
Hangfrekvenciás generátort használva a méréshatárt akár 1-2 kHz-ig is növel-
hetjük. 

Egy relé behúzási idejének, vagy egy áramimpulzus hosszának a mérése. 
- A készülék használata egyszerű, biztonságos, a fizika laboratóriumban 

összeállítható, anyagszükséglete gyakorlatilag egy csengőtranszformátor. 

Bíró  Tibor 
(Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elméleti Líceum) 

Tudod-e, hogy miért? 
Az alábbiakban bemutatunk néhány kísérletet a Dr. Sas Elemér egyetemi 

docens (ELTE) videofilmen bemutatott kísérleteiből, amelyeket magad is leel-
lenőrizhetsz. A jelenségek okát, magyarázatát próbáld magad megfogalmazni, 
és majd csak ezután egybevetni a miénkkel. 

1. Zsinór  szakítása  kis  erővel 
Két 40 cm hosszú lécet sarokvassal 

(zsanérral) kapcsolunk össze, a másik 
végével nekitámasztjuk két fahasáb-
nak, amelyeket kb. 70 cm hosszú zsi-
neg köt össze. Ugyanolyan zsinegről 
egy néhány kg tömegű súlyt helyezünk 
a sarokvasra. Azt tapasztaljuk, hogy a 
hasábokat összekötő zsineg elszakad, 
noha ugyanaz a zsineg a súlyt megbír-
ja. Meg tudnád magyarázni, hogy miért? A válaszodat írd le, majd vesd egybe 
az írás végén megadott magyarazattal. 

2. Merre  gurul  a cérnaorsó? 
Jakarikára (orsóra) feltekert  cérnaszál végét fogd meg és a rajznak megfe-

lelő módokon húzzad: a vízszintes irányhoz viszonyítva kis szög alatt húzva az 

orsó felénk közeledik, nagy szög alatt pedig távolodik. E két érték között 
beállítható egy olyan szögérték, amelynél a karika nem gurul, hanem csúszik. 
Mi az oka? 

3. Merre  van a fel  és le? 
A Mikola-csövet, kb. 1 m hosszú üveg-

cső, amelyben színes folyadék található es 
egy néhány cm hosszú levegőbuborék, ál-
talában az egyenletes és egyenes vonalú 
mozgás tanulmányozására használjuk, 
mert a csövet kis szög alatt tartva a buborék 
egyenletesen felfele  emelkedik benne. De 
ha függőlegesen tartott csövet függőleges 
síkban ide-oda rázogatjuk, a buborék lefele 
fog mozogni, mintegy összezavarva a lent-
fent viszonyt. Vajon miért? 



4. Cartesius-búvár 
Öveges József kísérletei között szerepei az a 

feladat, hogy három letörött gyufafejet  egyidejűleg 
hozzunk olyan helyzetbe, hogy egy vízzel telt üveg-
ben az egyik az üveg alján, a másik az üveg közepe 
táján lebegjen, a harmadik pedig a víz felszínén, az 
üveg szájánál legyen. Töltsünk meg vízzel egy félli-
teres üveget, törjünk le három gyufafejet  úgy, hogy 
a foszforos  rész és a megmaradó farész körülbelül 
egyforma legyen. Ezután dugjunk gumidugót az 
üveg szájába, lehetőleg légrés nélkül. Megnyomva 
lassan a dugót beállhat a kívánt helyzet. Miért? 

5. Magnus-effektus 
Készíts drótkeretből egy 15-20 cm 

átmérőjű és 40-50 cm magas henger-
vázat, amelynek a szimmetriatengelye 
könnyű hurkapálca legyen, és amely-
nek a végei 10-10 cm-el kilógjanak a 
hengerből. Ragasszunk a hengernek 
papírból palástot, majd kössük fel a pál-
cavégről egy-egy zsineggel, úgy, hogy 
a tengely vízszintesen álljon. Tekerjük 
fel a tengelyre a zsineget, majd enged-
jük el. Azt tapasztaljuk, hogy a forgási 
iránytól függően nem függőlegesen, 
hanem ferden csavarodik Ie a zsineg-
ről. Miért? 

