: t = 12 h 

A megtett út: 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 = 5,4
𝑘𝑚

ℎ
 · 12 ℎ = 64,8 𝑘𝑚 

 

7. Mit jelent a wifi? Hogyan működik? 

Megoldás: 

A wifi vezeték nélküli mikrohullámú kommunikációt megvalósító, széleskörűen elterjedt 

szabvány népszerű neve. A Wi-Fi, a közismert nézetekkel szemben, nem az angol Wireless 

Fidelity kifejezésnek a rövidítése.  Az elnevezést egy marketingcég találta ki játékosan utalva 

a Hi-Fi/hifi szóra, és csak később és átmenetileg igyekeztek rövidítésként feloldani és úgy 

reklámozni. 

A WLAN (wireless LAN) rádióhullámot használó vezeték nélküli helyi hálózat. ami lehetővé 

teszi a közeli számítógépek vagy más elektronikus eszközök összekapcsolódását. Számító-

gépek vezetékes hálózathoz kapcsolására és önálló ad hoc hálózatok létrehozására egyaránt 

alkalmas. A legnépszerűbb WLAN szabványcsalád a Wi-Fi (IEEE802.11). A Wi-Fi és a 

WLAN nevet gyakran egymás szinonimájaként használják. 

 

8. Mostanában váltunk át 3 G-ről 4 G-re. Mit jelentenek ezek a rövidítések?  

Megoldás: 

Az információtechnológia 4 G-vel a negyedik generációs vezeték nélküli szolgáltatásokat 

jelöli. A 2 G és a 3 G rendszerek utódját, a 4 G rendszereket a szakértők szerint egy átfogó IP-

infrastruktúra, nagy adatátviteli sebesség, nagy kapacitás és a nyílt internetes szabványok 

használata fogja jellemezni. A 4 G-nél a mobil szélessávú rendszer továbbfejlesztett multi-

médiás szolgáltatásokkal bővül. A 4 G technológia jelenleg a mobil távközlési rendszerek 

közül a legfejlettebb, amely fix környezetben 1 Gb/s, mobilkörnyezetben pedig akár 100 Mb/s 

adatátviteli sebességet is biztosíthat. 

 

13. lecke 

1. Ha egy kontakthibás kapcsoló szikrázik, vagy a vasaló automatikája ki- és bekapcsol, gyak-

ran figyelhető meg egyidejű zavar a TV-képben, recsegés a rádióhangban. Miért? 

Megoldás: 

Elektromos zavarkibocsátás gyakorlatilag minden elektromos készüléknél van, de ez csak 

akkor válik zavaróvá, ha egy másik készülék működését akadályozza. A zavarforrások olyan 

elektromágneses jeleket adnak ki, melyek zavarhatják az elektromágneses elven működő 

készülékeket, berendezéseket. Ezek lehetnek természetes és mesterséges eredetűek. 

Természetes zavarforrás: légköri jelenségek (villám, kisülések stb), napkitörések, űresemé-

nyek stb. 

Mesterséges zavarforrás: elektromágneses elven működő készülék üzemszerű, vagy hibás 

működése során keletkező és a környezetbe kijutó jelek. (Például: nagyáramú, nagy-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Helyi_h%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3hull%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vezet%C3%A9k_n%C3%A9lk%C3%BCli&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Helyi_h%C3%A1l%C3%B3zat
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_hoc_h%C3%A1l%C3%B3zat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3technol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/3G
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll
https://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81tereszt%C5%91k%C3%A9pess%C3%A9g
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feszültségű hálózatok ki- és bekapcsolása, rádió- és TV-adók, meghibásodott villamos beren-

dezések stb.) A kérdezett esetben a zavarként észlelt elektromágneses hullámok kibocsátásá-

ban lényeges szerepe van annak, hogy a kapcsolás során gyorsan változik meg az elektro-

mágneses tér. (Lásd a 4. Maxwell egyenlet sugárzási tagjában a differenciális mennyiséget!) 

Ilyenkor, tehát gyors változás esetén erősebb elektromágneses hullámok keletkeznek. 

 

 

2. Gyűjtsd össze, hogy a magyar rádiók, TV-k milyen frekvenciákat használnak! A gyűjtött 

adatokról készíts szemléltető ábrát! 

Megoldás (2015 július): 

TV/rádió Műhold Frekvencia GHz 

M1 EUTELSAT 9A 11,95764 

M2 EUTELSAT 9A 11,95764 

M3 anno EUTELSAT 9A 11,95764 

M4 sport EUTELSAT 9A 11,95764 

Duna EUTELSAT 9A 11,95764 

Duna World EUTELSAT 9A 11,95764 

Sport 1 Hungary THOR 6 11,727 

Spektrum THOR 6 11,727 

TV Paprika THOR 6 11,727 

Nickelodeon Hungary THOR 6 11,747 

TV Paprika THOR 6 11,747 

Film+ Hungary THOR 6 11,766 

Sport2 Hungary THOR 6 11,766 

RTL Klub THOR 6 11,766 

TV2 THOR 6 11,766 

ATV THOR 6 11,766 

Echo TV THOR 6 11,766 

Duna World THOR 6 11,766 

M1 HD THOR 6 11,823 

Kossuth Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

Petőfi Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

Bartók Rádió EUTELSAT 9A 11,95764 

      A fenti adatok műholdas sugárzásra vonatkoznak.  A frekvencia.hu oldalon az is látható, hogy 

a frekvencián kívül műholdas vételnél még további paraméterek beállítása szükséges. 

 

3. Miért jobb digitális jeleket használni az információ továbbítása során? 

Megoldás: 

A jelek továbbítása során elkerülhetetlen azok torzulása. Az analóg jelekre a továbbítás során 

rárakódott zaj (ezt halljuk a régi rádió- vagy magnófelvételek sistergő háttérzajaként) a 

bonyolult zajszűrő áramkörökkel sem választható teljesen külön magától a jeltől, a digitális 

jelek ezzel szemben szinte tökéletesen helyreállíthatók. További előnyt jelent, hogy digitális 

jelekkel (a tömörítés miatt) rövidebb idő alatt több információ továbbítható, mint analóg 

jelekkel. 
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4. Milyen hullámhosszú vivőhullámokat használnak a nemzetközi rádióadók, és miért? 

Megoldás: 

  Frekvencia kHz Hullámhossz m 

Hosszúhullámú (HH) műsorszóró sáv 148,5–283,5 1058,2–2020,2 

Középhullámú (KH) műsorszóró sáv 525–1705 175,95–571,4 

Rövidhullámú (RH) műsorszóró sávok 2300–26 100 11,5–130,4 

Ultrarövid-hullámú (URH–FM) műsorszóró sáv 87 000–108 000 2,77–3,44 

 

A Föld görbületét a kilométeres hullámok követik, ezért a felszíni sugárzású nagy ható-

távolságú rádióadás ilyen hullámhosszakon lehetséges.  

 

5. Készíts fényképeket a lakókörnyezetedben 

lencsevégre kapható antennákról! Mire hasz-

nálják őket? 

Megoldás: 

Háztartási TV-, rádióvétel, TV-rádió műsor-

szórás, telefon, internet szolgáltatás. 

 

 

14. lecke 

1. Rajzold fel egy lehetséges memória-áramkör kapcsolási rajzát! 

Magyarázd el a működését! 

Megoldás: 

Az áramkör egy telepből, egy rugalmas vasból vagy acélból készült 

nyelvvel ellátott kapcsolóból és egy vasmaggal kialakított elektro-

mágnesből áll.  

A kapcsoló zárásakor (nyomás felülről) megindul az áram az elektro-

mágnesben, ami vonzani kezdi a kapcsoló nyelvét. Ezért a kapcsoló 

zárt állásban marad akkor is, ha már nem nyomjuk tovább. Az áramkör ilyen módon megőrzi 

bekapcsolt állapotát, memória elemként használható. Ha egy második kapcsolóval meg-

szakítjuk az elektromágnes áramkörét, akkor elengedi a rugalmas nyelvet és kinyílik az első 

kapcsoló. Ezzel törlődött a megjegyzett 1 bitnyi információ.   

 

2. Egy számítógép a 12 GB-os filmet 3 perc alatt másolja fel a hozzá csatlakoztatott külső 

memóriára. Mekkora volt az adatátvitel átlagos sebessége? 

Megoldás: 

12 GB = 12 · 1024 MB 

Az adatátviteli sebesség: 
12288 𝑀𝐵

3 𝑚𝑖𝑛
=

12288 𝑀𝐵

180 𝑠
= 68,27

𝑀𝐵

𝑠
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3. Az interneten nézz utána néhány jelenleg kapható külső memória (merevlemezes vagy 

SSD) jellemző adatainak (kapacitás, sebesség, ár)! Az adatokból készíts grafikont, a víz-

szintes tengelyen a sebességet, a függőlegesen 1 GB memória árát ábrázold! A grafikon 

alapján javasolj filmrajongó osztálytársadnak optimális megoldást a filmek tárolására! 

Megoldás: 

  Sebesség MB/s Kapacitás GB Ár 1 GB ára 

Verbatim SSD USB 3.0 175 128   30 645 Ft     239 Ft  

Freecom ToughDrive SSD 480 256   74 487 Ft     291 Ft  

Verbatim Store n Go 640 256   57 607 Ft     225 Ft  

Freecom Tough Drive Mini 480 128   44 914 Ft     351 Ft  

 

 

 

4. Az integrált áramköröket könnyen tönkreteheti a túlzott felmelegedés. Vajon miért? 

Megoldás: 

Erős melegedés (több száz fok) hatására olvadás és az áramkör megszakadása léphet fel. 

Ennél is fontosabb azonban, hogy már a hőmérséklet kisebb mértékű emelkedésével is nő az 

áramkörökben használt félvezetőkben levő elektronok átlagos mozgási energiája, így egyre 

több elektron válik mozgékonnyá és vesz részt az áramvezetésben. A töltéshordozók számá-

nak ez a nem várt növekedése megváltoztatja a diódák és tranzisztorok működését, ez az 

áramkör hibás működéséhez vezet.  

 

5. Milyen fizikai törvény alapján és hogyan működik a leckében ismertetett, feszültséggel 

vezérelhető kapcsoló? 

Megoldás: 

A memória áramkörök lelke az árammal vagy feszültséggel vezérelhető kapcsoló, ezeket 

manapság miniatűr, félvezető rétegekből kialakított tranzisztorokkal valósítják meg, amelye-

ket más szükséges elektronikai elemekkel együtt integrált áramkörökké szerveznek. 

 239 Ft  

 291 Ft  

 225 Ft  

 351 Ft  

 -   Ft

 50 Ft

 100 Ft

 150 Ft

 200 Ft

 250 Ft

 300 Ft

 350 Ft

 400 Ft

175 480 640 480

1 GB ára, különböző adatátviteli sebességek 
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15. lecke 

1. Magyarázd el, hogyan jönnek létre elektromágneses rezgések az egyszerű rezgőkörben! 

Megoldás: 

A rezgések létrehozásához a rezgőkör kondenzátorát előbb fel kell tölteni, majd fegyverzeteit 

a tekercsen keresztül összekapcsolni, azaz a tekercsen keresztül ki kell sütni. A kisütés során a 

kondenzátor lemezei között lévő feszültség áramot indít a tekercsen keresztül. A tekercsen 

átfolyó áram hatására mágneses mező jön létre a tekercsben, miközben a kondenzátor lemezei 

között lévő elektromos tér kezd megszűnni. Ezután a tekercsben kialakult mágneses mező 

erősségének csökkenése tartja fenn a változatlan irányú áramot, ami ellenkező polaritásúra 

tölti fel a kondenzátort. Az ellenkező polaritású kondenzátor újra kisül a tekercsen keresztül, 

de az áram iránya ellentétes lesz a korábbihoz képest. 

Az így kialakuló elektromágneses rezgések frekvenciáját a tekercs önindukciós együtthatója 

és a kondenzátor kapacitása határozzák meg. Kis kapacitás és induktivitás alkalmazásával 

nagy frekvenciájú rezgések hozhatók létre. Ahhoz, hogy állandó amplitúdójú rezgések 

alakuljanak ki, folyamatos energia-utánpótlásra van szükség, amelyet megfelelő elektronikai 

eszközökkel biztosítanak. 

 

2. Nézz utána és röviden foglald össze, mi a szerepe a kvarckristálynak az oszcillátorok 

működése során! 

Megoldás: 

A rezgőkör helyett rezgőkristály is alkalmazható, melynek frekvenciastabilitása sokkal jobb. 

A rezgőkristály tulajdonságai: Egyes kristályok, pl. kvarc felületén mechanikai deformáció 

hatására elektromos feszültség keletkezik, és fordítva, elektromos feszültség hatására a 

kristály rugalmas alakváltozást szenved. Elektronikai célra a kvarckristályból megadott 

módon, meghatározott alakú lapkát vágnak ki, és azt olyan méretre csiszolják, hogy mecha-

nikai rezonanciafrekvenciája megegyezzen a kívánt rezgési frekvenciával. 

 

3. A tó hullámaiban a víz, a hang esetében a levegő részecskéi mozognak. De mi hullámzik az 

elektromágneses hullámban? Sokan válaszolják erre azt, hogy elektronok. Mi a véleményed 

erről a válaszról? 

Megoldás: 

Az elektromágneses sugárzás egymásra merőlegesen haladó, oszcilláló elektromos és mágne-

ses tér, mely a térben hullám formájában fénysebességgel terjed, energiát és impulzust szállít-

va. Tehát nem elektronok hullámzanak benne.  

 

 

4. Szerinted miért parabola alakú a parabolaantenna? 

Megoldás: 

A lényeg, hogy az antennát érő elektromágneses hullámok az antennáról visszaverődve egy 

pontban, az úgynevezett fókuszpontban találkozzanak. Ilyen értelemben egy homorú gömb-

tükörhöz hasonlíthatjuk. A parabola alak esetén azonban a fókuszpont közelebb esik magához 

a tükörhöz. Ez azért előnyös, mert a vevő egységet ide kell elhelyezni.  
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5. Hogyan lehet ugyanazzal az antennával különböző frekvencián sugárzó rádióadók jelét 

fogni? 

Megoldás: 

Az egymást keltő, változó elektromos és mágneses terek elszakadnak az antennától, és 

elektromágneses hullámként szabadon terjednek a térben. A vevőantennához érve a változó 

elektromos tér hatására rezgésbe jönnek az antenna elektronjai, váltakozó áram alakul ki. A 

vevőantennához kapcsolt rezgőkör frekvenciájának beállításával választható ki a venni kívánt 

frekvencia. 

 

16. lecke 

1. Lehet-e két különböző alakú képernyő ugyanannyi megapixeles? Ha igen, hogyan? 

Megoldás: 

A képernyő sorokba és oszlopokba rendezett elemekből, úgynevezett pixelekből áll, az oszlo-

pok és sorok számának szorzata adja a pixelek számát. Az oszlopok (szélesség) és sorok 

(magasság) száma lehet eltérő, tehát az alak is eltérő, de a szorzat lehet azonos, vagy közel 

azonos. 

 

2. Milyen TV-t vásárolnál a saját kisméretű szobádban való tévézéshez, és milyet az iskolai 

büfé előterébe? 

Megoldás: 

Szobában való tévézéshez: Már kapható a boltokban a HD-felbontásnál is nagyobb, úgyneve-

zett ultra HD-felbontású TV. Az ilyen készüléket közelről is jó nézni, mivel a nagy felbontás 

miatt közelről sem látszanak a képet felépítő pixelek. A látvány annyira hasonlít a szem által 

látott képhez, hogy az agyban a valóság érzetét kelti. 

Iskolai büfé előterébe: a plazma TV világosban is fényerős képet ad, és oldalról is jobban 

látható. Csoportos, nappali tévézéshez, nagyobb képernyőméretben előnyös. 

 

3. Hány megapixeles az UHD felbontású televízió, ha képernyője 3840 oszlopban oszlopon-

ként 2160 pixelből áll? 

Megoldás: 

3840 ·  2160 = 8 294 400 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 8,29 𝑚𝑒𝑔𝑎𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 

 

4. Megtartva a jelenleg elterjedt 16 : 9-es képarányt, hány oszlopból és sorból álljon a kép-

ernyő, hogy nagyjából ugyanannyi megapixeles legyen, mint az emberi szem? 

