
100 kérdés a hétköznapok, a gyakorlati élet fizikájából 

MECHANIKA 

 

1. Miért veszélyes leugrani a mozgó villamosról? 

 

Leugrás után a test a villamos sebességével mozog tovább (tehetetlenség törvénye). A földdel érintkező láb 

lefékeződik, míg a test továbblendül, és ha nem elég tapasztalt az illető, akár végzetes baleset is történhet. 

 

2. Miért esnek el könnyebben a kövér utasok? 

 

A kövér utasoknak erősebben kell kapaszkodniuk, hogy el ne essenek. Nagyobb a tömegük, nagyobb a 

tehetetlenségük, hirtelen kanyarban könnyebben elveszítik az egyensúlyukat, akárcsak hirtelen induláskor, 

vagy váratlan fékezéskor. 

 

3. Miért köti kötél az űrsétát végző űrhajóst az űrhajóhoz? 

 

Ha nem lenne az összekötő kötél, nemigen tudna visszamenni a kabinba. Magától (külső beavatkozó nélkül) 

nem tudná megváltoztatni a mozgásállapotát. 

 

 

4. Miért veszélytelen az a cirkuszi mutatvány, amikor egy szőnyegen fekvő ember mellére üllőt helyeznek, és 

nagy kalapáccsal hatalmas ütéseket mérnek rá? 

 

Az üllő nagy tömegű, ezért ha a kalapáccsal hirtelen ráütnek, akkor az üllő a nagy tehetetlensége miatt szinte 

meg sem mozdul a nagyon rövid ideig ható erő hatására, így inkább megvédi az embert az ütéstől. 

 

5.  Miért ül a fizikus az autóbuszban a kocsi elejére? 

 

Az autóbuszban sokkal kevésbé ráznak a kocsi elején levő ülések, mint a hátulsók. Kevésbé ráz az utasokkal 

telt autóbusz, mint az üres. 

 

Az autóbusz több mázsás motorja a kocsi elején van elhelyezve, az első kerékrugók fölé nagyobb tömeg 

esik, mint a hátsó kerekek fölé, ezért az eleje kevésbé ráz. 

 

Miért? Amikor a kerék rámegy az akadályra, fel kell emelkednie, majd újra lezökkennie a földre. Mi történik 

a felépítménnyel?  Amikor a kerék az akadályon áthaladva felemelkedik, összenyomja a rugót, tehát 

felemelkedhet anélkül, hogy megemelné a kocsit. Ha a kerék felett nagy teher van, akkor nagyobb a 

tehetetlenség, így az autóbusz eleje nem fogja követni a kerék gyors ugrándozásait. 

 

 

6. Miért nem érzékeljük a repülést, ha a magasban szálló repülőgép fülkeablakán át a felhőtlen eget nézzük? 

 

Ilyenkor hiányzik a vonatkoztatási test, nem látunk semmit sem, amihez viszonyítani tudnánk a repülőgép 

mozgását. 

 

7. Miért térülnek el kelet felé a függőlegesen induló szabadon eső testek az északi féltekén? 

 

Az eltérés a mi szélességi körünkön 100 m esési magasságnál 1,5 cm. 

Az állócsillagokhoz rögzített rendszerből megítélve, az eltérés oka az, hogy a felszín egy A pontja feletti B 

pontból való elejtés pillanatáig a Földdel együtt forgó test a kelet felé irányuló sebességét az elejtés után is 



megtartja, és mivel ez a sebesség nagyobb az A talppont sebességénél, ezért a test egy A-tól keletre fekvő 

pontban ér földet. 

 

8. Miért nem gyorsul jobban a szabadon eső tárgyak közül az, amelyik nehezebb (nagyobb tömegű)? 

 

Ha ezerszeres a tömeg, ezerszeres a vonzóerő is. Az ezerszeres tömeget az ezerszeres erő ugyanúgy 

felgyorsítja. Ezért a szabadon eső tárgyak mind egyformán növekvő sebességgel tartanak az őket vonzó 

égitest felé. 

 

9. Miért hosszabb a feldobott kő emelkedésének ideje a légüres térben, mint levegőben? 

 

A gravitációs erő egyformán lassítja a követ légüres térben és levegőben. Levegőben azonban a 

közegellenállási erő is fékezi a mozgást, így az emelkedés során mindig a levegőben feldobott kő "lassulása" 

a nagyobb, s ezért ennek a kőnek a sebessége csökken előbb 0-ra. Tehát légüres térben az emelkedés ideje 

hosszabb, mint levegőben. 