6. Füstkarika  eloltja  a lángot 
Borsókonzerv dobozának fedelét 

teljesen vágjuk ki, az alján pedig vág-
junk ki koncentrikusan az átmérő fel-
ének megfelelő környilást. A fedele 
helyett szorítsunk rá egy léggömbdara-
bot és kössük is rá kifeszítve. Ha füstöt 
fújunk a dobozba, miután a gumihártyát 
megütjük füstkarikák indulnak el. Célozzunk meg 1-2 méter távolról egy ilyen 
füstkarikával egy gyertyalángot. Ha sikerül eltalálni vele, azt látjuk, hogy kialszik 
a láng. Oka? 

7. Hideg  víztől  felforr  a víz 
Forraljunk üveglombikban néhány másodper-

cig vizet, dugjuk be ezután gumidugóval a lombik 
száját, majd fordítsuk szájával lefele. Töltsünk 
hideg vizet a lombikra. Azt tapasztaljuk, hogy 
néhány másodpercig a víz ismét forrásba  jön. 
Hogyan magyarázható meg a jelenség? 

8. Összeroppan  a konzervdoboz 
Vegyünk egy üres sörösdobozt, tölt-

sünk bele egy kevés vizet, majd tartsuk 
lángba amíg a víz forrni  nem kezd. Várunk 
egy keveset, majd a dobozt a szájával 
lefele hirtelen beledugjuk egy előkészített 
hidegvizes tálba. Robbanásszerű zaj kísé-
retében roppan össze a doboz. Mi az oka? 



Magyarázatok 
1. A kis szög alatti lécekben a G súly G1 

összetevőiből származó feszítőerő jóval 
nagyobb, mint a súly maga. 

2. A forgástengely az orsó és a felü-
let érintkezésénél van, a cérna irányát 
változtatva felcserélődik az erő és az 
erőkar sorrendje. A harmadik esetben 
az erőkar éppen nulla, a húzóerő az 
alátámasztási pont irányában hat. 

3. Ha a cső felső végét lengetjük 
akkor a csőben levő folyadék körmozgást végez. A cső vonatkoztatási rend-
szeréből nézve a folyadékra egy felfele  mutató centrifugális tehetetlenségi erő 
hat, amely nagyobb lehet a súly hatásánál, ezért a folyadék a cső felső vége 
fele fog tartani, a buborék szükségszerűen pedig lefele. 

4. A Firka 1991. 3.125. oldalán található leírás alapján magyarázható meg. 
A gyufaszál és a fej egy Cartesius-búvárnak felel meg, amelybe a nyomás 
növelésével a levegő jobban beszorul, tehát kevesebb vizet szorít ki, csökken 
az arkhimédészi felhajtóerő, a gyufafej  lesüllyed. Mivel a gyufatejek szinte 
biztos, hogy különböző térfogatúak, mégha egyformára  is próbáltuk volna 
letörni őket, a különböző súly-felhajtóerő viszony alapján könnyen előidézhető 
a három különböző eset. A kísérlet során a Pascal törvény, az arkhimédészi 
erő és a Boyle-Mariotte törvény játszik szerepet. 

5. A csavart (vagy nyesett) labda esetével van dolgunk, amelynek a visel-
kedését a Bernoulli törvény magyarázza: a nagyobb sebességű térrészben 
csökken a nyomás, így a nyomóerő is. 
Mivel a forgó henger az esés irányában 
magával sodorja a levegőt, azon az 
oldalon, amelyen a forgó palást előse-
gíti a levegő áramlását, tehát növeli a 
sebességet a nyomóerő kisebb mint az 
ellenkező oldalon, ahol akadályozza. 
Emiatt mozdul el a henger oldalirány-
ban is. 

6. A füstkarika egy örvénylő gázmennyiség, amelynek nagy energiája van. 
A gyors járművek mögötti levegőrétegek is nagy energiát vonnak el a járműtől, 
akadályozva a haladásukat. A füstkarikában elegendő energia van a láng 
eloltásához. 

7. Egy folyadék forráspontja  függ a nyomástól is. A víz forráspontjának 
értéke a nyomással együtt csökken, a magas hegyekben a víz 100 C-nál 
sokkal alacsonyabb hőmérsékleten forr.  Ezt a nyomáscsökkenést úgy is elői-
dézhetjük, hogy a lombikból a forralás  során kiűzzük a levegőt, többnyire csak 
a víz gőzei maradnak a bezárt lombikban. Ha hideg víz éri a lombik falát a 
vízgőzök egy része lecsapódik és a gőz nyomása lecsökken. Ezen a 
nyomásértéken a közben lehűlt folyadék hőmérséklete megfelel a forráspont-
nak, tehát a víz ismét forrni  kezd. Ismételt leöntéssel a folyamat néhányszor 
még előidézhető. 