Megoldás: 

Az emberi szem retináján 130 millió fényérzékeny idegvégződés van, azaz a szem 130 mega-

pixeles. 

 

𝑥

𝑦
=

16

9
𝑥 ∙  𝑦 = 130 000 000

} 
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Az egyenletrendszer megoldása: x =
16

9
y, azaz 

16

9
y ∙  y = 130 000 000  

x = 15202, y = 8551   x ∙ y = 129 992 302  130 000 000 

 

5. Nézz utána, hogyan működik az érintőképernyő! A működés lényegét fogalmazd meg 

néhány mondatban! 

Megoldás: 

A rezisztív képernyők – ahogyan nevük is 

mutatja – lényegében két egymástól el-

különülő rétegből állnak, amelyeket vagy 

légrés, vagy nagyon kis pontokból álló háló 

választ el egymástól. Használatukkor a két 

réteget valamilyen módon összenyomjuk, az 

érintkezésük határozza meg az érintés helyét 

X és Y koordinátákkal. Teljesen mindegy, 

hogy az összenyomást milyen módon hajtjuk 

végre és használatukhoz nem kell speciális 

eszköz. Ezek a képernyők nagyon nagy fel-

bontásúak is lehetnek és nagyon pontos kezelést tesznek lehetővé. Az áruk viszonylag ala-

csony, így az ezekkel szerelt készülékek is általában olcsóbbak. 

A kapacitív képernyők felső rétege – ahogyan arra a nevükből szintén következtetni lehet – 

egy elektromos töltést érzékelni képes réteg, általában indium-trioxid és óndioxid elegye. 

Angolul Indium Tin Oxide, innen a rövidítése: ITO. Előnye, hogy átlátszósága mellett nagyon 

jól használható az emberi bőrben felhalmozódó töltés érzékelésére, így az ilyen képernyőket 

nem kell nyomni, hanem egyszerűen érinteni kell, sőt néha már az ujj közelítésére is 

reagálnak. Ez aztán nagyon dinamikusan, természetes mozdulatokkal használható felületet 

eredményez. Ezért nem kezelhető például kesztyűben, vagy ceruzával, hacsak a kesztyű vagy 

a ceruza nem speciális, konduktív, azaz töltést felhalmozni képes anyagból készült. Az érintés 

pontos helyét a sarkokban elhelyezett érzékelők határozzák meg, ebből számítják ki az X és Y 

koordinátákat.  

 

6. Miért védi meg a koaxiális kábel középső szálában haladó jeleket a földelt fémháló a 

zajtól? 

Megoldás 

Az ideális koaxiális kábelnél az elektromágneses mező csak a belső vezető és az árnyékolás 

között létezik, így a kábel közelében található fémtárgyak nem okoznak teljesítmény-

veszteséget. Az árnyékolásnak köszönhetően a külső elektromágneses zajok sem zavarják a 

jelet. A földelt fémháló ekvipotenciális felület marad, így szűri ki a külső zajokat.   

 

7. Azt a feladatot kapod, hogy hozz létre teljes visszaverődést. Milyen eszközöket vásárolsz, 

mit teszel velük, milyen megfigyelés birtokában állíthatod, hogy a teljes visszaverődés létre-

jött? 
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Megoldás: 

Eszközök: üvegkád, víz, füst, fényforrás, fluoreszcens festék. 

A fényforrással állítsunk elő párhuzamos fénynyalábot, amivel vilá-

gítsuk meg oldalról az üvegkádat. A víz feletti levegőben füsttel, a 

vízben pedig fluoreszcens festék segítségével tudjuk láthatóvá tenni 

a fényt. Jól láthatjuk a beeső fénysugarat, a megtört fénysugarat és a 

visszavert fénysugarat is. Ha a fény vízből halad levegő felé, akkor 

nagyobb beesési szögek esetén a kilépő megtört fénysugár eltűnik, 

ilyenkor teljes visszaverődés jön létre. 

 

 

17. lecke 

1. Becsüld meg, mennyi idő alatt lehet wifi-t használva elküldeni egy 100 Mbájtos képet! 

Megoldás: 

Az egyik legelterjedtebb vezeték nélküli kommunikációs szabvány az internetezés során hasz-

nált wifi. Nagyjából 4 GHz-es vivőhullámokat használ, 30 Mbit/s sebességgel küldhetők rajta 

keresztül az adatok. 

A kép mérete: 100 MB = 100 ∙ 10
6 

∙ 8bit = 800Mbit 

A sebesség: 30 Mbit/s. 

A szükséges idő: 𝑡 =
800 𝑀𝑏𝑖𝑡

30
𝑀𝑏𝑖𝑡

𝑠

= 26,6 𝑠. 

 

2. A mobilhasználók gyakran tapasztalják, hogy kirándulás közben hamarabb lemerül a tele-

fon, mintha a város közepén használnák. Mi lehet ennek az oka? 

Megoldás: 

Minél közelebb van a telefon a bázisállomáshoz, annál kisebb teljesítmény (néhány watt) 

szükséges a telefonálás során. 

 

3. Végezz egyszerű kísérletet egy okostelefonon vagy tableten futó iránytű-alkalmazással: 

mutasd ki a hűtőmágnest körülvevő mágneses mezőt! 

Megoldás: 

Fontos, hogy a tablet vagy okostelefon rendelkezzen mágneses szenzorral. A célra nem csak 

iránytű alkalmazások (compass) tölthetők le, hanem a mágneses térerősséget (H) mérő alkal-

mazások is. Az alkalmazás elindítása után a hűtőmágneshez kell közelíteni és megfigyelni a 

mágneses térerősség vektor koordinátáinak (Hx, Hy, Hz) változását.  
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4. Nézz utána, milyen fizikai jelenség segítségével méri a gyorsulást a gyorsulásmérő 

szenzor! 

Megoldás: 

A szenzor olyan elem, amely egy mérendő tulajdonságtól függő jelet szolgáltat. A mérendő 

tulajdonság és a jel egyaránt lehet fizikai, kémiai, biológiai stb. jellegű. Fontos, hogy a 

mérendő tulajdonság, és az érzékelő által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű 

függvényei legyenek. Amit érzékelhet: fény, mozgás, mágneses tér, távolság, gyorsulás, 

páratartalom, hőmérséklet, nyomás, érintés, stb. A fizikai, kémiai vagy biológiai változásokat 

elektromos jelekké alakítják. 

A gyorsulásmérő gyorsulás mérésére szolgáló műszer. Mivel azonban a gyorsulást közvet-

lenül nehéz(kes) mérni, ezért az ilyen műszer a gyorsuláskor fellépő erőt méri, ami Newton II. 

törvényének megfelelően: F=m∙a. 

A szenzorok egyik típusában az érzékelő elem egy rugalmas nyelvhez hasonlatos. Ha a 

telefon gyorsulni kezd, a nyelv kissé lehajlik, ez az áramköri elem kapacitásának, tehát 

feszültségének megváltozását okozza.  

Az érzékelés elvéből következik, hogy nyugvó telefon esetén is meghajlik a nyelv a súlya 

miatt, így a telefon érzékeli a gravitációs térerősséget.  

 

5. Egy lift mennyezetéről lelógó, 5 N/cm rugóállandójú rugón 30 dkg tömegű test függ. 

Mennyire nyúlik meg a rugó? És ha a lift 1 m / s
2
 nagyságú gyorsulással felfelé indul? 

Megoldás: 

𝐷 = 5
𝑁

𝑐𝑚
= 5

𝑁

0,01𝑚
= 500 

𝑁

𝑚
 

𝑚 = 30 𝑑𝑘𝑔 = 0,3 𝑘𝑔 

Newton II. törvénye értelmében a rugóban ébredő erő egyensúlyt tart a testre ható nehézségi 

erővel, vagyis 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐷 ∙ 𝑥 

Azaz ∆𝑥 =
𝑚∙𝑔

𝐷
=

0,3𝑘𝑔∙10𝑁/𝑘𝑔

500 𝑁/𝑚
= 0,006 𝑚 = 6 𝑚𝑚 

 

Ha a lift 1 m / s
2
 nagyságú gyorsulással felfelé indul: 

𝑚 ∙ 𝑔 = 𝐷 ∙ ∆𝑥 + 𝑚 ∙ 𝑎;  a = 1 m/s
2 

= 1 N/kg 

∆𝑥 =
𝑚𝑔 − 𝑚𝑎

𝐷
=

0,3𝑘𝑔 ∙
10𝑁
𝑘𝑔

− 0,3𝑘𝑔 ∙ 1𝑁/𝑘𝑔

500 𝑁/𝑚
= 0,0054 𝑚 = 5,4 𝑚𝑚 

 

6. Próbáld megmérni a mobiltelefonod segítségével, hogy milyen gyorsulással indul el egy 

lift! Előtte nézd meg, mit mutat a telefon, amikor a lift még áll! 

Megoldás: 

Helyezd a mobiltelefont a lift padlójára. Indítsd el a gyorsulásmérő alkalmazást. Indítsd el a 

liftet! A lift megállása után fejezd be a mérést és mentsd el, majd ábrázold az idő függvé-
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nyében az adatokat. Tudod azonosítani a mozgás egyes szakaszait? Mit kellene mutatnia a 

telefonnak a nyugvó lift padlóján? A várt eredmény mellett a telefon elég érzékenyen reagál a 

lift kabinjának kilengéseire is. 

 

18. lecke 

1. Nézz utána, hogy az internetnek vagy egy általad választott közösségi oldalnak hány 

felhasználója lehet, és egy felhasználó átlagosan hány kapcsolattal rendelkezhet! Hasonlítsd 

össze az eredményeket az emberi agy hasonló adataival! Készíts az adatokról szemléletes 

grafikont! 

Megoldás: 

A legnagyobb közösségi szolgáltatás még nagyobb lett: egy év alatt 13 százalékkal sikerült 

növelniük az aktív felhasználók számát, így már 1,44 milliárd (1,44 ∙ 10
9
) aktív tagja van a 

Facebooknak.  (hvg, 2015) 

Egy tagnak 1000-es nagyságrendű kapcsolata van, ez 1,44 ∙ 10
12

 kapcsolatot jelent. 

Az emberi agyban 100 milliárd neuron van ez két nagyságrenddel nagyobb, mint a facebook-

használók száma. Egy idegsejt akár 10000 másikkal is kapcsolatban lehet ez nem sokkal több, 

mint egy átlagos facebook-felhasználó becsült kapcsolatainak a száma. 

 

2. Hogyan működik az egyszerű idegsejtmodell? 

Megoldás: 

Az egyszerű idegsejtmodell összegzi a több bemenetére érkező feszültségeket, majd ha a 

feszültség elér egy bizonyos nagyságot, feszültségimpulzust küld a kimeneteire. 

 

3. Nehéz vagy könnyű előre jelezni egy kommunikációs hálózat működését, mondjuk, a vár-

ható adatforgalom nagyságát? Érvelj mellette és ellene! 

Nehéz, mert az egyes emberek viselkedését nem látjuk előre. Elvileg szabad akarata szerint 

dönthet mindenki arról, hogy mikor és kivel létesít kapcsolatot. 

Gyakorlatilag azonban az ember ragaszkodik a szokásaihoz, a sok ember viselkedése pedig 

statisztikai eszközökkel előre látható. A kommunikációs hálózat megtanulhat alkalmazkodni a 

felhasználók szokásaihoz.  

 

4. Egy Erdős–Rényi-féle hálózatnak 10 csomópontja és 23 éle van. Várhatóan hány éllel fog 

rendelkezni egy, a hálózatból véletlenszerűen kiválasztott csomópont? 

Megoldás: 

𝑁 =
23

10
= 2,3 

Tehát leginkább 2 éllel. 
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5. Írj számítógépes programot, ami egyre nagyobb Erdős–Rényi-féle vagy skálafüggetlen 

hálózatokat hoz létre! 

Megoldás: 

Egy új pont bekapcsolásakor ki kell sorsolni, hogy melyik meglévő pontokhoz fussanak élek 

az új pontból. A sorsolás mikéntje dönti el, hogy milyen hálózatot kapunk. 

A pontokat és hogy van-e köztük él vagy nincs, egy számtáblázatban tarthatjuk nyilván. 

 

19. lecke 

1. Egy képzeletbeli atom elektronja a következő jól meghatározott energiájú állapotokban 

lehet: –10eV, –2eV, –1eV. Milyen hullámhosszú elektromágneses hullámokat sugározhat a 

képzeletbeli atom? Az elektromágneses spektrum milyen tartományaiba esnek a kibocsátott 

sugárzás összetevőinek frekvenciái? 

Megoldás: 

ε=
ℎ𝑐

𝜆
 λ=

ℎ𝑐

𝜀
 

ε1= -2 eV+10eV= 8eV=8•1,6•10
-19

J=12,8•10
-19

J=1,28•10
-18

J 

λ1= 
6,63∙10−34∙3∗108

1,28∗10−18 =15,54•10
-8

m=155 nm     f1=
3•108

1,55∙10−7=1,93•10
15

 
1

𝑠
 

ε2= -1eV+10eV=9eV=9•1,6•10
-19

=1,44•10
-18

J   

λ2=
6,63∙10−34∙3∙108

1,44∙10−18 =13,81•10
-18

=138,1nm   f2=
3•108

1,381∙10−7=2,17•10
151

𝑠
 

ε3=-1eV+2eV=1,6•10
-19

J 

λ3=
6,63∙10−34∙3∙108

1,6∙10−19 =1,24•10
-7

m=124nm   f3=
3•108

1,24∙10−7=2,41•10
151

𝑠
 

 

Mind a három hullámhossz a nagy energiájú ultraibolya sugárzás tartományába esik. 

 

2. Tényleg oszthatatlan az atom? 

Megoldás: 

Az atom elnevezés az atomosz = oszthatatlan szóból származik.  

Az atom az anyag legkisebb tovább már nem osztható része, amely még magán viseli az illető 

anyag összes kémiai tulajdonságát. Tehát egyetlen pl: vas atom ugyanolyan kémiai tulajdon-

ságokkal rendelkezik, mint e jól látható mennyiség. 

Ha abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül 

fel és ezeket elemi részecskék építik fel, akkor osztható, viszont a részek tulajdonságai már 

nem egyeznek meg az atom tulajdonságaival. Pl.: az atom semleges, az atommagban „sűrű-

södik össze” a tömege. Az elektron ezzel szemben negatív töltésű, tömege elhanyagolható. 
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3. Készíts egy rajzot vagy modellt az atomról! Gyűjts ismereteket, készíts előzetes tervet, 

azután építsd is meg az atommodelled! Mutasd be a többieknek és prezentációban ismertesd, 

hogy milyen szempontból hasonlít az általad készített modell a valódi atomra. Az osztályban 

a modellek versenghetnek is, vagy rendezhettek belőlük kiállítást. Próbálj az interneten vagy 

személyesen szakértővel, atomfizikussal, tanárral is beszélni, mutasd meg neki az elképzelé-

sedet! 

Megoldás (pl.): 

 

 

4. Hogyan lehet színképelemzés segítségével megállapítani egy gázelegy összetételét? 

Megoldás: 

 A vizsgálat alapja, hogy az atomok, molekulák által elnyelt vagy kibocsátott fény az anyagi 

minőségre jellemző. Ha a gázelegy fényt bocsát ki, akkor a színképvonalak helyzete alapján 

az összetétel, vagy akár a kémiai állapot is megállapítható 

 

5. Tanulmányozd a fénykibocsátás és fényelnyelés folyamatát az interneten talált interaktív 

szimuláció segítségével! 

Megoldás: 

A Phet-szimulációk (http://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/discharge-lamps) között 

található a „neoncsövek és más gázkisülési lámpák” szimuláció, ahol a vizsgált atomokat 

megfelelő feszültséggel felgyorsított elektronokkal gerjesztik, majd az alapállapotban vissza-

térő atomok által kibocsátott fotonokat ábrázolják, illetve felrajzolható a vonalas színkép is. 

