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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok 

 

 A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia! 

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért az illető személyt terheli a 

felelősség! 

  A laborban csak szaktanári engedéllyel lehet tartózkodni és dolgozni! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos! 

 A laborban enni, inni szigorúan tilos! 

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban! 

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező!  Ha a feladat 

indokolja, a további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is 

kötelező! 

 Az eszközöket, berendezéseket csak rendeltetésszerűen, tanári engedéllyel, és csak az 

adott mérési paraméterekre beállítva lehet használni! 

 A kísérlet megkezdése előtt a tanulónak ellenőriznie kell a kiadott feladatlap alapján, 

hogy a tálcáján minden eszköz, anyag, vegyszer megtalálható. A kiadott eszköz 

sérülése vagy hiánya esetén jelezni kell a szaktanárnak vagy a laboránsnak! 

 A kísérlet megkezdése előtt figyelmesen el kell olvasni a kísérlet leírását! A kiadott 

vegyszereket és eszközöket a leírt módon szabad felhasználni! 

 Vegyszerekhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

 Az előkészített eszközökhöz és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni! 

 A kémcsőbe tett anyagokat óvatosan, a kémcső állandó mozgatása közben kell 

melegíteni! A kémcső nyílását nem szabad magatok és társaitok felé fordítani! 
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 Vegyszer szagának vizsgálatakor kezetekkel legyezzétek magatok felé a gázt! 

 Ha bőrünkre sav vagy maró hatású folyadék ömlik, előbb száraz ruhával azonnal 

töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 

 Elektromos vezetékhez, kapcsolóhoz vizes kézzel nyúlni tilos! 

 Az áramkörök feszültségmentes állapotban kerüljenek összeállításra! Csak a tanár 

ellenőrzése és engedélye után szabad rákötni a feszültségforrásra! 

 Elektromos berendezéseket csak hibátlan, sérülésmentes állapotban szabad használni! 

 Elektromos tüzet csak annak oltására alkalmas tűzoltó berendezéssel szabad oltani! 

 Nyílt láng, elektromos áram, lézer alkalmazása esetén fokozott figyelmet kell fordítani 

a haj, a kéz és a szem védelmére. 

 Égő gyufát, gyújtópálcát a szemetesbe dobni tilos! 

 A gázégőket begyújtani csak a szaktanár engedélyével lehet! 

 A gázégőt előírásnak megfelelően használjuk! 

 Aki nem tervezett tüzet észlel, köteles szólni a tanárnak! 

 Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsétek tanárotoknak! 

 A tanóra végén rendet kell rakni a munkaasztalon a szaktanár, illetve a laboráns 

irányításával! 
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1. Súlymérés 

Elméleti előkészítés:  

 

A kérdések célja, hogy a mérés elméleti alapjait a tanulók segítségével elevenítsük fel, hiszen 

korábban tanultakról van szó. Természetesen a közös megbeszélés után, a megfelelő választ 

jegyezzék le a tanulók a munkafüzetbe. hogy az segítse a későbbi munkát. 

 Mit nevezünk súlyerőnek? 

 A test által az alátámasztásra vagy felfüggesztésre kifejtett erő. 

 Mivel lehetne legegyszerűbben megmérni egy test súlyát? 

 Rugós erőmérővel vagy valamilyen mérleggel, amennyiben annak méréshatára ezt 

lehetővé teszi. 

 Egy merev test milyen feltételek teljesülése esetén lehet egyensúlyban? 

 A merev test egyensúlyának feltétele az, hogy a testre ható erők eredője és a bármelyik 

forgáspontra vonatkozó forgatónyomatékok összege nulla legyen, azaz: 

∑𝐅 = 0           és        ∑𝐌 = 0 

 Hogy kell kiszámítani a forgatónyomatékot? 

 A forgatónyomaték az erő és az erőkar szorzata. 

M = Fk                    [M] = Nm 

 Mit nevezünk erőkarnak? 

 Az erő hatásvonalának a forgásponttól (forgástengelytől) mért távolságát. 
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Szükséges eszközök:  

 Az 1 métert kicsit meghaladó hosszú farúd centiméter beosztású skálával (a rúd súlya a 

mérendő test súlyával összemérhető) 

 mérleg (ajánlott a digitális asztali mérleg, de lehet egyszerű rugós erőmérő is) 

 akasztózsineggel ellátott, ismeretlen súlyú kődarab (a kő súlya kevéssel meghaladja a 

rendelkezésre álló mérleg /erőmérő méréshatárát) 

 méteres mérőszalag 

 támasztó ékek (rugós erőmérő alkalmazása esetén Bunsen-állvány, zsinegek). 

 

Feladat: 

Rakd össze a kiadott eszközöktől függően valamelyik ajánlott kísérleti összeállítást! 

 Határozd meg a leírás szerint a munkahelyen található test súlyát!  

(A kiadott test súlya meghaladja a mérleg méréshatárát, ezért közvetlenül nem 

mérhető.)  

 Készíts a mérésről az erőket feltüntető értelmező rajzot!  

 

A mérés leírása  

 Rakd össze valamelyik kísérleti összeállítást! 

A kísérleti összeállítás két ajánlott változatát a fotók (1. ábra, 2. ábra) mutatják. 

A változat: 

 

1. ábra: Súlymérés A változat 
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A falécet (a képeken látható 2x3 cm keresztmetszetű és 1 métert valamivel meghaladó 

hosszúságú) vízszintes helyzetben feltámasztjuk. A rúd egyik vége digitális asztali 

mérlegre helyezett ékre, a másik egy azonos magasságú ékre támaszkodjon. A két 

alátámasztási pont távolsága 1 m. A léc oldalára méteres papír mérőszalagot célszerű előre 

felragasztani. A mérendő súlyú kődarab a rákötött hurokkal akasztható a lécre. 

 

B változat: 

 

2. ábra: Súlymérés B változat 

 

A centiméterskálával ellátott léc egyik végét ékkel feltámasztjuk, a mérendő súlyú kődarab 

akasztó zsinegét a rúdra húzzuk, majd a rúd szabad végét – a feltámasztott végtől 1 m 

távolságban - rugós erőmérőre akasztjuk. Az erőmérő megemelésével a rudat vízszintesig 

emeljük. 

 

 Helyezd az ismeretlen súlyú testet a rúd legalább négy különböző helyére, mérd meg ezek 

távolságát az alátámasztástól (x), és határozd meg, hogy mekkora erő hat a rúd mérleggel 

(erőmérővel) egyensúlyban tartott végén (F2)! 

Írd az adatokat a táblázatba! 
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x (m)      

F2 (N)      

 

 Készíts a mérésről az erőket feltüntető értelmező rajzot!  

 

A mért hosszúság- és erőadatokból határozd meg az ismeretlen test súlyát! 

 

Írd fel a rúd egyensúlyának forgatónyomatékokra vonatkozó feltételét! 

F2 · L − Gx · x − Gr ·
L

2
= 0 

Fejezd ki belőle F2-t! 

F2 =
Gx

L
· x +

1

2
· Gr 

Így megkaptad F2-t x elsőfokú függvényeként. Olvasd le a meredekségét megadó 

kifejezést! 
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A meredekség: 
Gx

L
 

A táblázatban szereplő mérési adataid alapján ábrázold ezt a függvényt milliméterpapíron! 

Rajzold meg a pontokra legjobban illeszkedő egyenest, és határozd meg a meredekségét! 

Vesd össze a függvényből leolvasott meredekséggel, és a rúd hosszának ismeretében 

határozd meg a test súlyát! 

L= 

 

Számítás: 

 

 

 

A test súlya: 

 

 Miből adódhat mérési hiba? 

Mérési hiba a digitális mérleg véges pontosságából, illetve a távolságok mérésének 

pontatlanságából eredhet. További hibaforrás lehet digitális mérleg használata esetén az, ha 

a rúd nem teljesen vízszintes. Ez a mérést elvileg nem befolyásolná, de a digitális mérlegek 

csak akkor mérnek pontosan, ha az erő a tányérra merőlegesen éri őket.  
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2. A rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata 

 Mit értünk rezgésidő alatt? 

 Egy periódus (egy teljes rezgés) időtartamát. Jele: T 

 Mi határozza meg a rezgésidőt? 

 A rezgő test tömege és a rugóállandó. 

 Hogy számítható ki a rezgésidő az említett mennyiségekből? 

T = 2π√
m

D
 

Szükséges eszközök:  

 Bunsen-állvány, dió, a dióba befogható rúd a rugó rögzítéséhez 

 rugó 

 ismert tömegű egységekből álló tömegsorozat 

 ismeretlen tömegű kődarab akasztóval (tömege kisebb legyen, mint a teljes tömeg-

sorozaté) 

 stopper  

 

Megjegyzés: 

Az állványra rögzített rugót készen kapja a vizsgázó. (A rugó 

felfüggesztési magasságával behatárolható, hogy a túlzott megnyújtás 

miatt a rugó ne károsodhasson.) 

A tömegsorozat legalább 4 tagból álljon. 
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Feladat: 

Igazold mérésekkel a harmonikus rezgőmozgás periódusidejének az ismert rezgésidő-

képlettel megadott tömegfüggését! 

Határozd meg a kiadott kődarab tömegét a közölt leírás szerint! 

 

A mérés leírása:  

A rezgésidő képlete szerint egy adott rugó esetén a rezgésidő a rezgő tömeg négyzetgyökével 

arányos: 

T =
2π

√D
· √m 

 A rezgésidő-képlet igazolására akassz különböző nagyságú tömegeket a rugóra és 

mindegyik tömeg esetén mérd meg a rezgésidőt! (A tömeg változtatásához egyforma 

egységekből álló tömegsorozatot célszerű használni. Az időmérés hibájának csökkentésére 

10 rezgés idejét mérd meg, és oszd el 10-zel!) 

 Az eredményeket foglald táblázatba! 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

a test tömege 

(kg) 
     ismeretlen 

√m  

számértéke 
     ismeretlen 

10 lengés 

ideje (s) 
      

1 lengés ideje 

(s) 
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 Grafikus ábrázolással igazold a T~√m arányosságot! 

 

 

 Miből láthatod, hogy valóban egyenes arányosságról van szó? 

 A pontok egy origón áthaladó egyenesre illeszkednek. 

 

 A grafikon alapján határozd meg az ismeretlen test tömegét! 

 Ehhez szükséged van a rezgésidejére. Ha előzőleg még nem határoztad meg, végezd el a 

mérést! 
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 A rezgésidő alapján olvasd le a grafikonról a test tömegét! 

 

 m= 

 

 Miből származhat mérési hiba? 

Mérési hiba származhat a pontatlan időmérésből, a test szélső helyzetének pontatlan 

megítéléséből. 
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3. Egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálata lejtőn 

Galilei történelmi kísérlete 

 Mit nevezünk egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgásnak? 

 Amikor a mozgás során a sebességváltozás egyenesen arányos az eltelt idővel. 

 Mit értünk a mozgás gyorsulásán? 

 A sebességváltozás ás az eltelt idő hányadosát. 

a =
∆v

∆t
                             [a] =

m

s2
 

 Hogy számolhatjuk ki a változó mozgás átlagsebességét? 

vátlag =
s

∆t
 

 Milyen típusú az út-idő függvénye ennek a mozgásnak? 

 Másodfokú, tehát grafikonja parabola. 