8. Itt is az előző pontban leírt jelenség játszódik le. A dobozban többnyire 
csak vízgőzök maradnak, majd ha hirtelen lehűtjük a doboz falát ezek lecsa-
pódnak, a nyomás nagyon lecsökken, a kinti légnyomásnak megfelelő nyomó-
erők könnyűszerrel összeroppantják a dobozt. 

KOVÁCS ZOLTÁN 



Érdekes kísérletek 
Az autók  alakja  és a légellenállás 

Bizonyára tudjátok, hogy nem közömbös az üzemanyag szempontjából 
sem, de az elérhető legnagyobb sebesség érdekében sem, hogy milyen a 
jármű alakja. A természet mar jóval előbb felfedezte,  hogy melyik alak mellett 
kell a legkisebb közegellenállást legyőzni. 

A közegellenállás nem csak az áramló közeg részecskéi közötti súrlódástól 
függ, hanem a test alakjától is. Ugyanis egy bizonyos sebességértéken felül a 
test mögött örvények keletkeznek, amelyek sok energiát vonnak el a mozgó 
testtől. Ennek a szemléltetésére ajánljuk a következő egyszerű kísérlet elvég-
zését: 

Egy nagyobb kötőtűvel döfjünk át egy kb. 8 cm átmérőjű kartonkorongot 
úgy, hogy az a kötőtűn szorosan álljon. Ezután egy valamivel nagyobb átmérőjű 
kartonkorongot (9-10 cm) fúrjunk ki a 
közepén a kötőtű vastagságánál vala-
mivel nagyobb átmérőjűre, hogy a tűre 
felfűzve  könnyen elcsőszhasson rajta. 
Ez utóbbi korongot helyezzük 3-4 cm-re 
a kisebb korong mögé, majd a vízszin-
tes irányban tartott tű irányában fújjunk 
erősen levegőt a kisebbik korong felé. Azt tapasztaljuk, hogy a nagyobbik 
korong nem távolodik, hanem közeledik a kis koronghoz, érzékeltetve, hogy a 
levegő a korong mögött visszafele kavarog, magával sodorva a nagyobbik 
korongot. Emiatt nyílván ezt a teret ki kell töltse a jármű, ha azt akarjuk, hogy 
ne keletkezzenek örvények mögötte. Így, az autók alakja nem szögletes, 
hanem inkább elnyújtott és gömbölyded. 

Gyűjtötte: Bodnár István, IV. éves fizikus hallgató, Kolozsvár 

Hogyan  emelhető  fel  egy  kartonlap  az asztalról,  anélkül 
hogy  megfognánk? 

Készítsünk kartonból egy 10-20 cm 
hosszú, 1 cm átmérőjű csövet. A nem 
túl vastag kartonlapot celluxszal is 
összefoghatod miután egy ceruza köré 
csavartad. Ezután vágj ki egy 10-15 cm 
átmérőjű kartonkorongot is, amelynek 
a közepébe akkora átmérőjű lyukat fúrj, 
hogy a kartoncső szorosan megálljon 
benne. Jó ragasztóval még meg is kell 
szilárdítanod az illesztést. Ha az eszkö-
zöd korongját egy vékonyabb kartonko-
rong fö lé h e l y e z e d néhány cm 
magasságra, amelyet az asztallapra 
tettel, majd levegőt fújsz a csőbe, azt 
tapasztalod, hogy a lap felemelkedik. A 
jelenség Bernoulli törvényével magya-
rázható. (Dániel Bemoulli, 1700 -1782, 
svájci fizikus, matematikus és orvos). 

Gyűjtötte: Kovács Melinda, 
II. éves kémia-fizika szakos egyetemi hallgató, Kolozsvár. 

Hogyan  emelhetünk  fel  az asztalról  egy  almát  egy  köcsöggel? 
Ehhez szükségünk van egy szélesebb szájú és öblös edényre. Ezt az 

edényt a szájával lefele ráhelyezzük az almára, amelyet előzőleg sima asztal-


