
70 2005-2006/2 

4. Ionok diffúziósebességének összehasonlítása gélben. 
Három, megszámozott kémcsőbe tegyünk egyenként 1 g , előzőleg elaprított zselatint, 

öntsünk rá 6cm3 desztillált vizet és melegítsük a kémcsövek tartalmát forrásban levő vízfür-
dőn, míg átlátszó oldatokat kapunk. Az 1. és 2. kémcsőbe cseppentsünk egy-egy csepp fe-
nolftalein oldatot, s a 2. kémcsőbe pár csepp NaOH-oldatot, majd jól rázzuk össze a kém-
csövek tartalmát. Ezután a kémcsöveket állítsuk hideg vizet tartalmazó pohárba.  

A hűtés közben a zselatin kocsonyás, gél állapotba ke-
rül. A megdermedés után az 1. kémcsőben levő kocsonya 
felületére rétegezzünk 2cm3 NaOH-oldatot, a 2. kémcsőbe 
HCl- oldatot, a 3. kémcsőbe réz-szulfát oldatot. Kövessük 
a kémcsövekben történteket! A jelenség mennyiségi kiér-
tékelésére is lehetőség adódik, ha az ionvándorlást bizo-
nyító színváltozás mértékét mérőszalaggal megállapítjuk. 

Forrásanyag 
1] Rózsahegyi Márta, Wajand Judit, 575 kísérlet a kémia tanításához, Nemzeti Tkk., Bp, 1991 
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Érdekes fizika kísérletek 

II. rész 
Mottó: 

 „A legszebb, amit megérthetünk az élet titkának keresése. Ez az alapérzés, amely az igazi művészet 
és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni az – hogy 
úgy mondjam –  halott, és szeme kialudt.” (Albert Einstein) 

 
Mik kellenek a fizika élményszerűvé tételéhez?  
Például, a látványos kísérletek. Sorozatunkban ilyen kísérleteket kívánunk bemutatni. 

Ezek továbbgondolásával számos újabb kísérlet és feladat fogalmazható meg. 
 

Labdafizika 
Bizonyára sokan ismernek olyan műanyag (gumi) labdákat, amelyek a szokásosnál 

magasabbra pattannak, ha azokat a földhöz vágják. Az ilyen labdákat „szuper” labdák-
nak is szokták nevezni. Ugyanakkor, ha akár egy ilyen labdát egy adott magasságból a 
talajra ejtünk, azok sem pattannak vissza olyan magasra, mint amilyen magasról azt 
leejtettük.  

Felvetődik a kérdés, ha két labdát adott magasság-
ból leejtünk, elérhető-e, hogy a labdák valamelyike 
mégis magasabbra pattanjon fel. Végezzük el azt a 
kísérletet, amelynek során egy kosárlabdát és egy ki-
sebb méretű „szuper” labdát egymás fölött (a kisebb a 
nagyobb felett) helyezünk el, és egy adott magasságból 
esni engedjük őket.  
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Legnagyobb meglepetésünkre a fentebbi, kisebbik labda az ejtési magasságnál jóval 
magasabbra ugrik (a földdel és a kosárlabdával való) ütközés után. 

Még nagyobb emelkedési magasságot érhetünk el, ha két labda helyett három, négy 
stb. számú labdát alkalmazunk. Ahhoz, hogy a labdasort vagy más néven labdapiramist 
függőleges egyenes mentén, a talajra merőlegesen tudjuk leejteni, fűzzük fel a labdákat 
egy vékony fémrúdra, és annál fogva végezzük el az ejtést.  

 

A labdapiramis „fizikája” 
A leejtett labdák a talajjal, illetve egymással is ütköznek. Az egyszerűség okán téte-

lezzük fel, hogy minden ütközés tökéletesen rugalmas és centrális. Testek rugalmas 
ütközésére két megmaradási tétel, a lendület megmaradásának és a mozgási energia 
megmaradásának tétele írható fel. 