 

Szükséges eszközök:  

 kb. 2 m hosszú, változtatható magasságban feltámasztható, hosszában hornyolt egyenes 

lejtő 

 csapágygolyó 

 mérőszalag 

 műanyag szigetelőszalag 

 stopper 

 szögmérő 
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Feladat: 

 

Galilei történelmi kísérletét megismételve igazold, hogy a leguruló golyó a lejtő mentén 

egyenletesen gyorsulva mozog! Határozd meg a gyorsulás értékét! 

 

A mérés leírása  

 

A golyó gurítására szolgáló sín egyik végét alátámasztva készíts lejtőt! A lejtő ne legyen 

meredek, teljes emelkedése néhány centiméternyi legyen! A lejtő felső végétől 1-2 cm 

távolságban a lejtő oldalára ragasztott szigetelőszalaggal jelöld meg az indítási pontot, majd 

attól mérve 10, 40, 90, 160 cm távolságokban tegyél hasonló jelzést a sín oldalára! A lejtőre 

helyezett golyót a megjelölt felső pontban elengedve mérd a bejelölt, egyre nagyobb utak 

megtételéhez szükséges időtartamokat! Ismételd meg a méréssorozatot a lejtő 

meredekségének változtatása után is! (Minden egyes mérést érdemes többször végrehajtani és 

a mért idők átlagát tekinteni eredménynek.) 

  

A mérés összeállítása 
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 Végezd el a méréseket, és az adatokat foglald táblázatba! Készítsd el a mozgás út-idő 

grafikonját!  

 Galilei gondolatmenetét követve számítsd ki mért adataidnak felhasználásával a bejelölt 

útszakaszokhoz tartozó átlagsebességek értékeit! Ábrázold sebesség-idő grafikonon az 

átlagsebességeket, és igazold ezzel, hogy a golyó egyenletesen gyorsul!  

 Határozd meg a golyó lejtő menti gyorsulását legalább két különböző lejtő meredekség 

esetén. 

α = 

s (m) 0 0,1 0,4 0,9 1,6 

t (s)                

tátlag (s)      

vátlag(m/s)      

 

α = 

s (m) 0 0,1 0,4 0,9 1,6 

t (s)                

tátlag (s)      

vátlag(m/s)      
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 Ábrázold mindkét mérés út-idő grafikonját közös koordináta-rendszerben! 

 

 

 Milyen görbéket kaptál? 

A görbék alakja parabolának tűnik, mutatva az út időtől való függésének négyzetes voltát. 

 A mért adatok felhasználásával számítsd ki a bejelölt útszakaszokhoz tartozó 

átlagsebességek értékeit! Írd a táblázatba a kapott értékeket! 

  Készíts sebesség-idő grafikont az átlagsebességek felhasználásával, és ennek segítségével 

igazold, hogy a golyó egyenletesen gyorsul! 
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Mindkét hajlásszög esetén ugyanabban a koordináta-rendszerben dolgozz! 

Mi bizonyítja a grafikon alapján, hogy a golyó egyenletesen gyorsul? 

Az átlagsebesség: v̅ =
s

t
=

a

2
·t2

t
=

a

2
· t  

A fenti levezetés szerint az átlagsebesség az idő lineáris függvénye. 

A grafikon adott hajlásszöghöz tartozó pontjai egy egyenesre illeszkednek. 

 

 A gyorsulás kiszámítása: 

Az előbb említett egyenes meredeksége 
a

2
, tehát a meredekségből kiszámítható a gyorsulás. 

a1=                                                  a2= 
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4. Tapadókorongos játékpisztoly-lövedék sebességének mérése 

ballisztikus ingával 

 Mit jelent a rugalmas, illetve a rugalmatlan ütközés? 

Teljesen rugalmas ütközésnél a rendszer mozgási energiája állandó marad, rugalmatlan 

ütközés esetén csökken. 

Teljesen rugalmatlan ütközés után a testek együtt haladnak tovább, közös sebességgel. 

 Fogalmazd meg azt a megmaradási törvényt, ami mindkét típusú ütközésre teljesül! 

Ez a lendületmegmaradás törvénye: zárt rendszer összes lendülete állandó. 

Két test ütközése esetén: a testek lendületének összege ugyanannyi ütközés előtt, mint 

ütközés után. 

 Az ingamozgás milyen típusú mozgásnak tekinthető kis kitérések esetén? 

 Harmonikus rezgőmozgásnak. 

 Az egyensúlyi helyzetéből elindított inga indulási sebessége a kialakuló lengés maximális 

sebessége lesz. Hogy lehet ezt kiszámítani? 

vmax = A · ω = A ·
2π

T
   

Szükséges eszközök:  

 tapadókorongos műanyag játékpisztoly (a lövedék tömege adott) 

 ismert tömegű, fényes felületű, vastag bútorlapból készült inga hosszú zsineggel bifilárisan 

állványra felfüggesztve 

 hurkapálca ráragasztott vékony szigetelőszalag csíkkal elmozdulásának méréséhez 

 megfelelő magasságú támasz (fahasáb), amin a hurkapálca akadálytalanul elcsúszhat, és 

amelyre mm-es beosztású papír mérőszalagot ragaszthatunk 

 stopper. 
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A kísérleti összeállítást az ábra mutatja: 

 

Feladat: 

Ballisztikus inga segítségével határozd meg a játékpisztoly-lövedék sebességet! Ehhez 

mérd meg, hogy a lövést, majd a rugalmatlan ütközést követően mennyire lendül hátra 

az inga a rátapadt lövedékkel, és mekkora az együttes lengésidejük! 

 

A mérés leírása:  

A bifilárisan felfüggesztett inga mögé néhány cm távolságra rakd le a támaszt, és erre fektesd 

a hurkapálcát úgy, hogy az hátulról éppen érintse az ingatest középpontját! A játékpisztollyal 

elölről, az inga lapjára merőlegesen lőjél, a hasáb közepét (tömegközéppont) megcélozva. (A 

célzáskor a pisztolyt tartsd távolabb az ingától, mint a tapadókorongos lövedék szárának 

hossza! Segít a célzásban, ha a téglalap alakú bútorlapra berajzolod filctollal az átlókat, így a 

lap közepét könnyebb eltalálni.) Jó célzás esetén a tapadókorong megtapad az ingán, és az 

inga hátralendül anélkül, hogy közben billegne. Ha egy lövésnél ez nem sikerül, akkor azt a 

mérést hagyd figyelmen kívül! 

 Mérd le, mennyire tolta hátra a kilendülő ingatest a hurkapálcát a támaszon! A mérést 

ismételd meg háromszor, az átlaggal számolj a továbbiakban! 

A hurkapálca elmozdulása a rezgés maximális kitérését jelenti, vagyis az amplitúdót. 
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 Stopperrel mérd meg az inga 10 lengésének idejét (a rátapadt lövedékkel együtt), és 

határozd meg a lengésidőt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lengésidő és a maximális kilendülés mért értékeinek felhasználásával határozd meg a 

harmonikus lengés maximális sebességét! (A csekély mértékben kilendülő inga mozgása 

harmonikus rezgőmozgásnak tekinthető.) 

vmax = A ·
2π

T
= 

 A rugalmatlan ütközésre érvényes lendületmegmaradási törvényt felhasználva számítsd ki 

a tapadókorongos lövedék sebességét az ütközés előtt! 

A szükséges tömegek: (Előzetes mérés alapján a tanulók számára adottak.) 

minga =                 

mlövedék =                

A lendületmegmaradás a két test teljesen rugalmatlan ütközésére: 

ml · vl = mössz · vmax 

↓ 

vl =
mössz

ml
· vmax = 

  

 1. 2. 3. átlag 

a hurkapálca 

elmozdulása 

[A]=m 

    

10 lengés 

ideje [t]=s 
   ---------- 

lengésidő 

[T]=s 
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 Gondold át, honnan származhat mérési hiba a mérés közben! 

Hiba származhat a pontatlan tömeg-, idő- és távolságmérésből. Ha nem sikerül pontosan 

eltalálni a bútorlap közepét, akkor az inga imbolyogni fog, ami megint csak csökkenti a 

mérésünk pontosságát. Ilyenkor inkább célozzunk még egyszer, kihagyva a rossz találatot. 

További hibaforrás lehet az inga túl nagy kitérése, mivel ilyekor a mozgása már nem 

közelíthető harmonikus rezgőmozgással.  
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5. Nehézségi gyorsulás értékének meghatározása „Audacity” számí-

tógépes akusztikus mérőprogram segítségével 

 Mit nevezünk szabadesésnek? 

 A testek olyan esését, ami közben csak a gravitációs erő hat rájuk. 

 Milyen típusú mozgás a szabadesés? 

 Egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgás. 

 Mekkora a szabadesés gyorsulása, vagyis a nehézségi gyorsulás? 

 Ezen a földrajzi helyen: g = 9,81
m

s2 

 Milyen összefüggés van szabadesésnél a megtett út és ezen út megtételéhez szükséges 

időtartam között? 

h =
g

2
t2 

 

Szükséges eszközök:  

 nagyobb méretű acél csapágygolyó 

 állítható magasságú állvány, rajta vízszintesen elhelyezett, nem teljesen sima felületű 

kerámialap (padlólap) 

 mérőszalag 

 számítógép beépített, vagy külső mikrofonnal, „Audacity” akusztikai 

mérőprogrammal (az internetről ingyenesen letölthető). 
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Feladat: 

Mérd meg különböző magasságokból leeső acélgolyó esési idejét Audacity számítógépes 

mérőprogrammal! A magasságok és az esési idők alapján határozd meg a nehézségi 

gyorsulás értékét! 

 

A mérés leírása:  

A lemért magasságba beállított vízszintes kerámialapon gurítsd el a golyót úgy, hogy az a 

lapról a talajra essen! A kissé egyenetlen felületű kerámialapon a golyó jellegzetes hanggal 

gurul. Amikor a golyó a lap szélét elhagyva esni kezd, a hang megszűnik, végül a talajra 

leérkező golyó hangosan koppan. Az Audacity nevű programmal készíts hangfelvételt! A 

guruló golyó zaja jól látható a hangfelvételhez tartozó hisztogramon, amit egy egyenes 

szakasz követ (ez az esés ideje, ekkor nincs zaj), majd jól látható a golyó talajhoz 

koppanásának hangja. A program segítségével az asztal elhagyása és a talajra érése között 

eltelt idő a számítógép egerével történő kijelöléssel egyszerűen leolvasható. 

 Készíts hangfelvételt az „Audacity” program segítségével a golyó mozgását kísérő 

hangokról! 

 Indítsd el a hangfelvételt, majd gurítsd el a golyót! A talajra érve a golyó nagyot koppan. 

Ekkor állítsd le a felvételt! 

 A hangfelvétel grafikonján mérd meg a golyó eséséhez tartozó időszakaszt (a guruló golyó 

hangja és a koppanás közötti csendes tartományt) ezredmásodperces pontossággal! 

 Néhány tizedmásodperc telik csak el a kétféle zaj között, ezért néhányszor a + gombra 

kattintva a hullámnak ezt a rövid szakaszát a pontosabb időleolvasás kedvéért 

felnagyíthatod. Ha az egér bal gombjával húzással kijelölöd a megfelelő szakaszt, annak az 

időtartamát a program közvetlenül, ezredmásodperces pontossággal kijelzi. 