 

10.  Miért ingadozik a súlyod egy érzékeny mérlegen még akkor is, ha teljesen mozdulatlanul állsz? 

 

Az ingadozás oka az, hogy véred gravitációs középpontja föl-le mozog, ahogyan a szíved egy cikluson 

keresztül pumpálja. Egy 75 kg-os embernél ez az ingadozás minden szívdobbanásnál kb. fél kg- os 

ingadozást jelent. 

 

11. Miért nem esnek le a Földre a mesterséges égitestek? 

 

A Föld mindent maga felé húz: a termőtalajt, a hegyeket, az embereket és a levegőt magát is. Ezt a vonzást 

hívjuk nehézségi erőnek. A világűrrepülés első feladata ennek a nehézségi erőnek a leküzdése. Ennek 

egyetlen módja a sebesség. Az űrhajózás megvalósításához az szükséges, hogy az ember hatalmas 

sebességgel "megszökjön" a Föld vonzerejéből, mielőtt az visszaránthatná. Ehhez pontosan meghatározható 

sebesség - az un. kozmikus sebesség - kell.  Ilyen sebességet csak rakétákkal lehet elérni, hiszen a Föld 

nehézségi erejének leküzdésére nagy sebesség elérésére van szükség.  Ciolkovszkij, híres orosz tudós 1908-

ban tett megállapításai nyomán indult meg a rakétarepülés előkészítése a bolygók közti utazás és az 

űrhajózás céljából. Ha a gépek "megszöknek" a Föld vonzerejéből, már nem eshetnek le. 

 

12. Miért veszélyes a jégeső? 

 

Ha szabadon esnének a jégszemek, nem számít, hogy nagyobb a tömegük, mint a közönséges esőcseppeké, 

ez már nem sokkal növelné a veszélyt. 

Fékeződés közben azonban nagyon is számít, ha nagyobb a tömeg, és hozzá képest kisebb az a felület, amely 

nekiszáguld az útjában álló levegőrészecskéknek. Egy nagyobb jégszembe ezer esőcsepp anyaga is belefér, 

de ez az ezer csepp így együtt már csak század akkora felületen találkozik a levegőmolekulákkal, így nem 

csoda, hogy nagyobb sebességet ér el. 

 

13. Miért csökken az eső sűrűsége, miközben a cseppek közelebb kerülnek a Földhöz? 

 

Mivel az esőcseppek nem egyidejűleg hagyják el a felhőt, ezért a korábban lehulló cseppek és az őket követő 

cseppek közötti távolság is nő az idővel, vagyis az eső sűrűsége csökken. 

 

14. Miért nem függőlegesen esik a vízszintesen haladó repülőgépből leejtett test? 

 

A repülőgépből leejtett test rendelkezik a repülőgép sebességével. A repülőgéptől való elválás pillanatában 

kezdősebessége egyenlő a repülőgép pillanatnyi sebességével. Ugyanakkor hat rá a nehézségi erő is. Tehát 

egy vízszintes hajítás történik. A test pályáját még a légellenállás is befolyásolja. 



 

15. Miért használnak az autók vontatásához a régi drótkötél helyett annál lényegesen gyengébb, de 

nyúlékonyabb műanyag kötelet? 

 

Vontatáskor sem a vontató, sem a vontatott autó sebessége nem egyenletes, úthibák stb. miatt, aminek az a 

következménye, hogy a vontatókötél hol feszes, hol laza. Abban az esetben, ha az első kocsi gyorsul és a 

kötél éppen feszes, a vontatott kocsi körülbelül egyszerre gyorsul az első kocsival. Ebben az esetben a 

drótkötél és műanyag kötél használhatósága között lényeges különbség nincs.  Abban az esetben, amikor az 

első kocsi gyorsításának kezdetén a kötél laza, a kötél megfeszítésének pillanatában a két kocsi sebessége 

különböző. A kötéltől függ, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, a sebességek kiegyenlítésére. Ha a kötél 

nagyon erős, akkor viszonylag rövid, ha kevésbé erős, de nyúlékony, akkor viszonylag hosszabb idő múlva 

kell a két autó sebességének egyenlőnek lennie. Mivel a sebességváltozás értéke mindkét esetben 

ugyanakkora, de a merev kötél esetében rövidebb idő alatt kell a sebességváltozásnak bekövetkeznie, ezért 

ekkor a gyorsulás nagyobb lesz, azaz nagyobb erők fognak hatni. Kevésbé nyúlékony kötél esetében tehát 

sokkal erősebben fog rángatni a vontatókocsi, ezért célszerűbb a jobban nyúló műanyag kötelet használni. 

 

16.  Miért nem találja el a fegyvergolyó azt az embert, aki hallja a repülő lövedék sivítását? 

 

A puskagolyó nagyobb sebességgel halad, mint amekkora sebességgel a hang terjed. A golyó tehát 

"megelőzi" a hangját, azaz amikor a sivítás az ember füléhez "ér", akkor a golyó az embertől már messze jár. 