David M. Harrison oldaláról való a Nagy Sándor által bemutatott szimuláció: 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/BohrModel.html 

 

20. lecke 

1. Mi az az Edison-foglalat? Nézz utána! 

Megoldás:  

Edison-foglalat. Az elektromos izzólámpákat a sárga- vagy 

vörösrézből készült fej és a már előzőleg az elektromos 

vezetékekre kapcsolt foglalatok segítségével látják el 

árammal. A foglalatok többnyire csavarmenetesek, a 

menetek és emelkedésük szabvány szerint készülnek. 

http://phet.colorado.edu/hu/simulation/legacy/discharge-lamps
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/BohrModel.html
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Ezeket a csavarmenettel ellátott foglalatokat Edison emlékére, aki az első ilyen foglalatokat 

készítette, E.-nak nevezik. Ez a régebbi bajonettzáras foglalatokat csaknem teljesen ki-

szorította.  

 

2. Egy energiatakarékos fénycső dobozán azt olvasod, hogy 1100 lumen a fényereje és 30 W-

ot fogyaszt. Egy kisebb fénycső 8 W fogyasztás mellett 350 lumen fényes. Melyik fényforrás 

gazdaságosabb? 

Megoldás:  

Fényerő   fogyasztás 

1100 Lu        30W           100 Lu     
30

11
= 2,72 W 

350 Lu                                           8W          100 Lu    
8

3,5
=2,28 W 

A 8 W-os fénycső a gazdaságosabb. 

 

3. Egy 5 W-os LED-izzó ugyanolyan fényerejű, mint egy 35 W-os normál izzó. Ára azonban 

1500 forint, szemben a hagyományos 100 W-os izzó 200 Ft-os árával. A takarékos világítás 

érdekében a 100 W-os hagyományos izzót 3 LED-izzóra cseréled. Napi átlagos 2 óra vilá-

gítás mellett hány évig kell a LED-izzókat üzemeltetni ahhoz, hogy behozzák a vásárlás 

többletköltségét? (A villanyszámlát megnézve azt látod, hogy 150 kWh villamos energia 

6500 forintba kerül.) 

Megoldás: 

1 LED     1500 Ft  5 W                                100 W-os izzó  200 Ft 

3  LED    4500 Ft   15 W 

Üzemeltetés: napi 2 óra  évi  730 óra   N év alatt   730 • N 

Normál izzó fogyasztása: 100 • 730 • N  Wh = 73 kWh • N 

LED  fogyasztása         15 • 730 • N = 10,95 kWh • N 

Árkülönbözet: 4500–200 = 4300 Ft 

150 kWh 6500 Ft  

  1 kWh   6500/150 = 43,33 Ft 

Normál izzó: 73 • 43,33Ft = 3163 Ft 

LED: 10,95 • 43,33Ft = 474,46 Ft 

(3163 − 474,46) • 𝑁 = 4300 

2688,54 • N = 4300 

N = 1,6 év  
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4. Magyarázd el, hogyan képes a hologram rögzíteni a tárgy térbeli képét! 

Megoldás: 

 Pl: http://holografia.reblog.hu/cimke/l%C3%A9zer 

„Az eljárás során rendszerint lézerfényt használnak (mivel ez koherens fénynyalábot szolgál-

tat), amelyet tükrökkel és lencsékkel irányítanak a tárgyra, illetve a képet rögzítő lemezre. A 

lézerfényt egy nyalábosztó segítségével terelik két irányba, ezek egyike lesz a tárgysugár, a 

másik a referenciasugár. A két sugár a képrögzítésre használt felületen találkozik. Mivel 

azonban ezeknek csak egyike visszaverődött fény, a két sugár nincs azonos fázisban (a 

visszavert fény a visszaverő felület térbeli helyzetétől függően más és más utakat tesz 

meg) így egy ún. egy interferenciateret hoznak létre, amelyek világos és sötét csíkok formá-

jában jelennek meg a lemezen. A fekete sávokban a két hullám fázisa azonos, így erősítik 

egymást, a világos helyeken viszont a hullámok kioltották egymást. Ez az a kettősség, ami a 

holográfia tökéletes képalkotását adja: az interferenciacsíkokban és ezek egymástól való 

távolságában ugyanis rögzült a visszavert fény minden jellemzője. 

A kérdés akkor már csak az, a csíkos lemezről hogyan lesz kép? Nos, a lemezről ugyanúgy 

elő kell hívni a képet, ahogy a hagyományos filmtekercseket kellett korábban. Az előhíváshoz 

azonban a lemezt ismét meg kell világítani, méghozzá ugyanabból az irányból, ahonnan a 

referenciasugár érkezett. 

Három érdekesség van, amit még érdemes tudni a holografálásról. Először is, a hologramok 

nem színhelyesek, színűk a tárgyat megvilágító lézer színétől függ. Ezért lehet az, hogy a jobb 

oldali képen II. Erzsébet kék. Másodszor, egy lemezre több képet is rögzíthetünk, ha a 

referenciasugár szögét változtatjuk. Ennek köszönhető, hogy más-más szögből más képet 

látunk, avagy a kép egészét mozogni véljük. Harmadszor pedig, a hologram nem vész el, ha a 

rögzítő lemez eltörik, a kép, ha nem is oly jó minőségben, de annak bármely darabkájáról 

rekonstruálható.” (A hivatkozott webhelyet idézem, a feketével kiemelt mondat kivételével) 

 

21. lecke 

1. Egy cinklemezt 12 eV energiájú fotonokkal megvilágítva, mekkora a kilépő elektronok 

legnagyobb mozgási energiája? A kilépési munka értékét keresd meg a Négyjegyű függvény-

táblázatok megfelelő táblázatában. 

Megoldás: 

Wki = 4,3 eV 

Emax = 12 eV  4,3 eV = 7,7 eV. 

 

2. Mennyinek kellene lennie a kilépési munkának egy olyan képzeletbeli fém esetében, 

amelyikből már a látható fény is képes lenne fotoelektronokat kiszakítani? 

Megoldás: 

A még látható ibolya fény frekvenciája nagyjából 8∙10
14

 Hz. 

A megfelelő foton energiája: Efoton = 6,63∙10
-34 

Js∙8∙10
14 

Hz = 53∙10
-20 

J = 3,3 eV 

A kilépési munkának ennél kevesebbnek kell lennie, hogy a még látható ibolya színű fénnyel 

megvilágítva elektronok lépjenek ki a fémből. 

http://holografia.reblog.hu/cimke/l%C3%A9zer


 

 
35 

3. Hogyan működik a digitális fényképezőgép? Mi az a CCD? 

Megoldás: 

A digitális kamerákban a film helyén fényérzékeny félvezető anyagból készült eszköz, 

úgynevezett CCD helyezkedik el, amely sorokban és oszlopokban elhelyezett pixelekből áll. 

Egy pixel a digitális fénykép egy képpontjának felel meg. A 8 Mpixel-es kamera képe közel 8 

millió pixelből, képpontból áll. A pixelekre eső fény hatására az atommagok körüli elektronok 

egy része nagyobb energiájú állapotba kerül és mozgékonnyá válik. Az erősebb megvilágítás 

több elektront szabadít fel, a keletkező töltés nagyságát megfelelő elektronika alakítja 

számmá. A számokat kettes számrendszerben ábrázolva, feszültség impulzusok formájában 

jegyzik meg a memória áramkörök.  

 

4. Vajon mi a mobiltelefonokban található fényszenzorok működésének fizikai alapja? 

Megoldás: 

A gyártók nem szívesen árulják el a részleteket. A fény érzékelésének alapja az elektroni-

kában általában az, hogy a szenzorokban felhasznált különleges tulajdonságú anyagban 

(szennyezett félvezető) lévő elektronok képesek felvenni a fény energiáját. Ezek az elektro-

nok aztán mozgékony, áramvezetésre alkalmas töltéshordozóként jelennek meg és módosítják 

a félvezetőkből készült alkatrészek (fotoellenállás, fotodióda, fototranzisztor) működését.    

 

5. Hogyan fogalmazta meg Planck a róla elnevezett hipotézist? 

Megoldás: 

Elsőként a német fizikus, Max Planck vetette fel a 

hőmérsékleti sugárzás spektrumának magyarázata 

során, hogy az elektromágneses mező energiája 

kvantált, azaz létezik egy legkisebb energiaadag és a 

mező csak ennek többszörösét adhatja le vagy veheti 

fel. A legkisebb energiaadag a foton, melynek ener-

giája az úgynevezett Planck-állandó, és az elektro-

mágneses hullám frekvenciájának szorzata.  

fh   

ahol h a Planck-állandó, egy nagyon kis mennyiség; 

vagy eredetiben: 

”Moreover, it is necessary to interpret UN not as a 

continuous, infinitely divisible quantity, but as a discrete quantity composed of an integral 

number of finite equal parts. Let us call each such part the energy element e; consequently we 

must set 

(#4) UN = P · e 

On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum, Max Planck, Annalen der 

Physik, vol. 4, p. 553 ff (1901)” 
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6. Ismertesd Albert Einstein legfontosabb tudományos eredményeit! 

Megoldás: 

A fényelektromos hatás magyarázata, a speciális és általános relativitáselmélet megalkotása, a 

Brown-mozgás magyarázata. 

 

22. lecke 

1. Az interneten találhatsz kisalkalmazásokat és szimulációkat (atomic orbitals simulation, 

atomic orbitals applet), amelyek egy atom elektronállapotainak képét (az elektronok meg-

találási valószínűségét) állítják elő. Az elektronállapotokat a kvantumszámok határozzák meg, 

a két legfontosabbat n-nel (fő kvantumszám) és l-lel (mellék kvantumszám) jelölik. Az n és l 

növelésével egyre bonyolultabb, nagyobb energiájú elektronállapotokat állíthatsz elő. Rajzolj 

le néhányat! Mi jellemzi az l = 0 állapotokat? 

Megoldás:  

http://ultrastudio.org/en/Atomic_orbitals 

Az l = 0 állapotokat gömbszimmetria jellemzi. 

 

2. Miért gondolta Thomson, hogy az anyag pozitív töltésű része folytonosan oszlik el a tér-

ben? Hogyan képzelhették el az atomokat akkor, amikor még csak az elektront és a protont 

ismerték? 

Megoldás: 

Thomson nem tapasztalta pozitív töltésű részecske kilépését az anyagból. Ezért gondolhatta, 

hogy a pozitív töltés folytonosan oszlik el, nem kapcsolódik részecskéhez. 

Protonok és elektronok valamiféle keverékére gondolhattak. 

 

3. Nézz utána, hogy a standard modellben hány elemi részecske szerepel, és ezekből hogyan 

épül fel a többi részecske! 

Megoldás: 

„Az Standard Modell egy olyan rendszerezését adja az elemi részecskéknek, mely a funda-

mentális szimmetriákon alapszik. A részecskéknek két nagy családját ismerjük, ezek 

a bozonok és a fermionok. Minden ismert részecskének létezik továbbá egy antirészecskéje is 

ugyanakkora tömeggel, közepes élettartammal és ellentétes elektromos töltéssel (anyag–

antianyag szimmetria). A részecskék a fundamentális kölcsönhatások révén gyakorolnak 

hatást egymásra. 

A bozonok egész spinű részecskék. Az elemi bozonok a négy fundamentális kölcsönhatás 

(elektromágneses/gyenge, erős és gravitációs) közvetítő részecskéi. Például a jól ismert 

tömegnélküli foton (γ) az elektromágneses kölcsönhatás közvetítője. A W+, W– és a 

Z0 bozon ellenben a gyenge kölcsönhatás masszív küldönce, azé a kölcsönhatásé, amely a 

mag béta-bomlásáért és a müon elbomlásáért felelős. A zérustömegű gluon (g) ugyanakkor az 

erős kölcsönhatást közvetíti. 

http://ultrastudio.org/en/Atomic_orbitals
http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html#Boson
http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html#Fermion
http://nagysandor.eu/nuklearis/glosszarium.html#AntiParticle
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A fermionok feles spinű részecskék. Ezek alkotják körülöttünk a kézzel fogható anyagi 

világot. A fermionok családja az elemi részecskéknek két csoportját foglalja magában: 

a kvarkokat (melyeknek q az általános jelölő szimbólumuk) és a leptonokat (az l általános 

jelölő szimbólummal).” 

További részletek Nagy Sándor honlapján találhatók:  

http://nagysandor.eu/nuklearis/NEMO_sm.htm 

 

4. Mekkora az állapotfüggvény értéke a tér egy olyan pontjában, ahol a részecske nem tartóz-

kodhat? 

Megoldás: 

Nulla. 

 

5. Milyen kvarkok alkotják a standard modellben a protonokat és neutronokat? 

Megoldás: 

A standard modell elképzelése szerint a protonok és a neutronok is kvarkokból épülnek fel. 

A hatféle kvark elektromos töltése az elektron töltésénél is kisebb, egy protont és egy neutront 

három-három kvark alkot. Az elektron töltésének nagyságát e-vel jelölve a proton két 

+(2/3) · e elektromos töltésű „up” kvarkot és egy –(1/3) · e töltésű „down” kvarkot tartalmaz, 

amelyek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A neutron két „down” és egy „up” kvark-

ból áll. 

 

23. lecke 

1. Keress képeket, szemléletes ábrázolásokat az interneten a grafénről, grafitról, gyémántról, 

szén nanocsőről és fullerénről! Miben hasonlítanak, és miben különböznek ezek az anyagok? 

(tulajdonságok, szerkezet) 

Megoldás: 

Például: http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_10.pdf 

 

2. Mi a szerepe a lézernek a 88. oldali képen látható atomi erő mikroszkóp működése során? 

Megoldás: 

A lézermutató teszi láthatóvá a vizsgálandó felület feletti tű kis elmozdulásait. 

 

3. 2010-ben a fizikai Nobel-díjat a grafénnal kapcsolatos kutatásokért adták. Nézz utána, 

kiknek! 

Megoldás: 

A 2010-es fizikai Nobel-díjat Andrej Geim és Konsztantyin Novoszelov orosz származású 

fizikusok kapták, a grafénnel kapcsolatos kutatási eredményeikért. A grafén az utóbbi évek 

sztárja az anyagtudományokban: egy teljesen új matéria, amelynél vékonyabbat és erősebbet 

http://nagysandor.eu/nuklearis/NEMO_sm.htm
http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_10.pdf


 

 
38 

eddig nem ismertünk. A grafént műanyaggal keverve kiváló tulajdonságú anyagok állíthatók 

elő, amelyek vezetik az áramot, erősek, könnyűek és a hőnek jobban ellenállnak: a jövőben 

űreszközök, repülőgépek, sőt autók anyagában találkozhatunk velük. (forrás: internet) 

 

4. Milyen eljárással állítottak elő a kutatók egy atomnyi vékonyságú grafénréteget? 

Megoldás: 

Több ilyen eljárás is létezik. Az egyik legegyszerűbb szerint a grafit felszínéről ragasztó-

szalaggal lehet lehántani atomnyi vékonyságú grafén réteget.  

 

5. Egy anyag elektronjai nagyjából félig töltik be a külső, –1,6 eV és –és1,2 eV közötti 

energiasávot. A következő energiasáv –0,2 eV és –0,05 eV között helyezkedik el, ebben 

egyetlen elektron sincs. Milyen hullámhosszú fotonokat képes elnyelni ez az anyag? 

Megoldás: 

A külső sávot félig betöltő elektronok energiája –1,4 eV. Ezek 1,2 eV energia felvételével 

képesek elérni a következő sáv –0,2 eV-os alsó és 1,35 eV felvételével a felső határát.  

A –1,6 eV állapotban lévő elektronok legfeljebb 1,55 eV energiát képesek felvenni, amivel a 

külső sáv legnagyobb energiájú állapotába jutnak. Az anyag elektronjai tehát az 1,2 eV és 

1,55 eV közötti energiájú fotonokat képesek elnyelni. Ez alapján kell kiszámolni a hullám-

hossztartomány alsó és felső határát. 

 

24. lecke 

1. A radioaktív sugárzás melyik összetevője rongálta meg a papírba csomagolt fényérzékeny 

lemezeket? 

Megoldás: 

 A γ-sugárzás, amely nagyenergiájú fotonokból áll. A radioaktív sugárzások közül ez rendel-

kezik a legnagyobb áthatolóképességgel.  