 A mérést ismételd meg legalább 4 különböző magasságból indítva a golyót! 
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 A mért magasság- és időadatokat, illetve a mért időtartamok négyzetét foglald táblázatba! 

 

 megtett út [h]=m esési idő [t]=s esési idő négyzete 

[t
2
]=s

2 

0. mérés 0 0 0 

1. mérés    

2. mérés    

3. mérés    

4. mérés    

 

 Ábrázold az esési magasságot az esési idő négyzetének függvényében! 
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 A grafikon alapján határozd meg a nehézségi gyorsulás értékét! 

Illessz egyenest a mérési pontokhoz, és olvasd le az egyenes meredekségét! 

Az egyenes meredeksége: 

 

A h =
g

2
· t2 képlet alapján a meredekség 

g

2
 

Ez alapján a nehézségi gyorsulás értéke: 

g =             
m

s2
 

 

Határozd meg a kapott eredmény relatív hibáját!  

 

relatív hiba =
|kapott érték − irodalmi érték|

irodalmi érték
= 

 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba származhat a magasságmérés pontatlanságából, a zavaró háttérzajok is 

befolyásolhatják az időmérés pontosságát, azonkívül a légellenállást is figyelmen kívül 

hagytuk. 
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6. . Palack oldalán kifolyó vízsugár vizsgálata 

 Milyen mozgások összetételéből állítható elő a vízszintes hajítás? 

Vízszintes irányban történő egyenes vonalú egyenletes mozgás és szabadesés 

(függőlegesen történő egyenletesen gyorsuló mozgás) összetételével állítható elő. 

 Milyen képletek írják le a mozgást az összetétel alapján? 

vx kezdősebességgel indított mozgás esetén: 

y =
g

2
· t2 és x = vx · t. 

 Milyen pályát ír le ez alapján a vízszintesen elhajított test? 

Parabola, mivel az előző egyenletekből az 

y =  
g

2vx
2
· x2 

egyenlet adódik a pályagörbére. 

Szükséges eszközök:  

 1 db kb. 10-15 cm-es dobogó 

 1 db 2 literes műanyag palack, oldalán félmagasságban kb. 5 mm-es lyuk,  

 1 db lapos fotótál (vagy magasabb peremű tálca, tepsi) 

 1 tekercs fehér szigetelőszalag 

 1 db olló 

 1 db alkoholos filctoll 

 1 db vonalzó 

 1 db digitális fényképezőgép állványon, számítógéphez csatlakoztatható USB kábellel 

 1 db számítógép 

 1 db nyomtató, papírral 

 víz 

 1 db tölcsér 
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Feladat: 

Állítsd össze a kísérletet! Készíts digitális fotót a kísérletről! A kinyomtatott fotón 

végzett mérések segítségével igazold, hogy a vízsugár íve a vízszintes hajítás parabola-

görbéjét rajzolja ki! Határozd meg a palack oldalán kilépő vízsugár sebességét! 

 

A mérés leírása  

Állítsd össze a kísérletet az ábra szerint! 

 

 

A palackot helyezd a dobogóra, helyezd a dobogó mellé a 

tálat (a palack oldalán lévő lyuk a tál felé nézzen)! A 

szigetelőszalagból vágott csíkokat a palack oldalára 

ragasztva jelöld meg a palack magasságának negyedét, 

felét (itt a lyuk) és háromnegyedét! Mérd le és jegyezd fel a szintjelek távolságát! Ragaszd le 

szigetelőszalaggal a lyukat, majd töltsd fel a palackot vízzel, de ne zárd le! Állítsd be az 

állványon lévő digitális fényképezőgépet úgy, hogy oldalról merőleges irányból lássa a 

palackot és a kifolyó vízsugarat (hasonlóan az összeállítási rajzhoz)! Törekedj arra, hogy a 

palack és az oldalnyíláson kifolyó vízsugár optimálisan kitöltse a képmezőt! Óvatosan vedd le 

a lyukat záró szigetelőszalagot! A palack oldalán vékony, ívelt sugárban folyik ki a víz. A 

vízsugár annál távolabb ér a tálba, minél magasabb a kifolyónyílás feletti vízréteg magassága. 

Ez a víz kifolyásával lassan csökken, így a kiömlő víz sebessége is változik. 

 Készíts digitális fényképet a kifolyó vízsugárról akkor, amikor a vízszint a palackban 

éppen eléri a felső jelölést! 

 A képet nyomtasd ki! 

 A kinyomtatott fotón végzett szerkesztéssel igazold, hogy a vízsugár alakja parabola! 
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A kiömlő vízsugár fényképére illessz koordinátarendszert, amelynek kezdőpontja a kiömlési 

nyílás! Az ábra szerint az x tengely balra, az y tengely lefelé mutasson! 

Jelölj be a vízsugáron tetszés szerint legalább három pontot, a tengelyeken pedig azok 

koordinátáit! 

Mérd meg a koordinátákat, az adatokat írd a táblázatba! 

Mivel parabola esetén az 
y

x2 hányados állandó, ezt is számold ki! 

 

Ellenőrizd, hogy valóban állandó-e az 
y

x2 hányados, vagyis parabola alakú-e a vízsugár! 

(Gondolj rá, hogy a mérési hibák okozhatnak kis eltérést!) 

 

 A fotón mért távolságok és a kísérleti összeállítás reális adatainak ismeretében határozd 

meg a lyukon kiömlő víz sebességének nagyságát! 

 Mivel a lyukon kiömlő vízre csak a nehézségi erő hat, a vízszintes hajításnak megfelelően 

viselkedik. (Ezt támasztotta alá a pálya parabola alakja is.) 

 A hajítást leíró egyenletek alapján: 

y =  
g

2vx
2
· x2 

amiből 

vx = √
gx2

2y
 

  

x    

x
2
    

y    

y

x2
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Mérd meg a lyuk magasságát a palack aljától mérve (y)! 

y= 

A hozzá tartozó x koordinátát, vagyis a vízsugár vízszintes „elmozdulását” a valóság és a 

fénykép hasonlósága alapján számíthatjuk ki. 

Mérd meg a fényképen a megfelelő távolságokat! 

yf = 

xf = 

A hasonlóság alapján: 

x

xf
=

y

yf
 

Ebből: 

x = 

A kiömlő víz sebessége: 

vx = 

 

 Rajzold be a vízsugár pillanatnyi sebességének irányát a palackon bejelölt alsó negyed 

magasságában, s a sebességvektor vízszintes és függőleges komponensének aránya alapján 

igazold, hogy a vízsugár sebességének vízszintes összetevője megegyezik azzal a 

sebességgel, amit egy szabadon eső test szerezne, ha épp olyan magasságból esne 

kezdősebesség nélkül, mint amekkora a palackban lévő vízfelszín és a palack oldalán lévő 

nyílás magasságkülönbsége! Az állítás igazolása során használd ki, hogy a szomszédos 

jelölések közötti távolság azonos! 

 

Milyen irányban kell megrajzolnod a pillanatnyi sebesség vektorát? 

A pálya érintőjének irányában. 
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Vegyél fel egy tetszőleges hosszúságú vektort, majd 

bontsd komponensekre! 

Hasonlítsd össze a két komponens nagyságát! Mit 

tapasztalsz? 

Azonos nagyságúak, tehát: 

vx = vy = gt = g√
2h

g
= √2hg 

Mivel vízfelszín és a lyuk távolsága ugyancsak h,a 

vízfelszín magasságától a lyukig szabadon eső test 

szintén  

√2hg 

sebességet szerezne. 

 

 

 Miből adódhat mérési hiba? 

Mérési hiba a pontatlan távolságmérésekből származhat, további elvi hibaforrás a 

légellenállás elhanyagolása. 
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7. A hang sebességének mérése állóhullámokkal 

 

 A levegőben csak longitudinális hullámok alakulhatnak ki. Miért? 

Mert a levegő részecskéi között nincs kölcsönhatás, így a terjedés iránya 

csak párhuzamos lehet a rezgés irányával. 

 Milyen „kép” jellemzi a longitudinális hullámot? 

 Sűrűsödések és ritkulások jönnek létre. 

 Milyen jelenség következtében jöhetnek létre állóhullámok? 

 A hullámok találkozásakor kialakuló interferencia eredményeként. 

 Mi indokolja az állóhullám elnevezést? 

 Az időben állandónak látszó kép, amit a kialakuló csomópontok és duzzadóhelyek 

okoznak. 

 Mikor alakulhat ki állóhullám az egyik végén zárt, másik végén nyitott levegőoszlopban? 

Ha a hullámhossz (λ) és a légoszlop hossza (l) között olyan a kapcsolat, hogy a zárt végen 

csomópont, a nyitott végen duzzadóhely jöhet létre. 

 

 Ez akkor lehetséges, ha  

l = (2k + 1)
λ

4
              k = 0; 1; 2; 3;… 

 

 Mikor jön létre rezonancia, és miben nyilvánul ez meg a csőben lévő légoszlop esetén? 

Ha a hangvilla gerjesztő frekvenciája megegyezik a légoszlop sajátfrekvenciájával, vagyis 

kialakulhat az állóhullám. Ilyenkor felerősödő hangot hallunk. 
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Szükséges eszközök:  

 nagyméretű, egyik végén zárt üveg- vagy műanyaghenger 

 mindkét végén nyitott, a hengeres edénybe illeszthető műanyag cső, oldalán centiméteres 

beosztású skála (a skála alkoholos filctollal felrajzolható a csőre) 

 ismert rezgésszámú hangvilla 

 nagyméretű tálca 

 víz tartóedényben 

 mérőszalag 

 Bunsen-állvány, dió, lombikfogó 

 

Feladat: 

Ismert frekvenciájú hangra rezonáló levegőoszlop hosszának mérésével határozd meg a 

hang terjedési sebességét levegőben! 

 

A feladat részletes leírása:  

A hengert állítsd a tálcára és tölts bele vizet! Az oldalán skálával ellátott csövet merítsd a 

vízbe! A csőben lévő levegőoszlopot alulról a víz zárja be, így a légoszlop hossza a cső 

emelésével és süllyesztésével változtatható. A cső szabad vége fölé tarts rezgő hangvillát, 

majd a maximálisan vízbe merített csövet emeld lassan egyre magasabbra, közben figyeld a 

hang felerősödését! Mérd le a maximális hangerősséghez tartozó levegőoszlop-magasságot (a 

cső peremének és a henger vízszintjének különbsége)! Folytasd a cső emelését egészen a 

következő rezonanciahelyzetig, és mérd le ismét a belső csőben lévő levegőoszlop hosszát! A 

villa hangjának erősödése jelzi, hogy a csőben lévő légoszlop rezonál a hangvillára, azaz a 

csőben hang-állóhullám alakul ki. 

Határozd meg a hang hullámhosszát két egymás utáni rezonanciahelyzetben, majd a hangvilla 

rezgésszámának ismeretében a hang terjedési sebességét a levegőben!  
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 Az egyik ismert frekvenciájú hangvillával végezd el a kísérletet, mérd meg az első két 

felerősödéshez tartozó légoszlopok hosszát (l)! Az adatokat írd a táblázatba! 

 Rajzold le a hozzájuk tartozó állóhullámokat! 

 Az első az alaphang, a második az első felharmonikus. 

 

 

A mérésnél a légoszlop hossza különböző a két esetben, a hullámhossz azonos, a mérési 

hibáktól eltekintve. 

