
Kísérlet, labor, műhely 

Fizika 
A lapunk indításakor több lehetséges szempont szerint igyekeztünk meg-

tervezni ennek a rovatnak a tartalmát. Ezek közé tartozott az az elgondolás, 
hogy mivel a lap elsősorban az iskolásokhoz szól, próbáljuk követni anya-
gunkkal az iskolai tananyag menetét. Ennek a szempontnak nehéz most még 
eleget tenni, mert nem vagyunk biztosak a megjelenési időpontban, csúszá-
sok léphetnek fel a megjelenésben. Később talán ezt a szempontot fogjuk 
követni. Egy másik szempont az, hogy minden korú tanuló számára minden 
típusú kísérletet bemutassunk, javasoljunk eszközöket elkészítésre, amelyek 
bővíthetik a laboratóriumi eszközeink számát. De ugyanakkor a fizikatanárok 
is felhasználhassák a tanításuk során azokat. Mindenképpen olyan kísérlete-
ket szeretnénk közölni, amelyekkel a tanulók nem találkozhattak a tan-
könyvben. Itt a fizikatörténet híres kísérletei mellett az érdekesnek tűnő, 
tananyaghoz közvetlenül kötődő kísérleteket közlünk, valamint a fizikakörökön 
vagy az otthoni barkácsolásra alkalmas eszközök terveit, leírásait is. 

Felhívjuk a tanulók figyelmét a legtöbb kísérlet elvégzése során vagy az 
eszközkészítések alkalmával betartandó munkavédelmi szabályokra. Ezeket 
mindig közöljük a leírás mellett. 

Szeretnénk, ha minél többen kedvet kapnának a kísérletekhez, és várjuk 
leveleitekben a kísérleti beszámolóitokat, eszközeitek fényképét, rajzát. Ter-
mészetesen tőletek is várunk kísérletleírásokat, ha beilleszkedik lapunk profil-
jába, közöljük ezeket. 

Sok sikert és kitartást a munkátokban! 

Kovács Zoltán 

Régmúlt idők kísérleteiből 
Hogyan  hasonlította  össze a Föld  és a Hold  átmérőjét 
Arisztarkhosz  az ókorban? 

A szamoszi Arisztarkhosz (i.e.310-230) heliocentrikusnak elképzelt rend-
szerében szögmérésekkel, idő-
mérésekkel próbálta meghatá-
rozni a nagy égitestek, Nap, 
Föld, Hold méreteit, távolságait. 
Erről tudósít máig fennmaradt 
művében, A Nap es Hold  alakja 
és távolsága  címűben. Az is-
mertetett módszerek máig is he-
lyeseknek bizonyultak, de a 
mérésekben kevésbé. Példának 
okáért, az általa megmért Nap-
Hold irányok közötti szög értéke, amikor a Földről pontosan félholdat látunk, a 
derékszögtől mindössze 8'-ben tér el, amit ő még nem tudott mérni. 



Pontosan mérhető viszont a 
Föld- és a Holdátmérő aránya 
holdfogyatkozáskor,  amikor a 
Hold a Föld árnyékhengerén 
halad keresztül. Ha elosztjuk 
azt az időtartamot, amely a 
Holdnak az árnyékba való belé-
pése és az árnyékból való el-
őbukkanása között eltelik, azzal 
az időtartammal, amely alatt a 
Hold teljesen eltűnik, megkap-

juk a keresett arányt. Arisztarkhosz 2,8-at kapott, a mai érték 3,7. 
Teljes holdfogyatkozáskor határozzátok meg ti is ezt az arányt! 

Hogyan  mérte  meg a Föld  kerületét  Eratoszthenész 
az ókorban? 

Eratoszthenész (i.e.276-196) az egyiptomi Alexandriában élő görög mate-
matikus és csillagász tudott arról, hogy a nyári napforduló idején (junius 22-én) 
a delelő Nap úgy világít be Szüénében a nilométerekbe, a Nílus közelébe ásott 
v ízá l lásmérő kutakba, 
hogy nem vetül árnyék a 
kút falára. Ezen a napon 
az alexandriai kutakban 
keletkezett árnyék a füg-
gőlegestől a teljes kör 50-
ed részének megfelelő 
szöggel tér el, azaz, 360° 
: 50 = 7°12'-el. Ezt az ér-
t éke t E r a t o s z t h e n é s z 
gnómonnal mérte meg, 
ugy, hogy a napsugarak 
irányának a függőlegestől 
mért eltérését határozta 
meg délben. A két várost 
ugyanazon délkör menti-
nek feltételezte (az elté-
rés csupán 1°-nyi), ebből 
következett, hogy a Föld 
délkörének a hossza 50-
szerese a két város közöt-
ti távolságnak. Ismerte, 
hogy a tevekaravánok 50 
nap alatt érnek Alexandri-
ából Szüénébe, a tevék pedig naponta mintegy 100 stádiumnyi utat tudnak 
megtenni, tehát a délkör hossza 250 000 stádium. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a mért szög pontosan 7°7', valamint, hogy többféle stádium volt ismere-
tes (az egyiptomi stádium 157 m, a görög stádium 180 m, a későbbi egyiptomi 
stádium pedig 211 m), azt mondhatjuk, hogy a kapott érték rendkívül megkö-
zelítette a ma ismertet. Az egyiptomi stádiummal kapott érték 39 690 km 
nagyon kis mértékben tér el a 40 000 km-es értéktől. 

Számítsatok ti is utána, és vezessétek Ie matematikailag is a számításokat! 

Kovács Zoltán 