 

2. Ha két atommag tömegszáma megegyezik, akkor ezek biztosan izotópjai egymásnak? 

Megoldás:  

Nem. Az izotópok azonos rendszámmal (az atommagban lévő protonok száma) de eltérő 

neutron számmal rendelkező atomok. Ha azonos a tömegszám, még nem biztos, hogy 

izotópok. Pl.: ha tömegszám 14, az lehet a szén 14-es tömegszámú izotópja, vagy a nitrogén 

atom. A két atom azonban nem egymás izotópjai.  

 

3. A paksi atomerőműben dolgozó munkásnak azonnal jeleznie kell, ha nagyobb sérülés éri a 

bőrét. Szerinted mi indokolja ezt az óvatosságot? 

Megoldás:  

A bőrre került radioaktív izotóp általában lemosható langyos, szappanos vízzel. Ha a bőr-

felület folytonossága megszakad (sérülés, karcolás, vágás,..stb.) a radioaktív anyag könnyen 

bejuthat a szervezetbe.  
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4. Keresd meg az interneten, hogy a béta-sugárzás erőssége hány cm vastag faanyagon való 

áthaladás után csökken a felére! Ez az úgynevezett felezési rétegvastagság. Mekkora ugyanez 

az érték gamma-sugarakra? 

Megoldás:  

2,5 MeV energiájú gamma fotonokra: 

hó 50 cm,  fa 25 cm  víz 23 cm  talaj 14 cm  beton 10 cm  ólom 1,8 cm 

Alkalmazzuk a HVL(cm) = 0 ,041 ∙ E
1,14 

közelítést,  ami 1 g/cm
3
 sűrűségű anyagra érvényes. 

A képletbe  E-t MeV-ben kell beírni. 

Tegyük fel, hogy 2MeV-os a béta sugárzás és a fa sűrűsége 0,7g/cm
3
. 

HVL = (0,041∙2
1,41

)/0,7 = 0,16 (cm) 

 

5. A leckében olvasottak alapján hogyan változik szerinted a radioaktív izotóp tömegszáma és 

rendszáma az alfa-bomlás során? Változik-e a gamma-sugárzáskor? Nézz utána, hogyan 

változik a háromféle béta-bomlás m során! 

Megoldás: 

 α-bomlás során héliumatommagok lépnek ki a sugárzó anyagból. A rendszám 2-vel, a 

tömegszám 4-gyel csökken.  

Az egyik típusú β-sugárzás esetén egy neutronból proton képződik (negatív β-bomlás) így a 

tömegszám nem változik, de rendszám 1-gyel nő. Pozitív β-bomlásnál egy protonból neutron 

képződik, így a rendszám 1-gyel csökken, a tömegszám nem változik. Elektron befogásnál a 

rendszám 1-gyel csökken, a tömegszám itt sem változik. 

γ- bomlásnál a kisugárzott fotonnak nincs tömege, így sem a rendszám, sem a tömegszám 

nem változik. 

 

6. Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, és az első, akinek kétszer is odaítélték. 

Nézz utána Marie Curie életének és munkásságának! Tarts kiselőadást az osztályban róla! 

Megoldás:  

A téma feldolgozásához, Françoise Giroud: Egy tiszteletre méltó asszony (Marie Curie élete) 

című könyve ajánlható. 

Maria Skłodowska-Curie (Varsó, 1867. november 7–Passy, 1934. július 4.) lengyel szárma-

zású francia fizikus és kémikus, a radioaktivitás úttörő kutatója. Ő volt a párizsi egyetem első 

női professzora, azonkívül elsőnek kapott kétszer Nobel-díjat, a fizika, illetve a kémia terüle-

tein végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva 

kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben (egyedüliként) a kémiai Nobel-díjat. 

(wikipédia) 
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25. lecke 

1. Hasonlítsd össze oszlopdiagramon a leckében megismert gyógyászatban használatos nukli-

dok felezési idejét! Érdemes-e a felezési időt megjelenítő függőleges tengelyen logaritmikus 

beosztást használni? 

Megoldás: 

 

 

Az összehasonlíthatóság kedvéért, a felezési időket minden esetben, átszámoljuk órába. 

A felezési időt megjelenítő függőleges tengelyen általában érdemes logaritmikus beosztást 

használni, mert a nuklidok felezési ideje között nagyon nagy különbségek is lehetnek. Vannak 

izotópok, ahol a felezési idő néhány másodperc, más izotópok esetében több millió év. Az 

egymástól több nagyságrendben különböző adatok ábrázolásánál segíthet a logaritmikus 

tengely. A feladat határesetnek tekinthető.  

 

2. Egy radioaktív izotóp felezési ideje másfél perc. A kezdetben 4 mol izotópból körülbelül 

mennyi marad 1,5 perc, 3 perc, 4,5 perc, 6 perc, 7,5 perc, 9 perc, 10,5 perc, 12 perc múlva? 

Megoldás:  

rendre 2 mol, 1 mol, 0,5 mol, 0,25 mol, 0,125 mol, 0,0625 mol, 0,03125 mol, 0,015625 mol.  

 

3. Számítógéppel x–y (pontdiagram az Excelben) diagramon ábrázold, hogyan változik az 

előző feladatban említett izotóp atomjainak száma az idő múlásával! 

Az ábrázolt pontokra illessz görbét, ez alapján becsüld meg az izotóp atomjainak számát 

5 perc elteltével! 
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Megoldás:  

 

Az 5 perc elteltével kb. 0,4 mol, azaz 0,4 ∙  6 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟑 db izotóp lehet jelen (2,4 ∙ 𝟏𝟎𝟐𝟑 db) 

A diagramon a vízszintes tengelyen ábrázoltuk a mólok számát, a függőleges tengelyen az el-

telt időt.  

 

4. Lehetségesnek tartod-e egyetlen gamma-foton keletkezését az annihiláció során? És kelet-

kezhet-e három gamma-foton? 

Megoldás:  

Az annihiláció során leggyakrabban két foton keletkezik. Idealizált esetben, egy nagyon 

lassan mozgó elektron és pozitron esetében a kezdeti összimpulzus nagyon kicsi (nulla), az 

összes energia pedig 2 · me · c
2
 = 2 · 511 keV = 1022 keV. Ha csak egyetlen foton sugárzódna 

ki, akkor tehát ennek a fotonnak 1022 keV lenne az energiája az energiamegmaradás miatt. A 

foton egy bizonyos irányba távozna, és mivel a foton impulzusa és az energiája egymással 

arányos, a teljes rendszer annihiláció utáni összes impulzusa a foton irányába mutatna, és 

értéke nagy lenne (1022 keV/c). Ez azonban ellentmond az impulzusmegmaradás törvé-

nyének, így szükség van a második fotonra. Ekkor az impulzus csak úgy tud megmaradni, 

hogy a két foton – ebben az ideális esetben – pontosan ellentétes irányban mozog, és mind-

egyik energiája 511 keV. Ekkor a két ellentétes irányú, egyenlő nagyságú impulzusvektor 

összege nulla lesz. Ez a gondolatmenet érvényes akkor is, ha egy tetszőleges sebességű, de kis 

relatív sebességű elektron-pozitron pár semmisül meg, hiszen ez az előbbi esettől csak egy 

egyenletes sebességgel mozgó koordináta-rendszerbe való áttéréssel különbözik, és a 

koordinátarendszer megválasztásától nem függhet a keletkező fotonok száma. Megjegyezzük, 

hogy a fenti gondolatmenet a vákuumra érvényes, de közelítőleg igaz anyagokban is. Ott 

azonban az impulzusmegmaradás úgy is teljesülhet, hogy a második foton helyett a közelben 

lévő atommag viszi el a szükséges impulzust. Ebben a ritka esetben előfordulhat egyfotonos 

annihiláció is. A lelassult pozitron és az elektron kis valószínűséggel kötött állapotot is 

alkothat (a hidrogénatomhoz hasonlóan, csak itt a protont a pozitron helyettesíti). Ebben az 
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állapotban a pozitron s az elektron a közös tömegközéppontjuk körül kering. Az esetek 1/3-

ában a két részecske spinje ellentétes irányú, az állapot élettartama 0,125 ns, és két fotonra 

bomlik. A valószínűbb állapot pedig az, amikor a spinek egyirányúak, az állapot élettartama 

142 ns, és az impulzusmomentum megmaradása miatt ez az állapot három fotonra bomlik. 

Mindez azonban nem változtat azon, hogy a legvalószínűbb folyamat a kétfotonos anni-

hiláció. 

 

26. lecke 

1. Egy radioaktív minta aktivitása 125 000 becquerel, és csak nagyon lassan csökken. Becsüld 

meg, hány bomlás történik a következő egy hétben! És ha az aktivitás sokkal gyorsabban 

csökken, mondjuk, egy hét alatt feleződik? 

Megoldás:  

a.) Ha a minta aktivitása nagyon lassan csökken, akkor egy hetes időintervallumban az aktivi-

tás csökkenésétől eltekinthetünk. 

1 hét = 7∙ 24 ∙ 60 ∙ 60 s = 604 800 s 

A minta aktivitása: 125000 Bq, azaz a másodpercenként bekövetkezett bomlások száma 

1 hét alatt bekövetkező bomlások száma: 125 000∙ 604 800 = 75 600 000 000 = 7,56∙ 1010 db 

b) Ha a minta aktivitása 1 hét alatt a felére csökken: 

7,5610+3,7810

2
 = 5,67 ∙ 1010 db  

 

2. Melyek a sugárzásra érzékenyebb és kevésbé érzékeny szervek? Keress adatokat a könyv-

tárban és az interneten, állíts fel veszélyességi sorrendet, és készíts az adatokat kifejezően 

bemutató ábrát! 

Megoldás: 

Egyes szövetek sugárvédelemben használt súlytényezője: 

Testszövet vagy szerv   Súlytényező, wT 

Ivarszervek    0,2 

Csontvelő (vörös)   0,12 

Vastagbél    0,12 

Tüdő     0,12 

Gyomor    0,12 

Emlő     0,12 

Hólyag     0,05 

Máj     0,05 

Nyelőcső    0,05 

Pajzsmirigy    0,05 

Bőr     0,01 

Csontfelszín    0,01 

Maradék    0,10 
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3. Szerinted mi lehet az oka a repülőutakon kapott többletsugárzásnak? 

Megoldás:  

Az utasszállító gépek 4000–8000–10 000 m magasságban közlekednek. Az út során bekövet-

kező többletsugárzás oka, hogy a kozmikus háttérsugárzás értéke nagyobb ilyen magasság-

ban, mivel a légkör árnyékoló hatása kevésbé érvényesül, mint a felszínen. 

 

4. Ismerve 1g rádium aktivitását, számold ki, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy 

rádiumatom a következő másodpercben radioaktív bomláson megy keresztül! A rádium molá-

ris tömegét keresd ki a megfelelő táblázatból! 

Megoldás: 

 A rádium aktivitása (Ra-226): 3,7 ∙ 1010 𝐵𝑞, ez azt jelenti, hogy másodpercenként ennyi 

bomlás következik be. 

1g Ra-ban:
1

226
 = 0,004424 mol; N=6 ∙ 1023 ∙ 0,004424 mol = 2,65 ∙ 1021db atom van. 

A valószínűsége annak, hogy egy rádium atom a következő másodpercben bomláson megy 

keresztül:  

3,7 ∙ 1010

2,65 ∙ 1021
= 1,4 ∙ 10−11 

 

5. Hány percet tölthetsz az egészséged nyilvánvaló veszélyeztetése nélkül átlagosan naponta 

egy olyan helyiségben, amelyben 1 óra alatt 150 μSv radioaktív sugárzás ér? 

Megoldás:  

A foglalkozási dózis korlát értéke 50 mSv/ év 

Ha egy napon átlagosan N órát dolgozunk a helyiségben, akkor: 

0,15 mSv · N · 365 adja az éves dózist. Ez legfeljebb 50mSv lehet. Határesetben: 

0,15 mSv · N · 365 = 50 mSv 

𝑁 =
50mSv

0,15mSv∗365
=0,91 óra=54,8 perc 

 

6. Keress az interneten szimulációt, ami bemutatja, hogyan változik egy radioaktív minta 

aktivitása az idő múlásával! Készíts a füzetedbe ezt bemutató ábrát! Mit jelenítesz meg a 

grafikon vízszintes tengelyén? És a függőleges tengelyen? 

Megoldás: 

 Pl: 

http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-

dating-game 

Függőleges tengelyen a részecskék számát, vízszintes 

tengelyen az időt ábrázoljuk. 

 

  

http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-dating-game
http://phet.colorado.edu/en/simulation/radioactive-dating-game
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27. lecke 

1. Valaki azt állítja, hogy az atomerőművek nem jelenthetnek veszélyt a tőlük 300 km-nél 

messzebb lakókra. Egyetértesz ezzel? Gyűjts érveket ellene, illetve mellette, és vitasd meg 

osztálytársaiddal! Mi a helyzet a hőerőművekkel? 

Megoldás:  

A vitához kiindulópontként ajánlom a következő cikket: 

http://alfahir.hu/az_uj_generacios_atomreaktorok_nem_lesznek_veszelyesek 

A közvetlen sugárzás nem jelent veszélyt, ha lenne is, elnyeli a légkör. A kiszabadult és a lég-

körbe jutott radioaktív izotópok a légkörben messzire eljutnak, a csapadékkal a talajba, onnan 

az állatokba, növényekbe.  Bizonyos mértékű szennyezés elkerülhetetlen. 

 

2. Keress az interneten adatokat az 1999-es tokaimurai balesetről! Milyen súlyos volt, és mi 

okozta? 

Megoldás: http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9911/aszodi.html 

Nagyon részletes leírás. 

 

3. Hogyan változik az egy nukleonra jutó kötési energia az atommagban található protonok és 

neutronok száma szerint? 

Megoldás:  

A kísérleti mérések azt mutatták, hogy az atommagok kötési energiája a nukleonszám (A) 

növekedésével közel egyenes arányban nő. Így egy adott mag stabilitásának jellemzésére a 

kötési energia nem alkalmas. Ezért bevezetjük az 𝐸𝑓𝑘 fajlagos kötési energia fogalmát, amely 

az egy nukleonra jutó kötési energiahányadot jelenti, vagyis: 𝐸𝑓𝑘 =
𝐸𝑘

𝐴
 

A magok fajlagos kötési energiájának nagysága erős kezdeti ingadozás után fokozatosan 

növekszik, majd A≈60 tömegszám érték után csökkenést mutat. 

 

A fajlagos kötési energia nagyságát a protonok és neutronok számának függvényében ábrá-

zolva egy felület (hegység) rajzolódik ki, melynek csúcsai a stabil atommagokat jelentik. 

http://d1068036.site.myhosting.com/ePhysics.f/labVI_7.html  

http://alfahir.hu/az_uj_generacios_atomreaktorok_nem_lesznek_veszelyesek
http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9911/aszodi.html
http://d1068036.site.myhosting.com/ePhysics.f/labVI_7.html
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4. Határozd meg az 18O magjának tömegét, ha tudjuk, hogy a magban az egy nukleonra jutó 

kötési energia 1,278 pJ! A proton és a neutron tömegét keresd meg például a Négyjegyű 

függvénytáblázatokban! 

Megoldás: 

𝐸𝑓𝑘= 
𝐸𝑘

𝐴
 = > 𝐸𝑘= 

1,278 𝑝𝐽

18
 = 0,071 pJ 

𝐸𝑘={𝑍 ∙ 𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 − 𝑚𝑚𝑎𝑔} ∙ 𝑐2 

𝑚𝑚𝑎𝑔 = Z ∙ 𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛-
𝐸𝑘

𝑐2
 = 8 ∙ 1,67 ∙ 10−27 + (18 − 8) ∙ 1,67 ∙ 10−27–  

0,071∙10−12

9 ∙1016
 = 1,336 ∙ 10−26+1,67∙ 10−26 –7,889 ∙ 10−31 = 3∙ 10−26 –8 ∙ 10−31 = 

= 2,99992 ∙ 10−26 kg 

 

5. Írj számítógépes programot, amely 10 000 egy helyről induló szennyező részecske vélet-

lenszerű mozgásának követésével modellezi a szennyezett folt terjedését! Útmutatás: a 

részecske helyét az x és y koordinátájával add meg, a véletlenszerű mozgás során az egyik 

koordináta nőjön vagy csökkenjen 1 egységgel! 