 

17.  Miért előnyös a hosszú csövű puska? 

 

Minél hosszabb a cső, annál hosszabb ideig gyorsulhat a lövedék, annál nagyobb a végsebessége. 

 

18.  Miért készítik rúdján eltolhatónak a metronóm és az ingaóra lencséjét? 

 

Azért, mert ennek a tehernek a rúdon történő elmozdításával változtatható a lengésidő. 

 

19.  Miért befolyásolta kezdetben az időjárás az ingaóra pontosságát? 

 

Az ingaóra nagy melegben megnyúlt, ami azt jelenti, hogy a hosszúság növekedése miatt az inga lengésideje 

megnőtt. Ezt a változást kellett a jó ingaórákban kompenzálni. 

 

20.  Miért forog a Föld? 

 

A Föld egyszerűen azért forog, mert még nem maradt abba a mozgása. A Naprendszer forgó gáztömeg 

kondenzációjából képződött. A gázból forgó testek képződtek. Mivel az űrben a súrlódás és a többi erő 

nagyon kicsi, a forgó testek - köztük a Föld - csak fokozatosan lassulnak le. 

 

21.  Miért lehet a szögletpontból gólt rúgni? 

 

Ha a labdát úgy rúgjuk meg, hogy forgó mozgást is végezzen (megcsavarjuk), akkor az egyik oldala a 

levegőhöz képest nagyobb sebességgel mozog, mint a másik oldala. Emiatt nyomáskülönbség lép fel, és a 

labda ívelt pályán mozogva oldalirányban eltérül.  Alkalmasan választva a pörgés nagyságát, a rúgás 

erősségét és az elrúgás irányát, szerencsés esetben szögletből is lehet gólt rúgni. 

 

22.  Miért lehet messzebb dobni a kavicsot nekifutással, mint nekifutás nélkül? 

 

A dobó kar sebességéhez hozzáadódik a nekifutás sebessége, tehát nagyobb kezdősebességgel lehet a 

kavicsot elindítani. 

A dobó a nekifutással sebességre tesz szert, majd beleáll a dobásba, egyik lábával kitámaszt. Ezzel azt éri el, 



hogy teste a kitámasztó lába körül forogni kezd. A kitámasztáskor erő hat rá, ami csökkenti a sebességét. A 

dobó karja viszont messze van a forgás középpontjától, ezért a kerületi sebessége a fékezés ellenére is nagy. 

 A forgásból származó kezdősebességhez hozzáadódik a kar lendítő mozgásából származó sebesség. 

 

23.  Miért nem fordulhatott az elő, hogy Münchhausen báró a saját hajánál fogva húzta ki magát az 

ingoványból? 

 

A haj és a kéz egyaránt a báró testéhez tartozik, így az általuk kifejtett erő belső erő. A belső erő pedig nem 

változtathatja meg a mechanikai rendszer tömegközéppontjának mozgásállapotát, tehát nem emelhette ki a 

báró a testét a mocsárból. 

 

24. Miért rúg hátra a puska elsütéskor? 

 

A puska és a lőporgáz közötti kölcsönhatásban fellépő erők egyenlő nagyságúak, ellentétes irányúak. A 

lőporgáz által kifejtett erő a puskára is hat. 

 

25.  Miért könnyebb hajóról partra lépni, mint csónakból? 

 

A lendület-megmaradás törvénye értelmében a tömegek és a kilépés időtartama alatti elmozdulások 

fordítottan arányosak. Csónakból való kiszállás esetén a csónak körülbelül ugyanannyival fog eltávolodni a 

parttól, mint amekkorát lép a part felé a kiszállni igyekvő ember, lévén a csónak és az ember tömege 

körülbelül egyenlő. Ekkor könnyen vízbe léphet a kiszálló- A hajó eltávolodása a parttól elhanyagolható 

mértékű, mivel az ember tömege is elhanyagolható a hajó tömegéhez képest. 

 

26.  Miért kell elkerülni, még akár az árokba borulást is kockáztatva a frontális összeütközést? 

 

Mert a frontális összeütközés a legveszélyesebb balesetek egyike. A baleset résztvevői csak a legritkább 

esetben élik túl. Két, közel azonos tömegű gépkocsi frontális ütközésénél ugyanis mindkét gépkocsi akkora 

ütést szenved, mintha külön-külön kb. a két sebesség összegének megfelelő sebességgel rohannának a 

falnak. 

 

 

27. Miért nem lehet a vitorlás csónakot elindítani a vitorlára merőlegesen fújtatott levegőárammal, ha a fújtató a 

csónakban van? 