 Számold ki mindkét esetben a hullámhosszat, majd azok átlagát! Írd a táblázatba! 

 Az alaphang esetében  k=0, tehát 

λ = 4l = 

A felharmonikus esetében k=1, tehát 

λ =
4

3
· l =  
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 A hangvilla frekvenciájának ismeretében számold ki a hang terjedési sebességét! 

c = λátlagf = 

 

 Végezd el a mérést egy másik hangvillával is! 

 

frekvencia   

 alaphang felhang alaphang felhang 

l (m)     

λ (m)     

λátlag   

c (m/s)   

cátlag  

 

 Számold ki a két terjedési sebesség átlagát! 

 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba a távolságmérés pontatlanságából, illetve a rezonanciahelyzet 

megállapításának szubjektív voltából adódhat. 
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8. Halogén izzó infrasugárzó teljesítményének mérése 

 Miért jobb a halogén izzó, mint a hagyományos? 

Mert jobb a hatásfoka, vagyis a felvett elektromos energiának nagyobb százalékát alakítja 

fénnyé.  

 Mit jelent, hogy az izzó infrasugárzó? 

A jobb hatásfok ellenére is csak kis százalékban lesz fény a felvett energiából, nagy része 

hővé, vagyis infrasugárzássá alakul. 

 Mit jelent az infrasugárzó teljesítmény? 

 Az infrasugárzás formájában kibocsátott hőnek és a közben eltelt időnek a hányadosa. 

P =
Q

t
 

 (A méréshez egy abszolút fekete testet közelítő detektorra van szükség.) 

 Mit értünk az izzó hősugárzási hatásfokán? 

 Azt adja meg, hogy az izzó által felvett elektromos teljesítménynek hány százaléka a 

hősugárzási teljesítmény. 

η =
Phő

Pel
 

Szükséges eszközök:  

 foglalatban szabadon álló 100 wattos, kisméretű halogénvetítő-izzó, kapcsolóval felszerelt 

hálózati teljesítménymérő egységen keresztül a hálózatra csatlakoztatva (12 V-os izzó 

esetén a transzformátor bemenetét csatlakoztassuk a hálózati teljesítménymérőre!) 

 előzetesen matt feketére befestett, megadott tömegű, átmérőjű és fajhőjű rézgolyó, a 

digitális hőmérő befogadására alkalmas zsákfurattal 

 tizedfok pontosságú hosszú szárú digitális hőmérő, a hőmérő szárára húzott, az eszköz 

rögzítését segítő gumidugóval 

 állvány 
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 stopperóra 

 mérőszalag 

 árnyékoló ernyő. 

 

Feladat: 

Matt feketére festett rézgolyó melegedését mérve határozd meg a golyótól ismert 

távolságra elhelyezett vetítőizzó hősugárzási teljesítményét! 

Az izzó elektromos teljesítményfelvételének ismeretében határozd meg az infrasugárzás 

hatásfokát! 

 

A mérés leírása:  

 

 A későbbi számításokhoz szükséges adatokat mérd meg, vagy függvénytáblázatban keresd 

meg! (Elképzelhető, hogy a vizsgán ezek egy részét készen kapjuk.) 

 

a golyó átmérője  

a golyó tömege  

a golyó távolsága az izzótól  

a réz fajhője  

az izzó elektromos fogyasztása  
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 Helyezd be a golyó furatába a hőmérő szárát,  

 majd a gumidugót rögzítsd az állványra! A 

foglalatával állványra rögzített pontszerű izzót 

állítsd a golyóval egy magasságba, attól 10-15 

cm távolságban! Mérd le a golyó és a lámpa 

távolságát! Olvasd le a hőmérőn a kiindulási 

hőmérsékletet (szobahőmérséklet), majd 

kapcsold be a lámpát és egyidejűleg indítsd el a stopperórát! Az árnyékoló ernyő megfelelő 

elhelyezésével védd a szemed az erős fénytől, úgy, hogy közben a hőmérőt le tudd olvasni! 

 

 Olvasd le és jegyezd fel fél percenként a golyó hőmérsékletét! A mérést 4 percen át 

folytasd! 

 

t (s) 0 30 60 90 120 150 180 210 240 

T (°C)          
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 Mérési eredményeidet ábrázold hőmérséklet-idő grafikonon! 

 

 A golyó ismert adatai és a mért melegedési sebesség alapján határozd meg a golyót érő 

hősugárzás teljesítményét!  

  Pgolyó =
Qgolyó

t
=

c·m·∆T

t
=  

 A golyót melegítő teljesítményből – a lámpa távolságát használva - számítsd ki a vetítő-

izzó infrasugárzási teljesítményét! (Az izzó hősugárzását tekintsd gömbszimmetrikusnak!) 

Legyen a golyó sugara r, a golyó és az izzó távolsága R. 

Gömbszimmetrikus sugárzást feltételezve a golyó hatáskeresztmetszete r2 · π, az R sugarú 

gömb felszíne 4 · R2 · π. 

A kisugárzott hőteljesítmény annyiszor nagyobb a golyót érő teljesítménynél, ahányszor 

nagyobb az R sugarú gömb felszíne a golyó hatáskeresztmetszeténél:  
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Pkisugárzott =
4 · R2 · π

r2 · π
· Pgolyó =

4 · R2

r2
· Pgolyó = 

 

 Olvasd le a hálózati teljesítménymérő műszeren az izzó által felvett elektromos 

teljesítményt, és határozd meg az izzó hősugárzási hatásfokát! 

η =
Pkisugárzott

Pel
= 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba a pontatlan távolság- és időmérésből, a hőmérő véges pontosságából 

származhat. 

További hibát jelenthet, hogy az izzószál nem pontszerű, ezért hősugárzása sem feltétlenül 

gömbszimmetrikus, valamint a rézgolyó nem csak elnyeli, hanem ki is sugározza a hőt. 
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9. Szilárd anyag (alumínium) fajlagos hőkapacitásának (fajhőjének) 

meghatározása 

 Milyen testek között jön létre termikus kölcsönhatás? 

 Amelyeknek különböző a hőmérséklete. 

 Meddig tart a termikus kölcsönhatás során a hőátadás? 

 Amíg a hőmérsékletek ki nem egyenlítődnek. 

 Milyen tulajdonságú edény a kaloriméter? 

Hőszigetelő, ezért a benne zajló termikus folyamatok szempontjából zárt rendszernek 

tekinthető. 

 Mit értünk a kaloriméter hőkapacitásán, és miért kell ezt figyelembe venni? 

A kaloriméter hőmérséklete is változik a benne lévő anyagokkal együtt, ami hőmennyiség 

felvételével, vagy leadásával jár. Ennek a hőmennyiségnek és a hőmérsékletváltozásnak a 

hányadosa a hőkapacitás: 

𝐶 =
𝑄

∆𝑇
                     [𝐶] =

𝐽

℃
 

 

 Mit jelent az energiamegmaradás teljesülése egy termikusan zárt rendszerben? 

 A melegebb anyag által leadott hőmennyiség egyenlő a hidegebb által felvett 

hőmennyiséggel. 

 

Szükséges eszközök:  

 ismert hőkapacitású kaloriméter tetővel, keverővel, hőmérővel 

 szobai hőmérő 

 3 db közepes főzőpohár 
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 meleg víz 

 nagyobb méretű tálca 

 törlőruha 

 mérleg 

 száraz állapotú, szobahőmérsékletű apró 

alumíniumdarabok (pl. alu-csavarok) 

 

 

 

Feladat: 

A rendelkezésére álló eszközökkel, a víz fajhőjének és a kaloriméter hőkapacitásának 

ismeretében, határozd meg a kiadott fém fajhőjét! 

 

A mérés leírása:  

Mérd le a szárazra törölt kaloriméter tömegét fedővel, keverővel és a hőmérővel együtt! 

Töltsd meg a kalorimétert – körülbelül háromnegyed részéig − forró vízzel, és mérd le ismét a 

berendezés tömegét a vízzel együtt! A két mérlegelés alapján az edénybe öntött víz tömege 

pontosan meghatározható. 

Szobai hőmérőn olvasd le a szobahőmérsékletet, majd mérj le a szobahőmérsékletű, száraz 

fémdarabokból kb. kétszer annyit, mint a kaloriméterbe töltött víz tömege. A fém tömegének 

nem kell pontosan megegyeznie a víz tömegének kétszeresével, de a tömegmérés legyen 

pontos! 

 Olvasd le a kaloriméterben lévő meleg víz hőmérsékletét a hőmérőn! (A hőmérő leolvasása 

előtt bizonyosodj meg róla, hogy a méréssel töltött idő alatt a kaloriméter hőmérséklete 

stabilizálódott!) Helyezd a kaloriméterbe a lemért tömegű, szobahőmérsékletű száraz 

fémdarabokat! Néhány percnyi kevergetés alatt beáll az új hőmérséklet. Olvasd le ismét a 

hőmérő állását! 
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A mért és ismert értékeket az alábbi táblázatban helyezd el! 

a víz fajhője (cv)  

a kaloriméter hőkapacitása (C)  

a víz tömege (mv)  

a szobahőmérséklet (T1)  

az alumínium tömege (mal)  

a meleg víz és a kaloriméter közös 

hőmérséklete (T2) 
 

az alumínium, a meleg víz és a 

kaloriméter közös hőmérséklete (Tk) 
 

 

 A megadott és a mért adatok alapján határozd meg a szilárd anyag fajhőjét! 

Qfel = Qle     

Qalumínium = Qkalorimeter + Qvíz 

cal · mal · (Tk − T1) = C · (T2 − Tk) + cv · mv · (T2 − Tk) 

↓ 

cal =
C · (T2 − Tk) + cv · mv · (T2 − Tk)

mal · (Tk − T1)
= 

 A kapott eredményt hasonlítsd össze a kiadott fémnek a függvénytáblázatban található 

fajhőértékével! 

 

 Ismertesd, mi okozhatja a mért és az elméleti érték esetleges eltérését!  

A hőmérsékletek és a tömegek pontatlan mérése, és az, hogy a kaloriméter nem tökéletes 

hőszigetelő. 
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10. Kristályosodási hő mérése 

 Mit jelent a kristályosodási hő? 

 Azt a hőmennyiséget, ami felszabadul, miközben a folyadékból szilárd anyag lesz. 

 Mit jelent a túlhűtött folyadék? 

 A fagyáspontjánál alacsonyabb hőmérsékletre hűlt le. 

 Mikor fagy meg a túlhűtött folyadék? 

 Ha valamilyen fizikai hatás éri, ami elindítja a fagyást. (Például szennyeződés kerül bele.) 

 

Szükséges eszközök:  

 ismert tömegű túlhűtött sóolvadék (célszerűen „nátriumacetát-trihidrát”) 

 ismert hőkapacitású (vízértékű) iskolai kaloriméter 

keverővel, hőmérővel 

 stopperóra 

 szobahőmérsékletű állott víz 

 mérőhenger 

 

 

Feladat: 

Határozd meg kalorimetrikus méréssel a túlhűtött sóolvadék kristályosodása során 

felszabaduló energia egységnyi tömegű anyagra vonatkoztatott értékét (fagyáshő)! 

 

A mérés leírása:  

A mérőhenger segítségével tölts a kaloriméterbe ismert mennyiségű szobahőmérsékletű vizet! 