Megoldási segítség: 

Először célszerű egyetlen részecske mozgását vizsgálni: 

Kezdetben a részecske a kiinduló pontban van.  (x = 0, y = 0) 

A programozási nyelvek lehetővé teszik egyenletes eloszlású számok véletlenszerű sorsolását 

egy bizonyos tartományban. Ennek segítségével kell a részecske által megtett lépés sorsolni. 

A tartományt megfelelő matematikai műveletek, főleg kerekítés révén lehet a –1,1 számokra 

szűkíteni. 

dx = 1 vagy –1, dy = 1 vagy –1. 

Frissíteni kell a koordinátákat: 

x = x + dx, y = y + dy 

A sorsolás és frissítés lépéseit ismételve megkapjuk a részecske koordinátáit, ezeket ábrázolva 

látszik a mozgása. 

 

28. lecke 

1. Mekkora lenne egy „marslakónak” a marsi parsec? 

Megoldás: 

Egy marsi parsec éppen annyiszor nagyobb (a parsec definíciója és a háromszögek hasonló-

sága miatt) mint a földi parsec, ahányszor nagyobb a Mars pályájának fél nagytengelye a Föld 

átlagos pályasugaránál (fél nagytengelyénél). Mivel a Mars átlagosan 1,524 CSE távolságra 

kering a Naptól, ezért a marsi parsec a földi parsec 1,524-szerese.  
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2. Hányszor férne rá a Szaturnusz a Nap és Szaturnusz közötti távolságra, azaz ez a távolság 

hány Szaturnusz átmérő? 

Megoldás: 

A Szaturnusz átmérője 116 464 km, Naptól vett átlagos távolsága 1 433 000 000 km. Így a 

Nap és Szaturnusz közötti távolságra 12 304,23-szor férne rá a Szaturnusz.  

 

3. Helyezz el egy gombostűt egy asztalon. A gombostű fejét tekintsd a Napnak. Hol helyez-

kednek el a bolygók az így meghatározott arány alapján? 

Megoldás: 

Ha egy gombostű fejének átmérőjét 1 mm-esnek tekintjük, akkor a 1 391 600 km átmérőjű 

Napot 1 391 000 000 000-ad részére kell kicsinyíteni. Így a Nap és Föld közötti nagyjából 

150 000 000 km távolság (1 CSE), 108 mm-re csökken. A többi bolygó távolsága a Naptól 

úgy kapható meg, hogy CSE-ben megadott távolságukat beszorozzuk 108 mm-rel. A Jupiter 

távolsága pl. 5,2 CSE, azaz 561 mm. A Neptunusz 30,07 CSE, azaz 3,25 méter.   

 

4. Rutherford feltételezte, hogy az atom közepén az atommag helyezkedik el, és körülötte 

keringenek az elektronok. Így Rutherford modelljében az atommag és elektronjai egyfajta 

„bolygórendszernek” tekinthetőek. Bohr modelljében az elektronok atomon belüli helye is 

meghatározhatóvá vált. Nagyítsd gondolatban akkora méretűre az atommagot, mint 

könyvünkben (109. oldal) az alaposan lekicsinyített Nap mérete (nagyobb narancs). Ekkor 

mekkora sugarú pályán kering a hidrogénatom esetében a legbelső pályán lévő elektron, ha a 

Bohr-modell szerint a hidrogén elektronjának legmélyebb energiaszintjéhez 0,0529 nm-es 

pályasugár tartozik? Hasonlítsd össze a pálya sugarát a Naprendszer bolygóira kapott 

eredménnyel! 

Megoldás: 

A hidrogén atommag átmérője 10
-15

 m. A nagyobb narancs átmérője 14 cm, azaz 0,14 m. A 

szükséges nagyítás tehát 14104,1  . 

A keresett nagyított pályasugár tehát: m 74061029,5104,1 1114   . Ezt összevetve a leg-

távolabbi bolygó, a Neptunusz arányos pályasugarával, ami 3,25 m, elmondható, hogy a 

hidrogén atom sokkal „üresebb”, mint a Naprendszer.  

 

5. Melyik félgömbről figyelhető meg az Androméda-köd? 

Megoldás: 

Az Androméda csillagkép cirkumpoláris csillagkép, azaz az északi félgömbről figyelhető 

meg. 

 

29. lecke 

1. Két csillag abszolút fényessége azonos. Az egyik 5 parsecre van, és 2 magnitúdóval fénye-

sebbnek látszik a másiknál. Milyen messze van a másik csillag? 
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Megoldás: 

A két magnitúdó különbség 2,512
2
 fényességkülönbséget jelent. Mivel a fényesség a távolság 

növekedésével négyzetesen csökken (a csillag fénye egy gömbfelület mentén oszlik el), ezért 

a kevésbé fényes csillag 2,512-ször van messzebb, mint az ugyanolyan abszolút fényességű 

közelebbi csillag. Így a keresett csillag távolsága 12,56 ps. 

 

2. Ha egy vasrudat fokozatosan hevítünk, kellően magas hőmérsékleten a színe is változni 

kezd. Ha láttál ilyen folyamatot filmen, vagy akár a valóságban, meg tudod állapítani, hogy 

egy kék vagy egy vörös fényű csillag a melegebb. Válaszodat indokold! 

Megoldás: 

A fokozatosan melegített vasrúd először vörösen, majd később kéken izzik. Ebből következőn 

a vörös fényű csillag az alacsonyabb hőmérsékletű. 

 

3. Mi köze van az üvegházhatásnak a csillagok Földről való megfigyelhetőségéhez? 

Megoldás: 

A csillagok Földről való megfigyelhetőségének szükséges feltétele, hogy a csillagfény át-

jusson a légkörön. (A csillagokból érkező elektromágneses hullámok azon összetevőit tudjuk 

megfigyelni, melyeket átereszt a légkör.) A Föld légkörének összetétele tehát befolyásolja a 

megfigyelhetőséget. 

 

4. Milyen hullámhossztartományban működik az arecibói obszervatórium távcsöve? Hogyan 

befolyásolja ez a tény a távcsőtükör (antenna) méretét? 

Megoldás: 

Arecibo sokáig a világ legnagyobb rádiótávcsöve volt, azaz rádióhullámokat észlel. A Puerto 

Ricóban 1963-ban átadott 305 méter átmérőjű parabolaantenna alumínium lemezekből áll. Az 

ezekről visszaverődő rádióhullámokat egy mozgatható vevőkészülékbe fókuszálja az antenna.  

Mivel a rádióhullámok hullámhossza nagy, nem kell az antenna felületét olyan precizitással 

kialakítani, mint egy optikai távcső esetében, ahhoz hogy fókuszáljon. Így nagyobb átmérőjű 

parabola felületek készíthetők. 

 

5. Mi az akadálya annak, hogy kozmikus röntgenforrásokat a Föld felszínéről hatékonyan 

megfigyeljünk? 

Megoldás: 

A röntgen tartományban eső elektromágneses sugarak nem tudnak áthatolni a légkör alsó 

tartományain, így detektálásukat műholdakról végzik. 
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6. Hogyan utal egy csillag fényében megfigyelhető színképvonalak eltolódása a csillag haladó 

mozgására? 

Megoldás: 

A tőlünk távolodó objektumok fénye vöröseltolódást szenved, a közeledőké kékeltolódást 

mutat.  

 

7. Mi a magyarázata annak az állításnak, hogy a csillagok fényében megfigyelhető színkép-

vonalak elmosódottsága a csillagok forgásáról árulkodik? 

Megoldás: 

Egy Földhöz képest nyugalomban lévő forgó csillag pontjai a csillag tengelyéhez viszonyított 

forgási sebességüknek megfelelően távolodnak, illetve közelednek a Föld felé. Ebből fakadón 

a csillag színképvonalai gyors egymásutánban (a forgás periódusának megfelelően) szenved-

nek vörös- és kékeltolódást, azaz a csillag színképvonalai elmosódnak. 

 

 

30. lecke 

 

1. Az Androméda-köd kétmillió fényévre van tőlünk. Mikor szerezhetünk tudomást arról az 

esetleges robbanásról, mely egymillió év múlva történik az Androméda ködön? Vegyük 

figyelembe, hogy az Androméda-köd 270 km/s-os sebességgel száguld felénk! Képzeld el, 

hogy a robbanást egy olyan bomba okozza, amit távolról küldött fényjellel lehet hatástala-

nítani. Tudjuk-e hatástalanítani a bombát az elkövetkező egymillió évben? 

Megoldás: 

Az egymillió év múlva esedékes robbanás időpontjában az Androméda köd még 1000 fény-

évvel sem lesz közelebb a Tejútrendszerhez, mint most. Így lényegében hárommillió év 

múlva lehetünk biztosak az esemény megtörténtében. A bombát nem tudjuk hatástalanítani, 

hiszen csak kétmillió év alatt érheti el fényjelünk az Androméda ködöt.  

 

2. Milyen mérési eljárással lehetne megállapítani, hogy két térben távoli esemény egyszerre 

történt? Használd a fényt a módszerhez! 

Megoldás: 

Ha két esemény egyszerre történt, akkor a két esemény történésének helyei között félúton el-

helyezkedve azokat egyszerre látjuk.  

 

3. Milyen korlátokat jelenthet a Földről irányítható űrjárművek szempontjából a fény véges 

sebessége? 

Megoldás: 

Mivel az információ terjedéséhez idő kell, az űrjárművek – ha pusztán a Földről irányítjuk 

azokat – képtelenek lennének azonnal reagálni pl. egy veszélyhelyzetre. Ezért irányításukat 

jelentős részben előre programozott, s az űrjárművön megtalálható rendszerek végzik.  
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4. Mondj egy olyan helyet a világegyetemben, ahol arról, ha egy órával ezelőtt történt valami, 

még biztosan nem tudhatunk most! 

Megoldás: 

Minden olyan objektum, mely több mint egy fényórára van. Pl.: a Nap kivételével az összes 

csillag.  

 

5. „Egy kozmikus eseményt, például a Jupiter Európa nevű holdjának a Jupiter takarásába 

való kerülésének időpontját másodpercre pontosan meg lehet adni.” Elemezd ezt az állítást! 

Milyen alapon jelenthetjük ki, hogy éppen most került az Európa a Jupiter fedésébe? Mikor 

tudhatom, hogy az esemény biztosan bekövetkezett? Mire lehet következtetni a két válasz 

különbségéből, és hogyan? 

Megoldás: 

Az állítás igaz, de a pontos számításokhoz nem elegendő az Európa hold keringési idejét 

ismerni, hanem tudni kell a Jupiter és a föld távolságát a megfigyelés időpontjában. Hiszen 

az észlelést befolyásolja, hogy menni idő alatt ér el hozzánk a fény (a látvány). Ez a 

távolságfüggő időeltolódás alkalmas arra, hogy meghatározzuk a fény sebességét. (Ez volt 

Ole Rømer (Olaf Römer) fénysebesség mérésének alapötlete.)  

 

6. Tételezzük fel, hogy egy tér–idő-grafikonon a teret fényévekben mérjük. Milyen egysé-

gekben kell mérni az időt, hogy a fény útja a tér-idő grafikonon 45°-os dőlésű egyenes legyen 

(lásd a fénykúp ábráját a 120. oldalon)? 

Megoldás: 

A fény útja akkor lesz 45°-os dőlésű egyenes, ha a sebessége 1. Ha a teret fényévekben 

mérjük, akkor az időt fényévidőben kell mérni. A fényévidő nem másodperc, vagy év egysé-

gekben adandó meg a fény sebességének számítása során, hanem fényévekben, azaz távolság 

egységekkel. Egy fényévidő annyi fényév, amennyi távolságot megtesz a fény egy év alatt. 

Azaz egy fényévidő éppen egy fényév távolság, így a fény sebessége 1-nek adódik, s mérték-

egysége nincs. Ez nem meglepő, hiszen a tér és idő nem szétválasztható, leírásunk során 

azonos egységekkel mérjük.   

 

31. lecke 

1. Meddig fog kiterjedni a vörös óriássá váló Nap, és mikor várható mindez? 

Megoldás: 

A vörös óriássá váló Nap mérete vélhetően meg fogja haladni a Mars pályájának átmérőjét is. 

Ez az esemény ~ 7,6 milliárd év múlva következik be. Pontos lefolyását nehéz most meg-

jósolni. 

 

2. Mely fantasztikus filmek foglalkoznak fekete lyukakkal? Mennyire hitelesek a leírásaik? 

Megoldás: 

Önálló, s az aktuális időpontnak megfelelő keresés az Interneten. Pl. ezen szöveg írásakor: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_k%C3%B6z%C3%B6tt 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_k%C3%B6z%C3%B6tt
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3. Hogyan lehet azonosítani egy fekete lyukat, ha még a fény sem tudja elhagyni? 

Megoldás: 

Pl. egy fekete lyuk azonosítható egy kettőscsillag egyik tagjaként látszó csillagtestvérére gya-

korolt gravitációs hatásával, vagy a belehulló és felizzó anyag röntgensugárzásával.  

 

4. A neutron adatai alapján ellenőrizd a neutroncsillag sűrűségére kapott adatot (2,7 · 10
14

 g/cm
3
)! 

Megoldás:  

Egy atommag sűrűsége szintén 10
14

 g/cm
3
 nagyságrendbe esik. Ez minden atommagra lénye-

gében azonos, hiszen az atommagot a szorosan illeszkedő nukleonok és a közöttük lévő tér 

alkotja. Egy neutron sűrűségéről a természetben nincs túl sok értelme beszélni, de azért meg-

határozható. Tömege 1,67 · 10
–27

 kg, átmérője 10
–15

 méter, így sűrűsége: 
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A neutroncsillagok sűrűsége 10
14

 – 10
16

 g/cm
3
 nagyságrendbe esik. 

 

5. Miért tömörödik össze egy csillag belseje, ha a külső fele lerobban? A csillag melyik tarto-

mányában zajlik ilyenkor a robbanás? 

Megoldás: 

A robbanás a csillag belsejében, de nem a középpontjában, a csillagsugár fele táján zajlik. Így 

a lendületmegmaradás törvényének megfelelően a kifelé lökődő külső burokra ható erő 

ellenereje összenyomja a csillag belső tartományát.  

 

6. A következő kép a Csillagok között (Interstellar) című, 2014-es film alapján készült, és egy 

fekete lyuk környezetét mutatja. A film fizikus szakértője (Kip Throne) az aktuális tudomá-

nyos álláspontnak megfelelő képet alkotott. Milyen, a fekete lyukak környezetében meg-

figyelhető sajátságát látod a képen a fénynek? Hol van a képen a fekete lyuk? 

 

Megoldás: 

A fekete lyuk a gyűrűk közepén található, a képződmény sötét, belső része. A fekete lyuk 

gravitációja elgörbíti a fényt, ezt a görbült fényt látjuk gyűrűként a képen. 



 

 
51 

7. Keress az interneten képeket a gravitációs lencsehatásról! 

Megoldás: 

Önálló keresés az Interneten. Pl.: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_lencse 

 

32. lecke 

1. Mekkora a tágulás ütemét leíró Hubble-állandó, és jelenlegi tudásunk szerint hogyan válto-

zik értéke az időben? 

Megoldás: 

A Hubble állandó 
Mpc

 3,62,74 s
km

 . Az állandó megtévesztő kifejezés, inkább paraméternek 

helyes nevezni, mert értéke változik. A tágulás sebessége nő, mely jelenleg nehezen értelmez-

hető tudományos tény. Magyarázatára az un. sötét energia fogalma szolgál.  

 

2. Mi volt a világegyetem születése előtt, azaz például 14 milliárd éve? Miért hibás a kérdés-

feltevés? 

Megoldás: 

Mivel a tér és idő nem választható el egymástól, a Világegyetem születése terének, idejének, 

anyagának egyidejű létrejöttét jelenti. Tehát nem beszélhetünk arról, mi volt előtte. A kérdés-

feltevés hibája, hogy az Univerzum nem az időben jött létre, hanem létrejöttének következ-

ménye az idő léte. 

 

3. Hol van jelenleg az a hely, ahonnan a tágulás kiindult? Miért hibás a kérdésfeltevés? 

Megoldás: 

Mivel a tér tágul, ha a tágulás egy pontból indult ki, az a pont mindenütt jelen van az 

Univerzumban. A kérdésfeltevés hibája, hogy az Univerzum nem a térben jött létre, hanem 

létrejöttének következménye a tér. 