Legyen az egyik labda tömege M, a másiké pedig m, az ütközés előtti sebességek pe-
dig rendre v1 illetve v2, az ütközés utániak pedig u1 és u2!

Ekkor felírható, hogy 
 Mv1 + mv2 = Mu1 + mu2 ,

½·Mv12 + ½·mv22 = ½·Mu12 + ½·mu22 .
Az ütközés utáni u1 és u2 sebességek ebből az egyenletrendszerből meghatározhatók:  
u1 = v1·(m-M)/(M + m) + v2·2M/(M + m) 
u2 = v2·(M - m)/(M + m) + v1·2m/(M + m) 
Függőleges ejtéskor az ütközés előtti sebességekre, az irányokat is figyelembe véve 

(a lefelé mutató irányt negatívnak véve) felírható, hogy: 
 v1 = -v0 v2 = v0
Itt v0 jelenti azt a sebességet, amellyel az alsó, nagyobb tömegű labda az adott h ma-

gasságból a talajra ér. Az ütközés utáni sebességek ekkor: 
u1 = -v0·(m - M)/(M + m) + v0·2M/(M + m) = v0·(3M - m)/(M + m), 
u2 = v0·(M - m)/(M + m) + (-v0)·2m/(M + m) = v0·(M - 3m)/(M + m). 
Vizsgáljunk meg speciális eseteket!  
Ha pl. M = 3m, akkor a felső, m tömegű labda ütközés utáni sebessége u1 = 2v0 (fel-

felé mozog, pozitív irány), az alsó, M tömegű labda ütközés utáni sebessége pedig u2 = 0
(a talajon marad a labda). Ha a labdák h magasságból (ami legyen sokkal nagyobb, mint 
a labdák méretei) esnek, a talajra érkezés v0 sebességére fennáll:  

v0 = (2gh)½ .
A kisebb labda így H = u12/2g = (2v0)2/2g = 4h magas-

ságra emelkedik. 
Ha M sokkal nagyobb, mint m, azaz m/M →0, akkor 

u1 = 3v0 és H = 9h, azaz a kisebbik test 9-szer olyan 
magasra emelkedik, mint amilyen magasról a labdákat 
leejtettük. 
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Egy érdekes probléma-felvetés 
Ideális esetet feltételezve – tökéletesen rugalmas ütközések, mindenféle energia – 

veszteség nélkül, q = m/M → 0 esetén – a labdapiramist 1 m magasból elejtve, hány 
labdára van szükség ahhoz, hogy a felső labdát a világűrbe lőjük? 

Megoldás: 
1 m magasról szabadon eső test végsebessége: v0 = (2·9,81·1)½ = 4,43 m/s 
n számú labda esetén a felső labda indulási sebessége: vn = (2n – 1)·v0
A második kozmikus sebesség értéke: vn = 11300 m/s 
A megoldandó egyenlet: 11300 = vn = (2n – 1)·4,43 
Ebből: n ≈ 412 labdára van szükség. 
 

Az ε ütközési együttható a visszapattanás utáni és az ütközés előtti relatív sebessé-
gek aránya. 

Ha az ütközés fallal történik, például egy golyó h0 magasságból esik a talajra, és a 
becsapódási sebessége v0, akkor a visszapattanási sebesség v = εv0. Tudva, hogy 
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következik, hogy a labda csak h = ε2h0 magasságig pattan vissza. A 

magasságok méréséből meghatározható az ε ütközési együttható. 
 

Dr. Molnár Miklós, egyetemi docens 
Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 

 

Kedves diákok, a műanyagok világába kalauzolunk el benneteket. 
Műanyagok területén az egyik legjobb összefoglaló a HuMuSz (Hulladék Munka-

szövetség) által kiadott KukaBúvár (www.kukabuvar.hu) című negyedévenként megjelenő
lapjának 1998-as nyári számában található: 

http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb12/kbm12_03b.html  vagy 
http://www.kukabuvar.hu/kukabuvar/kb12/ 
Itt megismerhetjük a műanyagok történetét, az első kutatásokat, a műanyagipar fejlődését. 