(A víz tömege kb. 6-7-szerese a műanyag tasakban lévő folyadék előzetesen lemért és 

megadott tömegének.) 
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A víz tömege  

A tasakban lévő folyadék tömege  

 

A szobahőmérsékletű folyadékot tartalmazó tasakot emeld a kaloriméter fölé, majd a 

tasakban lévő görbült fémlapocska átpattintásával indítsd be a kristályosodást! Amint 

meggyőződtél a folyamat beindulásáról, rakd a tasakot a kaloriméter vizébe, tedd rá a tetőt, 

helyezd be a hőmérőt és indítsd el az órát! 

A kristályosodás során az anyagból energia szabadul fel, ami melegíti a kalorimétert és a 

beletöltött vizet. Óvatos rázogatással, a kaloriméter körkörösen görbült keverőjének le-fel 

történő mozgatásával segítsd a víz melegedését! 

Percenként olvasd le a hőmérsékletet! Az idő- és hőmérsékletértékeket jegyezd fel! A 

mérést folytasd, amíg a melegedés tart! 

 

idő (perc)          

hőmérséklet (ºC)          

 

 Készítsd el a kaloriméter melegedését jellemző idő-hőmérséklet grafikont, és határozd meg 

a rendszer maximális hőmérsékletét!  
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A folyamat befejeződése után kialakult közös hőmérséklet:  

Tk = 

 Az anyag tömegét, a víz tömegét és fajhőjét, a kaloriméter hőkapacitását ismerve, a 

kiindulási és a végső hőmérséklet mért értékeit felhasználva írd fel az energia 

megmaradását kifejező egyenletet, és számítsd ki az anyag tömegegységére jutó 

kristályosodási hőt! 

 Az egyszerűség kedvéért ne foglalkozz azzal a hőmennyiséggel, amit a sóoldat vesz fel az 

olvadáspontig történő felmelegedésével, illetve a só ad le, miközben visszahűl a végső 

hőmérsékletre. 

Qfel = Qle 

cv · mv · (Tk − T1) + C · (Tk − T1) = Lk · mk 
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Lk =
cv · mv · (Tk − T1) + C · (Tk − T1)

mk
= 

 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba származhat a felül nem jól szigetelő kaloriméterből, a hőmérsékletmérés véges 

pontosságából, valamint abból, ha túl sokat vártunk a kristályosodás megindítása és a 

zacskó kaloriméterbe zárása között. 
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11. Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben 

 

 Milyen fizikai mennyiséggel jellemezzük az elektromos teret? 

 Az elektromos térerősséggel. 

E⃑⃑ =
F⃑ 

Q
           [E] =

N

C
 

 Mi az erővonal? 

Az elektromos mező szemléltetésére szolgál. Olyan görbe, aminek érintője mutatja meg a 

térerősség irányát, a vonalak sűrűsége pedig a mező erősségét. 

 Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek? 

 Olyan felületet, aminek pontjai között nincs feszültség, vagyis azonos a potenciáljuk. 

 Hogy helyezkednek el a mezőben ezek a felületek? 

Az erővonalakra merőlegesen, hiszen az ilyen felületek mentén mozgatott próbatöltésen 

nem végez munkát az elektromos mező. 

 

Szükséges eszközök:  

 feszültségforrás (kb. 10 V egyenfeszültség – pl. 2 db sorba kötött laposelem) 

 nagy belső ellenállású feszültségmérő 

 lapos potenciálkád 

 vezetékek 

 négyzethálós papír (milliméterpapír) 
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Megjegyzés: 

A kísérlethez szükséges potenciálkád házilagosan egyszerűen elkészíthető. Legalább 

10x20 cm alapterületű lapos műanyag kád (műanyag tálca) aljára négyzethálós beosztású 

papírlapot helyezünk. (Ha a tál alja átlátszó, a papírt célszerűen a tál alá rögzítjük, ha a tál 

alja nem átlátszó, a papír a tálba kerül. Ez utóbbi esetben az átnedvesedő papírt esetenként 

cserélni kell.) A tálba néhány mm magasan csapvizet töltünk. A tálba helyezhető 

fémelektródák anyaga célszerűen alumínium vagy réz. (A vas rozsdásodik!) Előnyös olyan 

elektródákat használni, amelyek önmagukban is stabilan megállnak a kád alján. (Ilyen 

például az L profilú alumíniumsín vagy a négyzetes keresztmetszetű alumínium 

zártszelvény – lásd fotó!) Az elektródákhoz egyszerűen csatlakozhatunk az iskolai 

kísérletezésben használt röpzsinórokkal, ha az elektródákra a banándugónak megfelelő 

lyukakat fúrunk. 

Az ajánlott kísérleti összeállítás fotóját és a kapcsolási rajzot az ábra mutatja. 
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Feladat: 

A megadott eszközökből az utasítás alapján állítsd össze a kísérletet! 

Mérd ki az ekvipotenciális vonalakat lapos potenciálkádban egy hosszabb, egyenes rúd 

alakú és egy kisebb, korong alakú fémelektróda közti térrészben! 

A kimért ekvipotenciális vonalak alapján készíts közelítő vázlatrajzot a tér erővonal-

szerkezetéről! 

 

A kísérlet leírása  

Ellenőrizd a kísérleti összeállítást! Figyelj arra, hogy az elektródák a négyzetháló vonalaira 

illeszkedjenek! A mérési eredmények rögzítésére készíts elő a tál alján lévő négyzethálós 

laphoz hasonló papírt, és erre rajzold be az elektródák pontos helyét! 

Helyezd feszültség alá az áramkört, majd a feszültségmérő szabad potenciálvezetékét (a 

kapcsolási rajzon nyíl jelzi) mártsd a vízbe és figyeld a feszültségmérő műszert! A 

feszültséget akkor olvasd le, amikor a műszer megállapodik! Mozgasd lassan a 

potenciálvezetéket a négyzetháló két elektródát összekötő középső osztásvonala mentén a 

pozitív elektródától a negatívig, és mérd a négyzetháló osztáspontjaiban a feszültséget!  

Mérj ki a kádban néhány ekvipotenciális vonalat és rajzold be azokat a négyzethálós 

papírlapra, a vonalakon tüntesd fel a mért feszültség értékét is!  

A kimért ekvipotenciális vonalak alapján készíts vázlatos rajzot a tér erővonal szerkezetéről! 

Javaslat:  

A mérést mindegyik ekvipotenciális görbénél célszerű egy, az ábra szimmetriatengelyére 

illeszkedő rácspontból indítani.  

Az erővonalak rajzolásánál ügyelj arra, hogy az erővonalak mindig merőlegesek legyenek az 

ekvipotenciális vonalakra! 
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12. Elektrolit elektromos ellenállásának vizsgálata 

 Mi az elektrolit? 

 Olyan folyadék, ami vezeti az elektromos áramot. Sók, savak, lúgok vizes oldata, amiben 

ionok biztosítják az áramvezetést. 

 Vezeti-e az áramot a víz? 

 A desztillált víz nem, viszont a csapvíz igen, mert tartalmaz ionokat. 

 Mit mond ki Ohm törvénye? 

A vezetőre kapcsolt feszültség és az általa okozott áramerősség között egyenes arányosság 

van. 

U

I
= R 

 Mitől függ a vezeték ellenállása? Hogy lehet kiszámítani? 

 A vezeték hosszától, keresztmetszetétől és anyagától. 

R = ρ
l

A
 

Szükséges eszközök:  

 4 vagy 6 V-os váltakozó feszültségű áramforrás 

 váltóáramú feszültség és árammérő műszerek 

 vezetékek 

 két, egymástól 1 cm távolságban szigetelő távtartók közé rögzített rézlemez elektróda 

(ajánlott anyaga nyomtatott áramköri lemez, méretei 3x20 cm), felső végén banándugós 

csatlakozással, alsó szélén az elektródák közé forrasztott zseblámpa izzóval. 

 állvány, ami az elektródák befogását és magasságának változtatását biztosítja 

 tálca 

 magas vizes edény, külső falán cm-skála 

 hideg csapvíz 
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Feladat: 

Vizsgáld meg az izzólámpából és elektródákból álló kapcsolás áramfelvételét a vízbe 

merített elektródák merülési mélységének függvényében! 

 

A mérés leírása  

A kísérleti összeállítást az ábrák mutatják. 

 

A mérés kapcsolási rajza 

 

 

A mérés egy lehetséges elrendezése 

 

Adj feszültséget az izzóra, áram- és feszültségméréssel határozd meg az izzó ellenállását!  

Merítsd az elektródákat hideg csapvizet tartalmazó edénybe, és méréseket végezve határozd 

meg a kapcsolás áramfelvételét az elektródák legalább négy különböző mértékű merülése 

esetén!  
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 Adataidat foglald táblázatba és ábrázold grafikusan, majd értelmezd a kapott áramerősség–

mélység grafikont! 

 (Minthogy a mérés többi részén az izzó a vízben lesz, ezért az első mérésnél is merítsük 

vízbe, hogy ugyanazon körülmények között mérjünk, mint később.) 

 

bemerülési 

mélység  

h (cm) 

0 

(csak 

izzó) 

    

áramerősség 

I (A) 
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A grafikon pontjai (feltehetően) növekvő egyenesre illeszkednek, tehát az áramerősség a 

bemerülési mélységnek (h) lineáris függvénye. 

Ennek oka: 

 

Az elrendezés szerint az izzó és az elektródák közötti vízmennyiség párhuzamosan 

kapcsolt ellenállásoknak tekinthetők. Ha biztosítjuk a feszültség és az izzólámpa 

ellenállásának állandóságát, akkor az áramerősség-mérő műszer a két párhuzamos ág 

áramának összegét fogja mutatni, de a kettő közül csak a víz ellenállása fog változni. 

Egyrészt feltehetjük, hogy a folyadékok esetében is igaz Ohm törvénye, másrészt a 

folyadékok ellenállása is számolható az  R = ρ ·
l

A
   összefüggés alapján, ahol l a kísérleti 

elrendezésben a két lemez távolságát, A=h·d az elektródák vízbe merülő részének egyik 

oldali területét jelenti.  

 

Legyen a mért áram I=Iizzó+Ivíz  

Az izzó árama az első mért érték (amikor még csak az izzó merül a vízbe), a vízen átfolyó 

áram a későbbiekben mért áram e fölötti része. 
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Ivíz =
U

Rvíz
=

U

ρ·
l

h·d

=
U·d

ρ·l
· h . 

Azaz a mért áram: I = Iizzó +
U·d

ρ·l
· h, ahol h-t kivéve a többi mennyiség konstans, így a 

kapott összefüggés h-nak lineáris függvénye. 

 

 Határozd meg, hogyan változik a víz elektromos ellenállása az elektródák vízbe merülő 

hosszának függvényében! 

Rvíz = ρ ·
l

h · d
 

 A víz ellenállása fordítottan arányos a bemerülési mélységgel. 

 

 Elfogadva, hogy a folyadékok áramvezetésére is érvényes Ohm törvénye, határozd meg a 

hideg víz fajlagos ellenállását (vezetőképességét)! 

Végezd el az ehhez szükséges méréseket! 