 

4. Hogyan lehetséges, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, de nem mozognak? 

Megoldás: 

A galaxisok nem mozognak a tágulás miatt (amúgy mozoghatnak, pl. a Tejútrendszer és az 

Androméda köd közeledig egymáshoz), de mégis távolodnak egymástól. Ugyanis a közöttük 

lévő tér tágul. A jelenség ahhoz hasonlít, mint amikor egy pöttyözött léggömböt felfújunk. A 

pöttyök távolodnak egymástól, de nem mozognak a léggömbhöz képest, a festékszemek 

hozzá van ragadva a léggömb anyagához. A példa annyiban megtévesztő, hogy abban a 

térben, melyben a léggömb tágul, a rajta lévő pöttyök mozognak, ahogy felfúvódik a lég-

gömb, a pontok mozgása a léggömb közepétől kifelé irányul. Ugyanakkor maga a tér, ami 

tágul, nem térben van, (ld. az előző kérdést), így a tér tágulása esetén ilyen mozgásról beszélni 

értelmetlen.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_lencse
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5. Mit jelent a következő állítás? Az univerzum nem térben tágul, hanem az univerzum tere 

tágul. 

Megoldás: 

Ld. az előző kérdésre adott válasz! 

 

6. Mi a jelentősége a mikrohullámú háttérsugárzás felfedezésének az ősrobbanás-elmélet 

szempontjából? 

Megoldás: 

Az ősrobbanás elmélet fontos bizonyítéka a mikrohullámú háttérsugárzás léte, ugyanis a 

mikrohullámú háttér keletkezését az elmélet előre megjósolta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3

%A9rsug%C3%A1rz%C3%A1s 

 

7. Van-e abszolút vonatkoztatási rendszer az Univerzumban? 

Megoldás: 

A jelenleg érvényes fizikai elméletek szerint ilyen abszolút vonatkoztatási rendszer nem 

létezik. 

 

8. Távolodhatnak-e a galaxisok egymástól fénysebességnél gyorsabban? 

Megoldás: 

Igen, távolodhatnak. Maga a tágulás fizikai folyamata nem lehet a légüres térben mért fény-

sebességnél gyorsabb. De a tágulás következtében a galaxisok (galaxishalmazok) távolod-

hatnak fénysebességénél gyorsabban. A dolog egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor egy 

zseblámpával egy fényfoltot végigfuttatunk a falon. A fény sebessége nem lehet nagyobb, 

mint a légüres térben mérhető fénysebesség, de a falon szaladó folt sebessége elvileg bár-

mekkora lehet. Tehát a galaxisok távolodhatnak egymástól a légüres térben mért fény-

sebességnél gyorsabban, de nem mozoghatnak fénysebességnél gyorsabban.  

 

9. Nézz utána, hogy mekkora hányada belátható a jelenlegi univerzumnak! 

Megoldás: 

Azokról a dolgokról, melyeket láthatunk nagyjából 13,8 milliárd évvel ezelőtt indulhatott el 

legkorábban a fény, mivel a világegyetem 13,8 milliárd éve keletkezett. Ugyanakkor a 

keletkezéskor az univerzum egy szűk térrészbe koncentrálódott, tehát olyan objektumokból 

állt, melyek jelentős része ma már 13,8 milliárd fényév távolságnál messzebb van tőlünk. 

Ebben az értelemben tehát az egész világegyetemről tudunk információt kapni, de nem a 

jelenlegi, hanem a jóval korábbi állapotukat látjuk. Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy milyen 

messze van tőlünk jelenleg az az objektum, melyről valaha elérhet fény hozzánk, a válasz 16 

milliárd fényév. Minden, ami ezen kívül van, számunkra jelen állapotában örökre 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3%A9rsug%C3%A1rz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kozmikus_mikrohull%C3%A1m%C3%BA_h%C3%A1tt%C3%A9rsug%C3%A1rz%C3%A1s
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megismerhetetlen marad. Ha a kérdést úgy értelmezzük, hogy hányad része került világ-

egyetemünknek a 13,8 milliárd fényév sugarú gömbön kívülre a tágulás következtében, akkor 

jelenlegi tudásunk szerint erre a válasz: 46–47 milliárd fényév sugarú aktuálisan az Univer-

zum, tehát több mint 90%-a a 13,8 milliárd fényév sugarú fénygömbön kívül esik.  

 

10. Bolyai János erdélyi matematikus milyen alapvető felfedezést tett, melyről így emlékezett 

meg: „A semmiből egy más, új világot teremtettem”? Mi Bolyai János felfedezésének jelentő-

sége az ősrobbanás-elmélet megértése szempontjából? 

Megoldás: 

Az ősrobbanás-elmélet megértésének nehézsége, hogy nagyon megszoktuk az euklideszi teret, 

s így szemléletünk meglehetősen megnehezíti a görbült térben való gondolkodást. Bolyai „új 

világa” a görbült, hiperbolikus geometria ennek a szemléleti akadálynak a legyőzésében segít. 

(Nem mellékesen a téridő geometriája ilyen szerkezetű.) 

 

33. lecke 

1. Egy ikerpár születésnapja február 28-án van. Megünneplik a 20-adikat együtt, majd egyi-

kük 40-edik születésnapját is együtt töltik. Mit jelent az, hogy a két születésnap között nem 

feltétlen ugyanannyit öregedtek? 

Megoldás: 

Azt jelenti, hogy ezen a második találkozón nem feltétlen lesznek mindketten 40 évesek.  

 

2. Hétköznapi szóhasználatban mit értünk azon, hogy valaki lassabban öregszik? Mennyiben 

van ennek köze a relativitáselmélet időképéhez? Mit jelent ez a kijelentés a speciális relativi-

táselméletben? 

Megoldás: 

Az öregedés, mint biológiai folyamat független a relativitáselmélettől. Az a kijelentés, hogy 

két ember eltérő sebességgel öregszik úgy értelmezhető, hogy két találkozásuk között eltérő 

mértékű időt éltek meg. Ez pontosan olyan, mint egyik városból egy másikba két, egymástól 

eltérő hosszúságú úton eljutni. 

 

3. Egy utasszállító repülő sebessége elérheti a 300 m/s sebességet. A géppel 15 000 km 

messzire utazunk. Mennyivel kevesebb idő telik el érkezésünkig a mi óráink szerint, mint a 

Földön maradottak órái szerint? 

Megoldás: 

Az idő dilatáció mértékét megadó 
2

2

1
c

v
k   összefüggést használva k = 0,9999999999995. 

Így a keresett időeltérés 
8134 105,2105105)1(   k

t

s
másodperc. 
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4. A klasszikus fizika elvei alapján mennyi idő alatt lehetne a fénysebesség tizedrészére fel-

gyorsulni 1,5 g gyorsulás mellett? 

Megoldás: 

s 102

s

m
15

s

m
103

6

2

7






a

v
ttav , ami több mint 23 nap. 

 

5. A fénysebesség tizedével haladva 10 évig, majd visszatérve a Földre mennyivel lennénk 

fiatalabbak, mint Földön maradt ikertestvérünk? 

Megoldás: 

Az idő dilatáció mértékét megadó 
2

2

1
c

v
k   összefüggést használva k = 0,995. 

A keresett idő: 1,20
995,0

20
év 20,  tt

k

t
év. Tehát az utazás során a földiek 0,1 évvel 

(egy bő hónappal) többet öregedtek.  

 

6. Az ikrek közül az, aki a Földön maradt, 40 évet öregedett. Mennyit öregedett űrutas 

ikertestvére, ha 86%-os fénysebességgel haladt az űrhajója? 

Megoldás: 

Mivel a fénysebesség 86%-a esetén az idő dilatációs tényező 2, ezért az űrutas 20 évet örege-

dett. Az ikertestvére, aki a Földön maradt, 40 évet öregedett. 

 

7. Két űrhajó távolodik a Földtől egyaránt 0,86 fénysebességgel, ellentétes irányban. Egy-

szerre indultak el, majd 10 földi év múlva egyszerre visszafordulnak, és egyszerre érnek 

vissza a Földre. Kinek mennyi ideje telt el az indulás és a visszatérés között? 

Megoldás: 

Figyelembe véve sebességüket, mindketten 40 földi évet öregedtek, s egyidősek voltak, ami-

kor visszatértek a Földre. 

 

8. Mit jelent az az állítás, hogy a múltba való utazás lehetősége kérdésessé teheti az oksági elv 

érvényességét? Mondj egy példát! 

Megoldás: 

Ha a múltba utazhatnánk, megváltoztathatnánk a múltat, melynek következtében megváltozna 

a jelen. Ha születésem feltétele apám és anyám találkozása, akkor, ha ezt meg tudnám 

akadályozni a múltba utazva, én sem lehetnék, tehát nem lenne az, aki megakadályozza. Ha a 

születésem oka a szüleim és következménye vagyok én, akkor ebben az esetben a követ-

kezmény szüntetné meg az okot, azaz sérülne az oksági elv. 
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9. Milyen ellentmondásokra vezetne, ha lehetséges volna visszatérnünk a múltba? 

Megoldás: 

Számos példát lehetne mondani. Pl. találkoznánk múltbeli önmagunkkal. Vagy azelőtt tud-

nánk a nyertes lottószámokat, mielőtt kihúzták azokat.  

 

10. Keress példákat ilyen, fel nem oldott ellentmondásokra az általad ismert filmek vala-

melyikében! 

Megoldás: 

Önálló munka, az aktuális helyzetre vonatkozó feladat. Pl.: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vissza_a_j%C3%B6v%C5%91be 

 

34. lecke 

1. Mit értünk antropikus elven, mi a lényege? 

Megoldás: 

Az antropikus elv egy lehetséges megfogalmazása: A világegyetem azért olyan, mint 

amilyennek megfigyeljük, mert ha nem olyan lenne, nem figyelhetnénk meg. Azaz az 

Univerzum jellemzői szükségszerűen eredményezik az élet létrejöttét. S mivel ezek a 

jellemzők meglehetősen különlegesek, ezért az élet is meglehetősen különleges dolog. 

 

2. Miért mond ellen az antropikus elv az evolúciónak? 

Megoldás: 

Az evolúció logikája szerint az élet létrejötte nem jelenti azt, hogy szükségszerűen létre kellett 

jönnie. Az evolúció motorja a véletlen. A világegyetem kezdeti állapotából nem következik az 

élet létrejötte, de annak nem is mond ellent. Az élet létrejötte egy kis valószínűségű, véletlen 

esemény, de a statisztika logikájának megfelelően hosszú idő alatt sok helyen és sokféle 

formában létrejöhetett. 

 

3. A leckében látható diagramok egy csillag fényességének százalékos csökkenését mutatják. 

Mit állapíthatunk meg a diagramok alapján a csillag körül keringő exobolygókról? 

Megoldás: 

Azt hogy nagyjából 16 naponként a Föld és csillaga közé kerül, azért kitakar valamennyit a 

csillag fényéből. 

 

4. A második ábra két különböző átmérőjű exobolygó jelenlétére utal. Mekkora a két bolygó 

átmérőjének aránya? Mekkora a csillagtól vett távolságuk aránya? 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vissza_a_j%C3%B6v%C5%91be
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Megoldás: 

Az első bolygó 8%-os, a másik 4%-os fényességcsökkenést eredményez, amikor a Föld és a 

központi csillag közé kerül. Így keresztmetszetük aránya 2:1, tehát átmérőjük aránya 1:2 . 

A csillagtól vett távolságuk arányát Kepler III. törvénye alapján kaphatjuk meg: 
3
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2

2

2

1

R

R

T

T
 . 

A keringési idők 50 nap, illetve 60 nap. Így 212
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5. Mit jelent az az állítás, hogy az esetlegesen más bolygókon létrejött civilizációkat a tér és 

idő szakadéka választja el egymástól? 

Megoldás: 

Ahhoz, hogy egy másik civilizáció létét azonosítani tudjuk, jeleket, információt kell kapnunk 

felőle. Egy fényév-millárdokra létrejövő civilizáció jelei is évmilliárdok alatt érnek el hoz-

zánk (a tér „szakadéka”), s az is kérdés, hogy mire elérnek, a civilizáció létezik-e még. Hogy 

észleljünk egy ilyen civilizációt, kellően fejletteknek kell lennünk technikailag ehhez a fel-

adathoz. Ha az egykor/egyszer majd emberlakta területekre akkor érkeznek ilyen jelek, 

amikor már/még az emberiség nem létezik, vagy létezik ugyan, de nem képes a jelek értel-

mezésére (az idő „szakadéka”), akkor nem vagyunk képesek felismerni a másik értelmes 

civilizációt.  

 

6. Szerinted van értelmes élet a Földön kívül? Válaszodat indokold! Folytassanak vitát az 

egymással egyet nem értők erről kérdésről! Milyen érvek szólnak a földönkívüli értelmes élet 

mellett és ellen? 

Megoldás: 

Mindez a tudomány jelenlegi állása szerint egyéni meggyőződés kérdése, azaz hitbeli kérdés. 

Az érveket és ellenérveket ki-ki maga összegyűjtheti. 

 

35. lecke 

 

1. Miért van súlytalanság egy űrhajó belsejében? 

Megoldás: 

Az űrhajó és a belsejében lévő tárgyak és élőlények szabad mozgást végeznek a gravitációs 

térben. Azaz nem gyorsítja más, mint a környező égitestek gravitációs hatása. Mivel gravitá-

ciós térben minden test tömegétől és anyagától függetlenül azonos gyorsulással mozog (esik), 

azért a testek között nem lépnek fel kölcsönhatási erők együttes mozgásuk következmé-

nyeként. (Nem nyomják, vagy húzzák egymást, azaz „súlytalanok”.)  

 

2. Vajon miért nem megoldás a súlytalanság kiküszöbölésére egy olyan rendszer, amely az 

űrutas talpát rögzíti ahhoz a felülethez, amelyen mozog (pl. tépőzár, mágnes stb.)? 
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Megoldás: 

Az ilyen rendszer megakadályozhatja, hogy az űrutas elsodródjon az űrhajó padlójától, de 

nem jelent gravitációnak megfelelő terhelést az űrutas testére nézve. Távolról nem hat, csak 

közvetlen közelről, a tömeggel nem arányos a hatása.  

 

3. Értelmezd dinamikai szempontból a forgó űrállomáson tartózkodó emberre, illetve az 

űrállomás tárgyaira gyakorolt erőhatást! 

Megoldás: 

A forgó űrállomás fala kényszeríti az űrutasokat az űrállomással megegyező szögsebességű 

körmozgásra. A fal által kifejtett nyomóerő (centripetális erő) jellegében olyan, mint egy a fal 

irányába mutató gravitációs erő. A jelenségnek megfelelő gyakorlati példa a centrifuga. A 

forgó centrifugában lévő ruha a centrifuga lukacsos dobjának falához szorul. Olyan, mintha 

valamilyen, a dob fala felé mutató, arra merőleges „gravitációs erő” nyomná a ruhát a falhoz 

(centrifugális erő). Persze gravitációról szó sincs, az erő a forgás következménye.  

 

4. Hogyan hozhatunk létre mesterséges gravitációt? Fogalmazz meg egy saját ötletet is! 

Megoldás: 

Mesterséges gravitációt legegyszerűbben forgással/forgatással hozhatunk létre. Létezhetnek 

persze egyéb, bonyolultabban, költségesebben megvalósítható eljárások, pl. a mágneses, vagy 

elektrosztatikus kölcsönhatás felhasználásával. 

 

5. Miben tér el a forgással létrehozott mesterséges gravitáció a földi gravitációtól? Hogyan 

függ a távolságtól a kétfajta erőhatás? Mi történik, ha például felkapaszkodunk egy épület 

tetejére? 

 

Megoldás: 

A földi gravitáció lényegében állandónak tekinthető a Föld egy adott pontjának környeze-

tében, mivel mértékét a Föld középpontjától vett távolság határozza meg, s ez mozgásaink 

során nem változik jelentősen. (Az erő a Föld középpontjától vett távolságunk négyzetével 

fordítottan arányos.) A forgatás segítségével létrehozott gravitáció mértékét a forgástengelytől 

vett távolság határozza meg. (Az erő a forgástengelytől vett távolsággal egyenesen arányos.) 