A lemezek szélessége: d= 

A lemezek távolsága: l= 

A feszültség: U= 

 

Egyrészt a fenti levezetés szerint az egyenes meredeksége 
U·d

ρ·l
, másrészt a mérési pontokra 

illesztett egyenes meredeksége a grafikon alapján  
∆I

∆h
 

 

Tehát 

U · d

ρ · l
=

∆I

∆h
 

Ebből 

ρ =
Ud∆h

l∆I
= 
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13. Az áramforrás paramétereinek vizsgálata 

 

 Mit jelent az elektromotoros erő? 

Az áramforrásban zajló kémiai folyamatok töltésszétválasztó hatásának mértékét adja meg  

V-ban. 

 Mit jelent az üresjárási feszültség? 

Az elektromotoros erő hatására a telep sarkai között kialakuló feszültség, amit terheletlen 

áramforrás esetén mérhetünk. 

 Mi a belső ellenállás? 

Az áramforrás is akadályozó hatást fejt ki a rajta átfolyó árammal szemben, ezt jellemzi a 

belső ellenállása. 

 Mit jelent a rövidzárási áram? 

 Az olyankor kialakuló áram, amikor a telep sarkait ellenállás beiktatása nélkül kapcsoljuk 

össze, vagyis rövidzárat hozunk létre. 

 

Szükséges eszközök:  

 4,5 V-os laposelem vagy dobozba foglalt áramforrás két banánhüvely kivezetéssel 

 feszültségmérő 

 árammérő 

 10-20 Ω-os és 4-5 A-rel terhelhető tolóellenállás 

 kapcsoló, röpzsinórok, krokodilcsipesz 
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Feladat: 

Feszültség és árammérés alapján határozd meg az áramforrás (szárazelem) jellemző 

adatait: belső ellenállását, elektromotoros erejét, rövidzárási áramát! 

 

A kísérlet összeállítását a kapcsolási rajz mutatja:  

 

Változtatható ellenállásként 10-20 ohmos, 4-5 amperrel terhelhető tolóellenállást 

alkalmazunk. A tolóellenállás csúszkájának eltolásával az áramkörbe bekötött ellenállás 

változtatható. Az árammérő műszert az ellenállással sorosan, a feszültségmérőt a teleppel 

párhuzamosan kapcsoljuk. A kapcsoló zárása után a műszerek által mutatott értékek a 

csúszka helyzetétől függenek. 

 

Figyelmeztetés! 

 A változtatható ellenállás csúszkáját ne told a szélső helyzetekig! 

 Az árammérő műszert a legnagyobb méréshatáron kezdd használni! 

 A kapcsolót csak a mérések idejére zárd, hogy feleslegesen ne fogyassza a telep energiáját! 
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A mérés leírása:  

 A csúszka helyzetét változtatva legalább négy pontban olvasd le az áram és a 

kapocsfeszültség összetartozó értékeit!  

 A mérési adatokat foglald táblázatba, majd ábrázold feszültség–áram grafikonon (a 

feszültséget az áram függvényében)!  

áramerősség 

(A) 

     

feszültség 

(V) 

     

 

  A grafikon alapján határozd meg a telep jellemző adatait! 

Illessz egyenest a kapott pontokra! 
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Fejezd ki a kapocsfeszültséget a teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvényből, és igazold, 

hogy a kapott összefüggés valóban lineáris függvény! 

A teljes áramkörre vonatkozó Ohm-törvény alapján: 

U0 = I ∙ Rb + Uk 

ahol Uo a telep elektromotoros ereje, I a telepből kifolyó áram, Rb a telep belső ellenállása, 

Uk a kapocsfeszültség (külső feszültségesés). 

Innen: 

Uk = U0 − I ∙ Rb 

Tehát a kapocsfeszültség az áram lineáris függvénye. 

 

Hol metszi az egyenes a feszültség-tengelyt? Mit kapsz meg ebből? 

Az üresjárási feszültség az egyenes metszéspontja az y (Uk) tengellyel: 

U0= 

 

Határozd meg az egyenes meredekségét!  

Ez (az előjeltől eltekintve) a telep mely jellemzőjét adja? 

A mérési pontokra illesztett egyenes meredeksége megadja a belső ellenállást: 

 

Rb= 

 

A telep harmadik, hiányzó adatát az előző kettőből tudod kiszámolni: 

A telep rövidzárási árama az előző két jellemzőből számolható ki: 

Irövid =
U0

Rb
= 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba egyrészt a műszerek pontatlansága miatt jelentkezhet, másrészt, ha az egyenest 

szabad kézzel illesztjük a mérési pontokhoz, nem feltétlenül találjuk el a pontokhoz 

legjobban illeszkedő lineáris függvényt. 
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14. Zseblámpa izzó ellenállásának mérése Wheatstone-híddal 

 Hogy oszlik meg a sorba kapcsolt ellenállásokon a rájuk kapcsolt feszültség? 

 Az ellenállások arányában, mivel azonos áram folyik rajtuk. 

 Milyen kapcsolatban van egy huzal ellenállása a hosszúságával? 

 Egyenes arányosságban van vele, amint a képlet mutatja: 

R = ρ
l

A
 

 

 Mit jelent az, ha egy áramkör két pontja közé kapcsolt ampermérő nem jelez áramot? 

 A két pont között nincs feszültség, azonos potenciálon vannak. 

 

 Szükséges eszközök:   

 Zseblámpa izzó (3,5 V, 0,2 A) foglalatban 

 3 db különböző értékű ellenállás, megadva az ellenállások névleges értékét (ajánlott 

ellenállásértékek: ≈100 Ω, ≈50 Ω, ≈5 Ω) 

 1 m hosszú ellenálláshuzal (≈11 Ω/m), két végén kialakított elektromos csatlakozóval, 

cm skálával ellátott deszkalapra kifeszítve 

 1,5 V-os góliát elem 

 Morse-kapcsoló 

 röpzsinórok 

 árammérő Deprez-műszer (forgótekercses, állandó mágnesű árammérő) 

 

Feladat: 

Mérd meg a kiadott zseblámpaizzó wolframból készült izzószálának ellenállását 

Wheatstone-híddal! A méréshez használj három különböző (ismert) értékű 

segédellenállást! 

  

http://www.ozdijag.hu/


60 

 

 

 

 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-

gium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

A mérés leírása  

A rendelkezésre álló eszközök felhasználásával állítsd össze a fenti ábrán látható 

kapcsolást! 

A zsebizzót kösd az Rx mérendő ellenállás helyére, az ismert értékű ellenállásokat 

rendre az Rs segédellenállás helyére! 

Az árammérő műszert először a legnagyobb méréshatáron használd! 

 A csúszka megfelelő pozicionálásával egyensúlyozd ki a hidat, és olvasd le a csúszka 

helyzetét az egyenes vezető egyik végpontjától mérve! Ezt ismételd meg mindhárom 

segédellenállás alkalmazásával!  

 (A híd kiegyensúlyozása azt jelenti, hogy a csúszkának azt a pozícióját keressük meg, ahol 

az ampermérő nem jelez áramot.) 

 A mérési adatokat foglald táblázatba, és számítsd ki minden mérés esetén az izzószál 

ellenállásának értékét! 
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lx (cm) lR (cm) Rs (Ω) Rx (Ω) izzó 

    

    

    

 

 

Az izzó ellenállásának kiszámításához felhasználhatod az alábbiakat! 

 

A fenti kapcsolási rajz mutatja a mérés elvi elrendezését. 

Az R1 és R2 ellenállások értékét a csúszka helyzetével úgy választjuk meg, hogy az O és C 

pontok közé kapcsolt érzékeny ampermérő ne jelezzen áramot, mutatva, hogy a két pont 

között nincs potenciálkülönbség.  

Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét ágon azonos arányban oszlik meg az UAB feszültség. 
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Mire következtethetünk ebből az ellenállásokra vonatkozóan? 

Az ellenállások aránya is megegyezik a két ágban, vagyis 

Rx

Rs
=

R1

R2
 

Használd fel, hogy a huzal ellenállása a hosszúságával arányos, és fejezd ki az izzó 

ellenállását! 

Rx

Rs
=

lx
lR

 

↓ 

Rx =
lx
lR

Rs 

Számold ki az izzó ellenállását mindhárom mérés adataival, majd írd a táblázatba! 

 

 

 

 Magyarázd meg a kapott eredményeket! 

Várhatóan két eredmény közel azonos, a legkisebb segédellenálláshoz tartozó ettől eltérhet. 

Ennek oka, hogy ilyenkor jelentősen más az áramkör ellenállása, így az izzón átfolyó áram 

erőssége is. Ez befolyásolja az izzó hőmérsékletét, és ezzel az ellenállását is. 
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15. Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése  

Termisztoros hőmérő készítése 

 Mi történik a fémek ellenállásával melegítés hatására? 

 Növekszik az ellenállás, a hőmozgás fokozódása miatt. 

 Hogy változik melegítés hatására a félvezetők ellenállása? 

 Csökken, a szabad elektronok megjelenése miatt. 

 Miben tér el a termisztor viselkedése egy fém ellenállás-hőmérőtől? 

 A hőmérséklet-változás sokkal nagyobb mértékű ellenállás-változást eredményez. 

Szükséges eszközök:  

 termisztor 

 ellenállásmérő üzemmódba kapcsolható univerzális mérőműszer 

 főzőpohár 

 hideg csapvíz tartóedényben 

 forró víz termoszban 

 kisebb pohár a víz adagolásához 

 nagyobb vízgyűjtő edény 

 folyadékos iskolai bothőmérő 

 

(A méréshez ajánlott a kereskedelemben 470 Ω, 680 Ω, 1 kΩ jelöléssel kapható 

termisztor. A termisztor kivezetéseit forrasszuk banándugóban végződő hajlékony, 

szigetelt vezetékekhez/röpzsinórokhoz. A termisztorból kivezető fémdrót szigetelésére 

úgynevezett zsugorcső ajánlott, amely megmelegítve rázsugorodik a fémszálra. A 

zsugorfólia termisztor felé eső végén egy csepp szilikonnal tehetjük tökéletessé a 

szigetelést. 

Természetesen a tanuló készen kapja a termisztort.) 
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Feladat: 

Vizsgáld meg a termisztor ellenállásának hőmérsékletfüggését, és készíts kalibrációs 

grafikont az ellenállás-hőmérőhöz! 

Végezz hőmérsékletmérést a termisztor-hőmérővel! 

 

A mérés leírása  

A termoszból önts forró vizet a főzőpohárba, és helyezd bele a folyadékos hőmérőt!  

Csatlakoztasd a termisztort ellenállásmérő műszerhez, majd merítsd be a vízbe! 

 Ha a folyadékos hőmérő megállapodott, és a termisztor ellenállásának értéke sem változik, 

olvasd le a műszereket és jegyezd fel értéktáblázatba az adatokat! 

 Változtasd fokozatosan a víz hőmérsékletét! Ehhez a meleg víz egy részét öntsd ki a pohárból 

és pótold csapvízzel! Összekeverés után várd meg, amíg a hőmérő és az ellenállásmérő értéke 

stabilizálódik, és olvasd le az értékeket! Így változtatva a hőmérsékletet, mérj legalább 5-6 

pontban! Az utolsó mérést a csapvíz hőmérsékletén végezd! 

 

T (ºC)       

R (Ω)       

 

 A mérési adatok alapján ábrázold grafikonon a termisztor ellenállásának 

hőmérsékletfüggését! 

 Illessz görbét a pontokra a mérési tartományon belül! 
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 A kapott ellenállás–hőmérséklet karakterisztikát tekintsd a termisztor-hőmérő 

kalibrációs grafikonjának! A termisztort két ujjad közé szorítva határozd meg a 

testhőmérsékletedet!  

Mérd meg a termisztor ellenállását a testhőmérsékleteden! 

 

R = 

 

Olvasd le a grafikonról az adott ellenálláshoz tartozó hőmérsékletet, vagyis a 

testhőmérsékletet! 

Ttest = 
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 Becsüld meg, mekkora lenne a termisztor-hőmérő ellenállásának értéke olvadó jégben!  

Mivel a termisztor ellenállásának hőfokfüggése nem lineáris, ezért az olvadó jég 

hőmérsékletéhez tartozó ellenállás értékének megbecsüléséhez szükséges, hogy a mérést a 

csapvíz hőmérséklete közelében fejezzük be, és a mért görbe széléhez illesztett egyenessel 

extrapoláljuk. 

Folytasd a grafikon görbéjét a csapvízhőmérséklethez tartozó ponttól egyenessel! 

Olvasd le, hol metszi ez az egyenes az ellenállás-tengelyt, vagyis a 0 ℃-hoz tartozó 

ellenállás értékét! 

Rolvadó jég = 

 

(Ezután esetleg méréssel is ellenőrizhetjük a becslésünket, olvadó jég segítségével.) 
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16. Hagyományos izzólámpa és energiatakarékos „kompakt” lámpa 

relatív fényteljesítményének összehasonlítása 

 

 Miért mondják a hagyományos izzóra, hogy gazdaságtalan? 

Mert a felhasznált elektromos energiának csak kis része alakul fénnyé, nagy része hővé 

alakul. 

 Körülbelül mekkora a hagyományos izzók fénykibocsátási hatásfoka? 

 Általában 5 % alatt van. 

 Hogy kell kiszámolni ezt a hatásfokot? 

η =
Pf

Pe
 

 (Pf: fényteljesítmény és Pe: elektromos teljesítmény) 

Szükséges eszközök:  

 ismert névleges teljesítményű, hálózati izzólámpa és kompaktlámpa (a lámpák gömb alakú 

opál burájúak) álló foglalatban földelt, biztonsági dugaszú csatlakozással 

 kapcsolóval ellátott hálózati biztonsági elosztó aljzat 

 zsírfoltos fotométer 

 mérőszalag 

 

(A zsírfoltos fotométer egyszerű, házilag elkészíthető eszköz: talpra szerelt, fehér 

papírlapból készített 10x10 cm méretű ernyő, közepén kb. 10 forintos nagyságú zsírfolttal. 

A folt átmenőfényben világosabb, visszavert fényben sötétebb a papírernyő környező 

részénél. Ha az ernyő mindkét oldalról azonos intenzitású megvilágítást kap, a folt 

egybeolvad az ernyővel.) 
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Feladat: 

Zsírfoltos fotométer segítségével hasonlítsd össze a hagyományos izzólámpa és az 

energiatakarékos „kompakt” lámpa relatív fényteljesítményét (a kibocsátott 

fényteljesítmény és a felvett elektromos teljesítmény arányát)! 

 

A mérés leírása:  

Helyezd el egymással szemben a két lámpát kb. 1 méter távolságban, majd a két lámpa 

közé, a lámpákat összekötő egyenesre merőlegesen a zsírfoltos papírernyőt! Az 

összeállítást az ábra mutatja. 

 

A lámpák bekapcsolása után az ernyő egyik oldalát az egyik, a másik oldalát a másik 

lámpa fénye világítja meg. A megvilágítás erőssége megváltozik, ha az ernyőt elmozdítjuk 

a lámpákat összekötő egyenes mentén. (A gömb alakú opál lámpák fénykibocsátását 

gömbszimmetrikusnak tekinthetjük. A lámpák az ernyőt az ernyőtől vett távolságuk 

négyzetével fordítottan arányos mértékben világítják meg.) Az ernyő mozgatásával keresd 

meg azt a helyzetet, amikor az ernyő mindkét lámpából azonos megvilágítást kap, azaz 

amikor az ernyőn lévő zsírfolt sem nem sötétebb, sem nem világosabb az ernyő többi 

részénél! 

(Törekedjünk arra, hogy a kísérlet háttérvilágítása egyenletes legyen. Ha a kísérlet az egyik 

oldalról több fényt kap, az meghamisítja a mérés eredményét.) 
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 Mérd meg ebben a helyzetben az ernyő távolságát mindkét lámpától! 

A hagyományos izzó távolsága az ernyőtől: rh = 

A kompakt lámpa távolsága az ernyőtől: rk = 

 

 Jegyezd fel a lámpák névleges elektromos teljesítményét! 

A hagyományos izzó teljesítménye: Peh = 

A kompakt lámpa teljesítménye: Pek = 

 

 Határozd meg a relatív fényteljesítmények arányát! 

Mivel a lámpák fénykibocsátását gömbszimmetrikusnak tekinthetjük, az egységnyi 

felületre jutó fényteljesítmény: 

Pf

Agömb
=

Pf

4r2π
 

Mivel az ernyőt a két lámpa azonos mértékben világítja meg, egyenlő az egységnyi 

felületre jutó fényteljesítményük. 

Pfh

4rh2π
=

Pfk

4 rk2π
 

↓ 

Pfh

Pfk
=

rh
2

 rk2
 

A relatív fényteljesítmény tulajdonképpen a lámpa hatásfokát jelenti, azaz: 

η =
Pf

Pe
 

Az eddigiek felhasználásával vezesd le, és számold ki a hatásfokok arányát a két lámpa 

esetében: 

ηk

ηh
=

Pfk

Pek

Pfh

Peh

=
Pfk

Pfh
∙
Peh

Pek
=

rk
2

rh2
∙
Peh

Pek
= 

  

http://www.ozdijag.hu/


70 

 

 

 

 
 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-

gium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hibát okozhat a távolságmérés pontatlansága. Ennél is nagyobb eltérést okozhat az, 

hogy a zsírfoltos ernyő megfelelő helyzetének megtalálása kissé szubjektív, ezen kívül a 

zavaró háttérfények is befolyásolhatják a mérést. 
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17. A víz törésmutatójának meghatározása 

 

 A fény terjedése szempontjából mi számít új közegnek? 

 Amiben más a fény terjedési sebessége. 

 Mikor mondjuk, hogy egy közeg optikai szempontból sűrűbb, mint a másik közeg? 

 Ha lassabban terjed benne a fény. 

 Hogy viselkedik új közeg határán a fény? 

 Részben visszaverődik, részben belép az új közegbe. 

 Mit jelent a fénytörés? 

 Ha nem merőlegesen érkezik a fény a közeghatárra, akkor megváltozik a haladási iránya. 

 Írd fel a törés törvényét, vagyis a Snellius-Descartes törvényt! 

 

sinα

sinβ
=

c1

c2
= n21      ahol  n21 a törésmutató 

 

Szükséges eszközök:  

 Vékony falú, sík aljú üveg- vagy műanyag kád (ragasztott akvárium) 

 lézerdiódával működő, ún. előadási lézerfény-mutató 

 milliméterpapír 

 mérőszalag 

 Bunsen-állvány dióval, kémcsőfogóval (a lézer rögzítésére) 

 tálca 

 tiszta víz tárolóedényben 
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Feladat: 

Állíts össze és végezd el a leírt kísérletet! 

Mérési adatai alapján határozd meg a víz levegőre vonatkoztatott törésmutatóját! 

 

A kísérlet összeállítási rajzát az ábra mutatja: 

 

 

A mérés leírása  

Az üres üvegkád alá helyezd el a milliméterpapírt! A lézert rögzítsd a befogóba és 

irányítsd ferdén a kád aljára! (Célszerű a lézert a lehető leglaposabb szögbe állítani, úgy, 

hogy a fényfolt a kád oldalához közel, a mm-papír egy osztásvonalára essék.) A kád 

fényforrás felőli oldalánál mérd meg a ferde lézersugár magasságát (h) és a kád alján a 

fényfolt távolságát (s)! Tölts fokozatosan egyre több vizet a kádba! Mérd a vízszint 

magasságát és a lézerfolt eltolódásának mértékét (x) a kád alján! (Ez utóbbit a 

milliméterpapír segítségével olvasd le!) 
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 Értelmezd a fényfolt eltolódását a kád alján!  

A vízbe való belépéskor a fény megtörik, ezért tolódik el a fényfolt. Mivel a vízben kisebb 

a terjedés sebessége, mint a levegőben, a fény a beesési merőleges felé törik. 

 A mért adatok alapján határozd meg a víz levegőre vonatkoztatott törésmutatóját! 

nvl =
sinα

sinβ
 

Tehát meg kell határoznunk a beesési és a törési szöget. 

 

 

Először mérd meg h és s értékét! A jelöléseket az ábra mutatja. 

 

h=         cm                                 s=          cm 
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Ezekből határozd meg a beesési szöget, és annak szinuszát! Ez a kísérlet során változatlan. 

tgα =
s

h
= 

↓ 

α = 

↓ 

sinα = 

A törési szög meghatározása a 

tgβ =
y

m
 

alapján történhet, amihez a szükséges adatokat a mérés során többféle vízszint esetén 

mérjük, illetve számoljuk. 

 

 mért adatok számolt adatok 

 m[cm] x[cm] z[cm] y[cm] tgβ β[º] sinβ n 

1. mérés         

2. mérés         

3. mérés         

4. mérés         

 

tgα =
z

f
=

z

h − m
                        →                  z = 

y = s − x − z = 
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Végezd el minden méréshez a számításokat, majd számold ki a kapott törésmutatók 

átlagát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nátlag = 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hibát a távolságmérések bizonytalansága adhat. Ha lézerfényünk nem elég 

pontszerű, akkor nehezebb megállapítani az elmozdulását. 
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18. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása ún. 

Bessel-módszerrel 

 

 A fény terjedésének milyen tulajdonságán alapul a tükrök, illetve a lencsék „működése”? 

A tükrök esetében a fény visszaverődése, a lencséknél a fénytörés teszi lehetővé 

alkalmazásukat. 

 Mi a különbség a valódi és a látszólagos kép között? 

 A valódi kép ernyőn megjeleníthető, a látszólagos nem. 

 Milyen típusú tükörrel, illetve lencsével lehet valódi képet létrehozni? 

 Homorú tükör és domború lencse alkalmas valódi kép létrehozására. 

 Mit értünk a domború lencse fókuszpontján? Milyen típusú fókuszpontja van? 

A lencse optikai tengelyével párhuzamosan érkező fénysugarak a lencsén való áthaladás 

után ebben a pontban metszik egymást. Ez valódi fókuszpont. 

 Írd fel a képalkotásukat leíró leképezési törvényt! 

 

1

f
=

1

t
+

1

k
 

 

Szükséges eszközök:  

 nagyobb átmérőjű, kb. 10-20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencse üvegből vagy műanyagból 

 fehér papír- vagy pausz ernyő 

 asztali lámpa 25 W-os izzóval 

 optikai pad mozgatható lovasokkal, a lencse, az ernyő rögzítésére szolgáló befogókkal 

 mérőszalag vagy centiméteres beosztású méterrúd 

(Amennyiben optikai pad nem áll rendelkezésre, kellő pontossággal elvégezhető a mérés 

egy Bunsen-állványra rögzített jobb minőségű nyeles kézi nagyítólencsével is.) 
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Feladat: 

Állítsd össze a kísérletet! 