Ez, (mivel egy henger belső falán vagyunk) a felszíntől vett távolsággal csökken. Ez a 

csökkenés viszont lehet számottevő, amennyiben a henger sugara összemérhető a felszíntől 

való eltávolodásunk mértékével. Egy épület tetejére való felkapaszkodás könnyen eredmé-

nyezhet ilyen helyzetet, tehát az épület tetején észrevehetően gyengébb lehet a mesterséges 

gravitáció. 

 

6. Elvileg lehetséges-e a relativitáselmélet szerint a Földtől 10 fényévre eljutni űrhajósként, 

kevesebb, mint 10 évet öregedve, fénysebességnél kisebb sebességű űrhajóval? 

Megoldás: 

Igen, elvileg van lehetőség a fénysebességnél kisebb, de igen nagy sebességgel utazva. Pl. ha 

a fénysebesség 86%-ával tudnánk utazni, akkor még 6 évet sem öregednénk, mire elérnénk a 

Földtől 10 fényévre található objektumot. 
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7. Milyen tevékenységformák okoznak különösen gondot a súlytalanság állapotában? Hogyan 

lehet ezeket a problémákat kezelni? 

Megoldás: 

A súlytalanság állapotában pl. az irányváltoztatással járó mozgások jelenthetnek nehézséget. 

A súlytalanság állapotában nincs felfelé, s megállásban, vagy akár a helyben maradásban nem 

segít a gravitáció. Ezt ellensúlyozandó, több fogódzóra, kapaszkodóra van szükség. Az ét-

kezést is megnehezíti a súlytalanság. Az étel nem marad a tányéron, ha meglökjük a villával, 

a víz nem marad a pohárban, gömbbé áll össze. Az étkezésben a tubusos ételek, speciális 

tárolók alkalmazása segíthet. 

 

8. Mit jelentene egy másik bolygó lakhatóvá tétele? Melyek az emberi faj legfontosabb 

biológiai igényei? 

Megoldás: 

Az emberi lét szempontjából legfontosabbak az ember számára megfelelő fizikai viszonyok 

megléte, a lélegzés lehetőségének biztosítása és az anyagcsere feltételeinek megteremtése.  

 

9. Milyen akadályok legyőzése esetén képzelhető el az emberiség Naprendszeren túli utazása? 

Megoldás: 

Az elsődleges kihívás az emberek nagyobb csoportjai számára stabil és fenntartható lét-

feltételeket teremteni egy űrjárművön. Fontos olyan technológia kifejlesztése, mely kellően 

hatékony helyváltoztatást tesz lehetővé. Alapvető pszichológiai kérdés a Földtől távoli lét 

elviselése egy hosszú, esetleg több generációs utazás során. 

 

36. lecke 

1. Miért hisznek az emberek áltudományos nézetekben?  

Megoldás: 

Pl.: Mert ezek sokszor könnyű megoldást kínálnak az emberek nehéz problémáira. Mert kielé-

gítik az emberek csodák utáni vágyakozását. 

 

2. Nevezz meg olyan biológiai ciklusokat, melyek csillagászati ciklusokkal esnek egybe! Mi 

lehet az egybeesés oka? 

Megoldás: 

A nők menstruációs ciklusa nagyjából egy holdhónap. Ez lehet véletlen is, de akár lehetnek 

idegrendszeri okai is az egybeesésnek, hiszen pl. a Hold fénye hatással van az élőlényekre. 
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3. Miért tudománytalan a csillagképeket összetartozó csillagoknak tekinteni? Milyen tények 

igazolják, hogy az egy csillagképbe tartozó csillagok általában egymástól teljesen függet-

lenek? 

Megoldás: 

A csillagképek látványa nem tükrözi a csillagok valódi elhelyezkedését. Ezért nincs értelme 

egy csillagkép csillagait fizikai értelemben is összetartozónak tekinteni. A csillagképek 

csillagai a tér különböző mélységeiben, a Földtől különböző távolságban helyezkednek el. 

Látványuk távolságuktól függően, korábbi, fiatalabb, de eltérő mértékben fiatalabb állapo-

tukról árulkodik. Egy csillagkép csillagai eltérő mozgásokat is végezhetnek, így kölcsönös 

helyzetük, Földről megfigyelhető látványuk folyamatosan változik az időben. Mivel ezek a 

csillagok nagy távolságra vannak a Földtől, relatív helyzetük változása szabad szemmel nem 

észlelhető, észrevehető változás egy ember élete alatt nem történik.  

 

4. A tudomány társadalmi jelenség. Olykor a tudósok is alkotnak olyan elméleteket, melyek 

nem felelnek meg a tudomány kritériumainak. Mi lehet a magyarázata ennek a jelenségnek? 

Megoldás: 

A tudósok, mint minden ember áhítják a sikert, a közösség elismerését, azt, hogy nagyszerű 

felismeréseket tegyenek, melyek megváltoztatják az emberiség életét. A siker, a környezet 

elismerése utáni vágy olykor a legkiválóbb emberek esetében is elhomályosíthatja a tisztán-

látást, s olyan valósnak vélt tapasztalatok megszerzésére és következtetések levonására ösztö-

nözheti a kutatót, melyek hamisak, a tudomány kritériumainak nem felelnek meg.  

 

5. Mutass be az internet segítségével olyan jelenségeket, melyek alkalmasak az emberek meg-

tévesztésére, mert bár tudományosan nem megalapozottak, azt a látszatot keltik, mintha azok 

lennének! 

Megoldás: 

Számos ilyen jelenség van, a varázsvesszőtől, a homeopátián át az energia telefonon való 

küldéséig. Az Internet segítségével az aktuális divatok megismerhetőek. 

 

6. Fogalmazd meg, mi a különbség és mi a hasonlóság a tudomány, az áltudomány és a vallá-

sos hit között! 

Megoldás: 

Az áltudományos elmélet azt a látszatot kelti, mintha tudományos lenne, de létrehozói nem 

tartják be a tudomány játékszabályait, az elmélet nem felel meg a tudományosság kritériumai-

nak. A vallásos hit olyan meggyőződésre épül, melyet a tudomány eszközeivel sem cáfolni, 

sem megerősíteni nem lehet. Aki mélyen hívő, annak nem kell vallásos nézeteit a tudomány 

segítségével igazolni. Ahhoz, hogy valaki elkötelezett ateista legyen, nem szükséges Isten 

létének tudományos cáfolatát megtalálnia. 
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37. lecke 

1. Mik azok a napfoltok, milyen sajátságaik vannak? 

Megoldás: 

A napfoltok a Nap „felszínének” sötétebb, alacsonyabb hőmérsékletű részei. Jellemzően nagy 

mágneses aktivitás kapcsolódik ezekhez a területekhez. 

 

2. Milyen hatást fejtenek ki a Földre az aktív Nap részecskezáporai? 

Megoldás: 

A részecskéket a Föld mágneses tere a sarkok felé téríti el (sarki fény). Nagyobb nap-

aktivitásnál a sarki fény kisebb szélességi körökön is megfigyelhető. A napszél részecskéi 

ionizálják a levegő molekuláit. Nagy napaktivitásnál a napszél, mint töltött részecskék zápora, 

hatással van a Föld környezetében keringő műholdakra is. Ezeket extrém esetben ilyenkor le 

kell kapcsolni, hogy ne károsodjanak. 

 

3. Nézz utána, hogy várhatóan mikor fog összeütközni a Tejútrendszer és az Androméda-köd! 

Megoldás: 

Ez az esemény a jelenlegi számítások szerint 4 milliárd év múlva fog bekövetkezni. Ekkor a 

Nap már felfúvódott vörös óriáscsillag lesz. 

 

4. Mik azok a flerek? 

Megoldás: 

A fler felfénylés, a naplégkör néhány perc alatt történő kifényesedése (általában röntgen-

tartományban). Ez a fényes állapot néhány óra alatt szűnik meg. 

 

5. Van-e kapcsolat az Északi- és a Déli-sarkon megjelenő sarki fény között? 

Megoldás: 

Az északi és déli féltekén egy időben megfigyelhető sarki fény között van kapcsolat. Az aktív 

Nap részecskéi egyszerre térülnek el a Föld mágneses terében az Északi- és a Déli-sark felé.   

 

6. Mivel a Föld légköre szűri a napsugárzást, azért a Föld felszínére merőleges irányban köze-

lítőleg 1 kW/m
2
 teljesítmény sugárzott energia jut maximálisan, felhőmentes időben. Közelí-

tőleg mennyi energia érné pupillánkat másodpercenként, ha egyenesen a Napba bámulnánk? 

Hogyan lehetne megbecsülni, hogy ennek az energiának hányadrésze tartozik a látható fény 

tartományába? És hogyan lehetne azt megbecsülni, hogy másodpercenként hány sárga foton 

érkezne a szemünkbe? 
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Megoldás: 

Ha 1 m
2
-re 1 kW energia jut, akkor pupillánkat területarányosan kevesebb sugárzási telje-

sítmény éri. Ha a Napba néznék, pupillánk összehúzódna, átmérője ~2 mm lenne. Területe 

3,14 mm
2
, ami 6 23,14 10  m ebből következik, hogy egy szemünket 33,14 10  W sugárzási 

teljesítmény éri. Ez nem tűnik soknak, de a Napba nézni mégis nagyon veszélyes. Az energia 

eloszlását, hullámhossz szerint, az alábbi ábra mutatja: 

 

A földfelszínre lejutó sugárzott energia látható tartományba eső része a barnás színű területek 

arányából leolvasható, nagyjából a felszínt elérő energia 45%-a. A sárga fotonok számának 

megállapításához meg kell becsülnök, hogy hány százaléka lesz a beeső sugárzásnak sárgának 

tekinthető. 

 

Mivel a sugárzás intenzitása nagyjából egyenletes minden hullámhosszon, a sárga tarto-

mányba eső rész a látható tartomány 7%-a. Így a sárga fotonok a felszínre eső energia durván 

3%-át jelentik. Egy sárga foton energiája ~ J105,3J102,51067.6h 191434   f . Így az 

egyik szemünkbe eső sárga fotonok száma másodpercenként: 

~ 
14

19

3

107,2
105,3

03,01014,3
N 










db. 

Jól érzékelteti ennek a számnak a nagyságát az a tény, hogy a szembe jutó néhány foton is 

képes már látásérzet kiváltására. Vizsgálatunk során nem foglalkoztunk a szórt napfénnyel, 

azaz a tárgyakról visszaverődve a szemünkbe jutó sugárzással. 
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7. Milyen „vastag” a 100 000 fényév átmérőjű Tejútrendszer? Mekkora a kiterjedése a spirál-

karok síkja alatt és fölött? 

Megoldás: 

A Tejútrendszer vastagsága nem állandó. legnagyobb vastagsága 16 300 fényév. A Tejút-

rendszerhez tartozó, kifelé ritkuló, csillagokból álló gömbszimmetrikus „haló” anyagának 

90%-a egy olyan 100 000 fényév sugarú gömbben helyezkedik el, melynek középpontja 

galaxisunk magja. 

 

8. A spirál-, az elliptikus és a szabálytalan galaxisokon kívül még milyen egyéb galaxisok 

léteznek? 

Megoldás: 

A galaxisok alaptípusai a megadott kategóriáknak felelnek meg. Ezeken belül definiáltak 

alkategóriákat. 

 

 

38. lecke 

1. Mi a magyarázata a Merkúr kettős naplementéjének? A Merkúr forgási és keringési perió-

dusának összevetéséből vond le a megfelelő következtetést! 

Megoldás: 

A Merkúron két merkúri év három merkúri napig tart. Ebből az következik, hogy a Merkúron 

lassan követi egymást a nappal és az éjszaka, azaz a Nap lassan mozog a Merkúr égboltján. A 

Merkúr pályája viszonylag elnyúlt ellipszis, ezért pályája naptávoli szakaszában pl. a Földhöz 

képest jelentősebb irányváltoztatást szenved pálya menti mozgása során. A két tényező 

együttesen vezet a „kettős naplemente” jelenségéhez, mely bizonyos feltételek egybeesésekor 

megfigyelhető a Merkúron. Ilyenkor a Nap a Merkúr tengely körüli forgása miatt a horizont 

alá bukik, de a Merkúr pálya menti pozíciójának változása következtében nem sokkal később 

újból láthatóvá válik (felkel), majd ismét lenyugszik, a tengely körüli forgás miatt.  
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2. A Merkúr pályájának ellipszise lassan elfordul a Nap körül. Nézz utána a neten, mit jelent 

ez az állítás! A Merkúr pályaelfordulásának (perihélium-elfordulásának) elemzése egy mo-

dern fizikai elmélet bizonyítékául is szolgált. Melyik ez az elmélet? 

Megoldás: 

A Merkúr perihélium-elfordulását (a naptávoli pont pozíciójának lassú változását) másképpen 

jósolja meg a newtoni fizika és Einstein relativitáselmélete. A mérési tapasztalataink Einstein 

relativitáselméletét igazolták. 

 

 

3. A Vénusz a Földről nagyjából mindig ugyanolyan fényesnek tűnik, pedig a Föld és Vénusz 

távolsága jelentősen változhat. Ugyanakkor a Vénusz fázisainak változása kiegyenlíti a hatást. 

Mit jelent ez? Mutasd meg, hogy akkor van „újvénusz”, amikor a bolygó a Föld közelében 

van, és akkor van „televénusz”, ha a Földtől távol helyezkedik el! 

Megoldás: 

Mivel a Vénusz belső bolygó, fázisokat mutat. Mikor a Vénusz a Nap Földdel átellenes 

oldalára esik, akkor van „televénusz”, hiszen ilyenkor a teljes megvilágított Vénusz 

félgömböt meg tudjuk figyelni a Földről. De ekkor van a bolygó legmesszebb tőlünk. Ha a 

Vénusz a Föld és Nap közötti tartományba esik, akkor látunk „újvénuszt”, hiszen a Nap a 

Vénusz mi nézőpontunkból hátsó oldalát világítja meg, így legfeljebb a Vénusz sarló lesz 

számunkra megfigyelhető. Ilyenkor van hozzánk a Vénusz legközelebb. 

 

4. Melyik az a ritka csillagászati esemény, amikor a Vénusz délben is megfigyelhető szabad 

szemmel a Földről? (Nem csak egy helyes válasz adható.) 

Megoldás: 

A teljes napfogyatkozás, mert ilyenkor a Hold kitakarja a Nap fényét, s a közelébe eső égi-

testek láthatóvá válnak. Szintén látható lehet a Vénusz akár délben is Vénusz átvonuláskor. 

Ekkor a Vénusz borsónyi árnyékát látjuk a Napon. 

 

5. Alkalmas lesz-e 13 000 év múlva a csillagászati észak irányának meghatározására a Sark-

csillag? Hogyan befolyásolja a földtengely precessziója az évszakok alakulását a Föld északi 

és déli félgömbjén? 
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Megoldás: 

A Föld tengelyének billegése (precessziója) miatt 13 000 év múlva a Föld tengelye nem a 

Sarkcsillag felé fog nézni, azaz a Sarkcsillag a csillagászati észak meghatározására nem lesz 

alkalmas. A jelenség következtében az évszakok is eltolódnak fokozatosan, de ezt a naptár 

készítése során figyelembe lehet venni, így januárban maradhat tél 13 000 év múlva az északi 

félgömbön. 

 

6. Mivel magyarázható, hogy a Mars hegyei nagyobbak a földi hegyeknél? 

Megoldás: 

A Mars felszínén a gravitáció kisebb, mint a Földön, mert a Mars tömege és átmérője is 

kisebb, mint a Föld hasonló adatai. A gravitáció a földi harmada, a hegyek jó közelítéssel 

háromszor akkorára „tudnak nőni”. 

 

7. Mi volt a Stardust-expedíció? Mikor zajlott, és milyen eredményt hozott? 

Megoldás: 

1999-ben indult a Stardust (csillagpor) expedíció, melynek célja porminta gyűjtése a Wild-

üstökös kómájából. Az űrjármű az üstökös közelébe kiterjesztette „karjait”, melyek zselatin-

szerű anyaggal voltak bevonva, melybe belecsapódtak az üstökös kómájának porrészecskéi. 

Később a karokat visszacsukták, majd 2006-ra a jármű visszatért a Földre. A porszemek 

elemzése 2012-ig tartott, s számos hasznos információval szolgált az üstökösök természetéről.  

 

8. Hogyan befolyásolták és befolyásolhatják a földi élet fejlődését, alakulását kozmikus ese-

mények? 

Megoldás: 

A földi élet fejlődését leginkább a kozmikus eredetű becsapódások befolyásolhatják. A dino-

szauruszok kihalását egy nagyméretű meteor becsapódásával hozzuk kapcsolatba. Egy Földbe 

csapódó aszteroida ma is veszélyt jelenthet a földi életre. Egy ilyen becsapódásnak kicsi az 

esélye, de nem kizárható. Ezt a lehetőséget számos film dolgozta fel. A földi életet számos, más 

kozmikus események is befolyásolhatják. Legdirektebb módon például a naptevékenység. 

 

39. lecke 

1. Mi volt Ole Rømer (Olaf Römer) fénysebességmérésének a lényege?  

Megoldás: 

Ld. 9. osztály 2. lecke 6. kérdés. A Jupiter legbelső Galilei-holdját, az Io-t figyelte meg. 

Észrevette, hogy keringése a Földről nézve nem egyenletes. Az Io keringési ideje 42 óra a 

Jupiter körül, de ezalatt a Föld, a pályáján haladva, egy kicsit változtatja távolságát a 

Jupitertől. Ennek következtében az Io-ról a fény eltérő idők alatt érkezik el a Földre. A 

keringés látszólagos egyenetlenségeinek elemzésével a fénysebesség megbecsülhető. Rømer 

227 000 
s

km
értéket kapott. 
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2. Hogyan lehetséges az, hogy a Jupiter és a 

Szaturnusz több energiát bocsát ki, mint amennyi 

a Napból rájuk esik? Mi a Jupiter és a Szaturnusz 

többletenergiájának forrása? 

Megoldás: 

A Jupiter és Szaturnusz belső energiájának 

rovására bocsát több hőt ki annál, mint amennyi a 

Napból rájuk esik. A bolygók keletkezéskori 

energiájukat sugározzák ki lassú összehúzódás 

során.  

 

3. Hasonlítsd össze a Jupiter és Föld átmérőjét és 

távolságát! Melyik égitestre érkezik több napenergia? 

Megoldás: 

A Jupiter átmérője a Föld átmérőjének 11,2-szerese, Naptól vett távolsága 5,2-szerese. Így a 

Jupiterre érkezik több energia, hiszen annak mennyisége az átmérő (sugár) négyzetével 

egyenesen arányos és a távolság négyzetével fordítottan arányos. 

 

4. Ki fedezte fel a Szaturnusz gyűrűjét? Kik készítették az első rajzokat a gyűrűről? 

Megoldás: 

Az első rajzokat a gyűrűről Galilei készítette, de ő még nem tudta eldönteni, hogy amit lát, 

micsoda. 1610-ben két másik égitestnek írta le a gyűrűt a Szaturnusz két oldalán, melyek 

sosem mozdulnak el a Szaturnuszhoz képest. A megfigyelt objektumokat gyűrűként Huygens 

azonosította először 1655-ben. 1612-ben a gyűrűk síkja pont a Föld felé esett, s így nem volt 

megfigyelhető, Galilei Szaturnusz melletti „égitestei” eltűntek, hogy azután 1613-ban ismét 

feltűnjenek. 

 

5. A Szaturnusz gyűrűjének jellegzetes elemei a rések 

és a küllők. Mik ezek, és mivel magyarázzák létüket? 

Megoldás: 

A gyűrűk közötti, a gyűrűkkel párhuzamos anyagmen-

tes tartományokat nevezik réseknek. Ezeket 1675-ben 

Cassini azonosította. Keletkezésük a Szaturnusz hold-

jainak gravitációs hatásával magyarázható. A küllőket 

először 1980-ban figyelték meg a Voyager szondák. 

A  küllők sugaras szerkezetű jelenségek a gyűrűkön 

belül. Jelenlegi tudásunk szerint ezek a bolygó 

elektromágneses tulajdonságaival kapcsolatba hozható átmeneti jelenségek. Időszakonként 

megjelennek, máskor eltűnnek. 

6. Azonosíthatók-e kialakulóban lévő bolygórendszerek a Tejútrendszerben? 
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Megoldás: 

Igen, bolygórendszerek folyamatosan keletkeznek. Az ilyen irányú megfigyelésekre vonatko-

zó hírek az interneten megtalálhatók. Pl.: 

http://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_me

lyere/ 

 

40. lecke 

1. Milyen holdfáziskor lehet napfogyatkozás és holdfogyatkozás? 

Megoldás: 

Napfogyatkozás újholdkor, holdfogyatkozás teleholdkor lehetséges. 

 

2. Az alábbi árapálytáblázat a 2015. januári adatokat tartalmazza a thaiföldi Phuket üdülő-

helyen. A táblázat elemzése segítségével mutasd ki, hogy a dagályhullám nagyságát a Nap és 

a Hold kölcsönös helyzete befolyásolja! Milyen holdfázisoknál maximális a hullám (szökőár 

– nem keverendő össze a cunamival), és mikor minimális (vakár)? 

 

Megoldás: 

Szökőár olyankor van, amikor a Nap, a hold és a Föld egy egyenesbe esek. Ez a feltétel 

újholdkor és teleholdkor teljesül. Vakár akkor van, amikor a Hold és a Nap helyzete a Föld-

höz képest egymásra merőleges, ilyenkor lerontják egymás dagálykeltő hatását. Ez akkor van, 

amikor a Hold fele látszik, akár növekvő, akár csökkenő fázisban. A hullám napi ingadozását 

http://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_melyere/
http://index.hu/tudomany/urkutatas/2010/01/06/pillantas_egy_formalodo_bolygorendszer_melyere/
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Phuket Naphoz és Holdhoz képesti helyzete határozza meg. Az adott égitest által keltett 

hullámkomponens akkor nagy, ha az égitest magasan jár, vagy éppen az átellenes oldalán 

tartózkodik a Földnek.  Így ha a dagályt csak a Nap keltené, annak maximuma délben és 

éjfélkor lenne. Ha csak a Hold, olyakor, amikor a Hold magasan van a horizont felett, (vagy 

az átellenes oldalon tartózkodik), ez többféle napszakban lehetséges. Ezen hatások együttese 

határozza meg a dagályhullám nagyságát. 

 

3. Miért hosszabb több mint 2 nappal a két telihold között eltelt időszak, mint a Hold Föld 

körüli keringési ideje? 

Megoldás: 

Azért, mert a Föld is elmozdul a pályája mentén, s a telihold a Földről megfigyelt látvány 

alapján definiálható. A Hold tehát két telihold között több mint egy fordulatot tesz meg a 

távoli állócsillagokhoz képest. 

 

4. Miért látjuk pengeélesnek, de nem nyílegyenesnek a Hold megvilágított részének határát a 

Földről? 

Megoldás: 

A Hold sötét és világos részét elválasztó határvonal (terminátor) azért látszik élesnek, mert a 

Holdnak nincs légköre, a fény nem szóródik. Azért látszik görbének, mert a Hold hegyein és 

kráterein átívelő vonal a holdi szintkülönbségek miatt nem egyenes, ahogy a szabálytalan 

tárgyakról keletkező árnyékok határvonala a Földön sem egyenes. 

 

5. Vajon vannak-e a Földnek fázisai a Holdról nézve? 

Megoldás: 

Igen, van fázisa, hiszen a Holdról a Föld megvilágított félgömbjének egy részét látjuk a Nap, 

a Hold és a Föld kölcsönös helyzetének függvényében. 

 

6. Milyen lehet a földfelkelte a Holdon? 

Megoldás: 

Mivel a Hold mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé, ezért a Hold egy adott pontjáról 

vagy látszik a Föld, vagy nem. Tehát a Föld a Hold égboltján mozdulatlan, így nem figyel-

hetünk meg földfelkeltét. 

 

7. Mi lehet a hasonlóság és mi a különbség a Hold Földről megfigyelt mozgása, illetve a Föld 

Holdról megfigyelt mozgása között? 

Megoldás: 

A Hold mozog a Föld égboltján a Föld forgása miatt, a Föld mozdulatlan a holdi égbolton. 

Fázisokat viszont a Föld és a Hold is mutat. 
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8. Miért nincs minden hónapban teljes napfogyatkozás az Egyenlítő környezetében? 

Megoldás: 

Mert a Hold Föld körüli keringésének síkja nem esik egybe a Föld napkörüli keringésének 

síkjával. 

 

9. Mit gondolsz, teljes napfogyatkozás helyén éjszakai sötétség van? 

Megoldás: 

Semmiképpen, mert a teljes sötétség tartományain túlról szóródik némi fény a teljes sötétség 

tartományába. 

 

10. Az alábbi két ábra közül melyik a gyűrűs napfogyatkozás és melyik a teljes napfogyatko-

zás? Válaszodat indokold! Mit látunk az első, és mit a második képen? 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

A baloldali képen a Nap koronája látszik, ez a teljes napfogyatkozást ábrázoló kép, a jobb 

oldali képen a nap fotoszférájának széle, mint egyfajta gyűrű látszik, s fölötte sejlik a sokkal 

kevésbé megfigyelhető napkorona. Ez a gyűrűs napfogyatkozás esete. 

 

11. Az alábbi ábrák egyike növekvő sarló alakú Holdat, a másik holdfogyatkozást ábrázol. 

Hogyan dönthető el, hogy melyik-melyik? Milyen görbe választja el a sötét és világos részt a 

holdfázis esetén, illetve holdfogyatkozáskor? Miért látjuk az egyik, illetve a másik esetben is 

halványan a teljes holdkorongot? 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

A bal oldali kép holdfogyatkozást mutat, a Föld kör alakú árnyéka takarja ki a teliholdat. A 

holdkorongot azért látjuk halványan, mert a Föld légköre a Hold minden részére szór vala-

mennyi fényt. A jobb oldali képen az újhold fázist követően, növekvőben lévő holdsarlót 

látjuk. Ekkor a sötét és világos rész egy oldalról megfigyelt kör, azaz ellipszis, mely két át-
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ellenes pontja a holdkorong azonos átmérőjén található. A holdkorong sötét részének deren-

gését (az újhold karjaiban tartja a teliholdat, vagy hamuszürke fény) a Nap által megvilágított 

Földről a Holdra tükröződő fény okozza. 

 

41. lecke 

1. Hogyan alakult az űrkutatás történetében a nemzetek közötti együttműködés? 

Megoldás: 

Az űrkutatás költséges, ezért együttműködést, összehangolást igényelő projekt, melynek ered-

ményei az egész emberiséget gazdagítják. A nemzetek közötti együttműködésnek számos 

példája van, melyek jelentős részét az internet segítségével könnyű azonosítani. Pl.: 

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk/urkutatas-szervezet.html 

 

2. Az embereken kívül kísérleti jelleggel milyen élőlényeket jutattak fel eddig az űrbe, és mit 

vizsgáltak velük? 

Megoldás: 

Az emberes űrutazás előtt kutyát, majmot küldtek fel a világűrbe. A biológiai vizsgálatok 

céljából már sokféle egyszerűbb és összetettebb élőlényt (csótányt, patkányt, fonlférget stb.) 

juttattak az űrbe. Legtöbbször ezek alkalmazkodását vizsgálták a súlytalansághoz a megnöve-

kedett sugárterheléshez, az űrbeli extrém viszonyokhoz. 

 

3. Miért alkalmasabb hely egy űrexpedíció szempontjából a Mars, mint a Földhöz közelebb 

lévő Vénusz? 

Megoldás: 

A Vénusz hőmérséklete nagyon magas, légköre elviselhetetlenül sűrű, s mérgező. 

 

4. Melyek azok a Földtől legtávolabbra lévő égitestek, amelyeket földi űreszköz megközelített 

és lefényképezett? 

Megoldás: 

Jelenleg (2015. 08. 07.) a Plútó elérése az aktuális űr-

szenzáció. A New Horisons űrszonda a bolygó közelé-

be jutott. A Plútóról küldött képek jelentősen árnyalták 

a Plutóról alkotott eddigi elképzeléseket.  

 

 

  

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk/urkutatas-szervezet.html
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5. Számos fantasztikus film foglalkozik az űr meghódításával, illetve más, értelmes civilizá-

ciók Földre irányuló expedícióival. Ezek némelyike elég sok hibát tartalmaz tudományos 

szempontból. Keress ilyen filmeket, filmrészleteket, és elemezd az elkövetett hibákat! 

Megoldás: 

Önálló munka saját tapasztalatok alapján. Pl.: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja 

 

42. lecke 

1. Milyen fejlesztésekkel vettek részt, vagy vesznek részt, magyar tudósok, nemzetközi űr-

kutatási projektekben? 

Megoldás: 

Számos ilyen projekt létezik, melyek közül az interneten könnyen válogathatsz. Pl.: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C5%B1rtev%C3%A9kenys%C3%A9g 

 

2. Sajnos, a sok sikeres űrexpedíció mellett számos sikertelen, emberéleteket követelőre is 

volt példa. Milyen technológiai és anyaghibák vezettek ezekhez a balesetekhez? Elemezz 

néhányat! Mit lehet a tragédiákból tanulni? 

Megoldás: 

Az űrkutatás, az űr polgári célú meghódítása során számos emberéletet követelő baleset tör-

tént és fog történni a jövőben is. Ezekről számos információ található az interneten. Pl.: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/00-07/ch11.html#id513017 

 

3. Keress az interneten olyan új anyagtudományi fejlesztéseket, melyet az űrkutatás ösztön-

zött! 

Megoldás: 

A tankönyvi példákon kívül számos egyéb fellelhető. Pl.: 

http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok 

 

4. Milyen körülmények és lehetőségek, kényelmi szolgáltatások fognak a közeljövő űrturistái 

rendelkezésére állni? Milyen hosszú űrutazásra kerülhet sor, mekkora távolságra a Föld fel-

színétől? 

Megoldás: 

A feladat megoldása során támaszkodj meglévő ismereteidből kiindulva fantáziádra. Pl.: 

http://hvg.hu/cimke/%C5%B1rturizmus 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagok_h%C3%A1bor%C3%BAja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C5%B1rtev%C3%A9kenys%C3%A9g
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/00-07/ch11.html#id513017
http://www.urvilag.hu/uj_eszkozok_es_anyagok
http://hvg.hu/cimke/%C5%B1rturizmus
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5. Elektromágneses jelek milyen hullámhosszon történő észlelésével lehet ellenőrizni az atom-

csend egyezmény betartását? Milyen csillagászati kutatási irány nőtt ki ebből a katonai-biztonsági 

célú fejlesztésből? 

Megoldás: 

Az atomcsend egyezmény betartását olyan műholdakkal ellenőrzik (Vela-műholdak), melyek 

a röntgensugárzás, a neutronsugárzás mellet észlelik a radioaktív gamma sugarakat (10
19

 Hz-

nél nagyobb frekvenciájú sugárzás). Ez a műholdrendszer figyelte meg először az 1960-as 

évek végén távoli galaxisokból érkező gammakitöréseket, melyek vizsgálata, értelmezése egy 

új csillagászati kutatási iránnyá nőtte ki magát.  

 

6. Hogyan látod az űrturizmus helyzetét, milyen lehetőségeket jósolsz 2060-ra? 

Megoldás: 

A feladat megoldása során támaszkodj meglévő ismereteidből kiindulva fantáziádra. Pl.: 

http://www.urvilag.hu/urturistak_es_maganurhajok 

 

7. Milyen fizikai elv révén lehetséges intenzív lézerfénnyel űrobjektumok pályájának módosí-

tása? Milyen irányból besugározva lehetne legjobb hatásfokkal egy műholdat a légkör sűrűbb 

rétegei felé irányítani?    

Megoldás: 

A intenzív lézersugárzás erőt gyakorol az űrobjektumra, s eltéríti a pályájáról. Ha az objek-

tumot elnyúlt ellipszis pályára kényszerítjük, akkor a Földtől elfelé, azaz kifelé lökve is elér-

hető, hogy pályájának visszatérő szakaszában belemerüljön a légkör sűrűbb rétegeibe, s el-

égjen ott. Az ilyen pályamódosítások a Földről is végrehathatók. 

http://www.urvilag.hu/urturistak_es_maganurhajok