Határozd meg a leírt Bessel-féle módszerrel a lencse fókusztávolságát! 

 

A mérés leírása  

A fókusztávolság meghatározására alkalmas kísérleti technika az ún. Bessel-módszer. A 

tárgyat és az ernyőt egymástól alkalmas távolságban rögzítjük, a távolságot (s) lemérjük és 

a továbbiakban nem változtatjuk. Megkeressük a tárgy és az ernyő közt azt a 

lencsehelyzetet, amelynél éles nagyított képet látunk az ernyőn. Ezután a lencsét eltoljuk 

az ernyő felé addig, míg a tárgy éles kicsinyített képe megjelenik. Megmérjük a lencse 

elmozdításának távolságát (d). A mérés sematikus rajzát az ábra mutatja. 

 

A lencse fókusztávolsága a mért adatokból az 

 

f =
(s + d) ∙ (s − d)

4s
 

 

összefüggés alapján határozható meg. 

 

 Állítsd össze a kísérletet! 

 Mérd meg s és d értékét! 
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s=…………………..  d=……………………….. 

 

 Számold ki a fókusztávolságot az adott képlet alapján! 

 

f =
(s+d)·(s−d)

4s
=……………………………. 

 

 Tanulmányozd a következő ábrát, ami a mérés során létrehozott két képalkotást ábrázolja! 

 

Az ábrán látható szimmetriákat és a leképezési törvényt felhasználva levezethető a Bessel-

módszernél alkalmazott képlet. 
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Állandó tárgy-ernyő távolságnál ábrázoltuk azt a két helyzetet, amikor a lencse a tárgy éles 

képét rajzolja az ernyőre. Itt egyrészt igaz az, hogy 

t1 + k1 = t2 + k2 = s 

másrészt szimmetria okokból 

t1 = k2          és         t2 = k1            

Ezeket felhasználva a rajz alapján  

k1 − k2 = d             és               k1 + k2 =  s 

Az utolsó két egyenlet összegéből azt kapjuk, hogy 

k1 =
s + d

2
  

különbségükből pedig, hogy 

 k2 =
s − d

2
 

Mivel 

 t1 = k2                    →              , t1 =
s − d

2
  

A leképezési törvény szerint 

 
1

f
=

1

k1
+

1

t1
=

2

s + d
+

2

s − d
= ⋯ =

4 · s

(s + d)(s − d)
 

Innen 

f =
(s + d) · (s − d)

4s
 . 

Megjegyzés: 

A Bessel-módszerrel kapott fókusztávolság pontosabb, mint amit közvetlenül kapnánk a 

leképezési törvény alapján, mérve a kép- és tárgytávolságot. Ez utóbbiak mérése ugyanis 

nem egyszerű a lencse görbülete és vastagsága miatt. 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérési hiba a távolságmérés hibájából származhat, illetve onnan, hogy az éles kép 

helyzetének megítélése némileg szubjektív. 
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19. A fényelhajlás jelensége optikai rácson, a fény hullámhosszának 

meghatározása 

 A fény (általában a hullámok) terjedésének egyik jellemző tulajdonsága az interferencia. 

Mit jelent ez? 

Megfelelő feltételek esetén a hullámok találkozásának eredményeként időben állandó 

erősítési és gyengítési (esetleg kioltási) helyek jönnek létre. 

 Az interferenciával magyarázható a fényelhajlás jelensége. Miben nyilvánul meg ez a 

jelenség? 

A fény hullámhosszának nagyságrendjébe eső rések vagy akadályok esetén nem úgy 

viselkedik a fény, mint azt az egyenes vonalú terjedésből adódó árnyékjenségnél 

tapasztaljuk. Minél kisebb a rés, annál nagyobb mértékű elhajlást tapasztalunk. (A 

Huygens elv alapján magyarázható.) 

 Milyen képet látunk az ernyőn az interferencia következtében, ha keskeny fénysugár 

rácson halad keresztül? 

Világos foltok és sötét helyek váltakozását, az erősítési és kioltási maximumoknak 

megfelelően. 

 Mit jelent a rácsállandó? 

 A szomszédos rések távolsága a rácsban. 

 

Szükséges eszközök:  

 kis teljesítményű fénymutató lézer 

 optikai sín lovasokkal 

 ernyő 

 ismert rácsállandójú optikai rács 

 mérőszalag 

 vonalzó 
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(Ha erősebb lézert használunk, jó, ha a rács üvegből van, mert a filmre fotózott rács 

megolvadhat. Kézben tartott vonalzóval is mérhetjük az ernyőn a fényfoltok távolságát, de 

kényelmesebb és pontosabb, ha milliméter-beosztást ragasztunk az ernyőre.) 

 

Feladat: 

Optikai ráccsal bemutatott fényelhajlási kísérlet segítségével határozd meg a fény 

hullámhosszát! 

 

A mérés egy lehetséges összeállítását a fotó mutatja. 

 

 

A mérés leírása  

Az optikai sín végére rögzítsünk széles ernyőt, az ismert rácsállandójú optikai rácsot 

helyezzük a sínen mozgatható lovasba tett diatartóba, majd a rácsot világítsuk át lézerfénnyel! 

Lézer fényforrásként kis energiájú He-Ne lézert, vagy lézerdiódával működő, olcsó, ún. 

fénymutató lézert használhatunk. Ez utóbbi irányításának és rögzítésének legegyszerűbb 

módja az, ha a ceruzavastagságú, néhány cm hosszú eszközt játékgyurmába ágyazzuk. 
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 Mérd le a kísérleti összeállításon az optikai rács és az ernyő távolságát (l), valamint az 

ernyőn az első elhajlási maximum és a direkt sugár foltjának (középső, legerősebb 

megvilágítású folt) távolságát (x)! 

 A mérési hiba csökkentése érdekében ismételd meg a hullámhossz meghatározását más 

ernyő–rács távolságok esetén is! 

 Töltsd ki a táblázat mért adatokra vonatkozó részét! 

 

 mért adatok számolt adatok 

 l (cm) x (cm) tgα ∝ λ=d·sin ∝ (m) 

1. mérés      

2. mérés      

3. mérés      

 

 A mért hosszúságadatok és az optikai rács megadott rácsállandóját felhasználva határozd 

meg a lézerfény hullámhosszát! 

 Ehhez először határozd meg az első erősítési helyek irányát megadó α szöget az ábra 

alapján! 

 Az eredményeket írd a táblázatba! 
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Számítások: 

tgα =
x

l
= 

↓ 

α = 

 

 

Az erősítés feltétele az, hogy az azonos hullámhosszú találkozó hullámok között az 

útkülönbség a hullámhossz egész számú többszöröse legyen, azaz ∆s = kλ, ahol k =

1; 2; 3;… 
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Az első erősítés a k=1 esetben következik be, azaz ∆s = λ. 

Ezt és az ismert rácsállandót felhasználva, a fenti ábra alapján határozd meg a fény 

hullámhosszát mindhárom mérésből! 

Számítások: 

sinα =
Δs

d
=

λ

d
 

ahol d a rács két szomszédos osztásának távolságát jelöli, azaz a rácsállandót. 

Az egyenletünkből a hullámhossz könnyen kifejezhető:  

λ = d ∙ sinα 

A különböző kísérletek során kapott értékeket átlagold! 

𝜆á𝑡𝑙𝑎𝑔 = 

 Mi okozhat pontatlanságot a mérésnél? 

A maximum milliméter pontosságú távolságmérés hibája. 
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20. Napelem cella vizsgálata 

 Milyen energiaátalakítást végez a napelem? 

A fénysugárzás energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítja. 

 A napelemek anyaga gyakran félvezető (szilícium). Milyen tulajdonságú a szilícium 

áramvezetés szempontjából? 

Alacsony hőmérsékleten nem vezeti az áramot, mert nincsenek benne szabad 

töltéshordozók. A melegítés és a megvilágítás energiája szabad elektronokat hoz létre, 

mert a tiltott sáv átlépésével a vezetési sávba gerjeszti azokat. Így lehetővé válik az 

áramvezetés. 

 Mit jelent az, hogy p-n átmenet van a félvezető kristályban? 

A kristály egyik része p-típusú, a másik része n-típusú szennyezést kapott. Ennek 

következtében a két rész határánál egy kettősréteg alakul ki, ami potenciálgátat hoz 

létre. 

 Mi indítja el az áramot az eszközben? 

Az eszköz belsejében lévő elektromos tér.(Az elektrokémiai potenciálok és kilépési 

munkák különbözőségéből adódik.) 

 

Szükséges eszközök:  

 napelem cella (pl. napelemes kerti lámpa cellája) banándugós csatlakozással 

 feszültség- és árammérő műszerek 

 1 kΩ -os, 50 mA-ig terhelhető változtatható ellenállás 

 állítható magasságú lámpa (60-75 W) 

 mérőszalag 
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Feladat: 

A rendelkezésre álló eszközökből állítsd össze a kísérletet! 

Mérd ki a lámpa alatt 25-30 cm távolságban elhelyezett napelem cella feszültség–

áramerősség karakterisztikáját! 

Mérési adatai alapján határozd meg a cella teljesítményének terhelésfüggését 

(áramerősség-függését), tégy javaslatot a cella optimális terhelésére! 

 

A mérés leírása  

A kísérleti összeállítást a rajz és a fotó mutatja: 

 

             

 

Állítsd össze a kapcsolást az ábra szerint! A lámpát állítsd kb. 25 cm magasságba a napelem 

cella fölé, a változtatható ellenállást állítsd maximális értékre, és olvasd le a műszereken a 

cella feszültségének és a kör áramának értékét! Az ellenállást fokozatosan csökkentve növeld 

lépésről lépésre az áramot 2-3 mA-rel, és minden lépés után jegyezd fel a műszerek adatait! 

A mérési adatokat foglald táblázatba, és rajzold fel a cella feszültség–áramerősség 

karakterisztikáját!  
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I (A) 
            

U (V) 
            

P (mW) 
            

 

 

 

 Illessz görbét a pontokra! Értelmezd a kapott görbét! 

A cella terhelésének (a külső ellenállásnak) változtatásával növeltük az áramerősséget. 

Eközben a voltmérővel a kapocsfeszültséget mértük, ami csökkent. Ez érthető, hiszen 

nagyobb áram esetén nagyobb feszültség jut a cella, mint áramforrás belső  

ellenállására. 

A görbe menete alapján leolvashatjuk az üresjárási feszültséget és a rövidzárási áramot 

is. (tengelymetszetek). 
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 A mért adatok alapján határozd meg a cella teljesítményét a terhelés (áram) 

függvényében, és töltsd ki a táblázatot! 

  Az eredményt ábrázold grafikonon az előző koordináta-rendszerben! 

Értelmezd a kapott görbét! 

A görbe azt mutatja, hogy a teljesítménynek egy bizonyos áramerősség esetén 

maximuma van, amit meghatározott terhelés (külső ellenállás) mellett érhetünk el. 

Ez az ellenállás a maximumhoz tartozó áramerősség és feszültség leolvasásával meg is 

határozható. 

 

 Mi okozhat mérési hibát? 

Mérésünk hibája a feszültség- és árammérő műszerek véges pontosságából ered. Az 

optimális terhelés nagyobb pontosságú meghatározásához a várható érték körül sűrűbb 

mintavétellel kellene a mérést megismételni. 
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