 

Mert ekkor a vitorlára ható és a fújtatóra ható kölcsönhatási erők a csónakra is hatnak. A csónak 

kölcsönhatásban van a vitorlával és a fújtatóval is, emiatt mivel a kölcsönhatási erők egyenlő nagyságúak és 

ellentétes irányúak, tehát kiegyenlítik egymást. 

 

 

28.  Miért nem tudjuk az egyik végénél kezünkbe fogott cérna-szálat elszakítani, ha a másik végét nem 

rögzítjük? 

 

A szakítani akaró erővel szemben nincs ellenerő. 

 

29.  Miért szenved több kárt vonat összeütközések alkalmával a vonat eleje, mint a vége vagy a közepe? 

 

A vonat harmonikaszerű összenyomódása következtében a hátsó kocsik nem kénytelenek pillanatnyi idő 

alatt megállni, "kifuthatják" magukat, hosszabb ideig hathat az őket megállító erő, éppen ezért kisebb 

erőhatást éreznek a kocsiban ülök, mint az előbb ülő kocsik utasai, akik 10-szer, 100-szor rövidebb idő alatt 

kénytelenek megállni, tehát 10-szer, 100-szor akkora a rájuk gyakorolt erő. 

 



30.  Miért van a harapófogónak, csípőfogónak, fémvágó ollónak aránylag hosszú nyele? 

 

Mert egy, a hosszú nyélen kifejtett erőnél sokkal nagyobb erővel tudjuk összenyomni a rövid kar végén lévő 

metsző éleket. 

 

31.  Miért nem dől el az emelődaru? 

 

Azért, mert a talapzatát annyira terhelik, és olyan magasra készítik, hogy a teher emelése esetében is stabilis 

egyensúlyi helyzetben maradjon. A talapzat terhelésével elérik, hogy a stabilizáló nyomaték sokkal nagyobb 

legyen, mint a billentő nyomaték. 

 

32.  Miért csökken vízszintes pályán a tolatáskor ellökött vasúti kocsi sebessége? 

 

A kerekeket az úgynevezett gördülési ellenállás fékezi a sínen, a tengely és a csapágyak között súrlódás van. 

Azonkívül a levegő ellenállása is fékezi a kocsit. Nagyobb sebességnél ez a legjelentősebb. 

 

33.  Miért életveszélyes lekopott gumiabroncsokat használni kerékpáron, gépkocsin? 

 

A lekopott gumiabroncs, mivel sima felületű, a kanyarban nagyon könnyen megcsúszik. 

 

34.  Miért játszanak a futballisták stoplis cipőben? 

 

A stoplis cipő talpán levő kiemelkedések futás közben belefúródnak a füves talajba, így nem a gyenge 

súrlódás gátolja meg a futballista csúszását, hanem a stoplik is. 

 

35.  Miért könnyebb varrni hegyes tűvel, mint tompával? 

 

Kis erővel is létrehozhatunk nagy nyomást, ha az erő kis felületre hat. Vagyis növeljük a nyomást, ha 

változatlan nyomóerő esetén csökkentjük a nyomott felületet. 

 

 

36.  Miért folyik ki hamarabb a fürdőkád vize, ha benne ülünk? 

 

Nagyobb a fürdőkád alján a hidrosztatikai nyomás, mert ha benne ülünk, magasabban áll a víz. Nagyobb 

nyomás hatására pedig nagyobb sebességgel fog kiáramlani 

 

37.  Miért nem mindegy, hogy az alkaron vagy a felkaron mérjük meg a vérnyomást? 

 

A folyadékban a hidrosztatikai nyomás a mélységgel arányosan" nő.  így az alkaron nagyobb vérnyomást 

tudunk mérni, feltéve, hogy a karunkat lefelé lógatjuk. 

 

38.  Miért kell a csónaknak messziről elkerülni a vízen haladó hajót? 

 

Ha a csónak közel van a mellette elhaladó hajóhoz, akkor a hajó könnyen magához ránthatja azt. Jobban 

mondva nem is a hajó rántja oda a csónakot, hanem az áramlás okozta nyomáskülönbségről van szó. A 

csónak és a hajó közti "folyosóban" felgyorsul a folyóvíz áramlása, csökken a nyomása. Külső oldala felől 

nagyobb nyomás éri tehát a csónakot, s ez elég is lehet ahhoz, hogy a hajó oldalához csapódjék. 

 

39.  Miért lobognak a zászlók a szélben? 

 

A zászló szövete mellett a jobbról-balról eláramló levegőben örvények képződnek. Az örvényekben a levegő 

nagy sebességgel kavarog, ezért lecsökken bennük a levegő nyomása. A kisnyomású örvény maga felé szívja 



a zászló szövetét. Mivel az örvények felváltva szakadnak le a zászlónak hol az egyik, hol a másik oldala 

mellől, ezért a zászló szövete hol az egyik, hol a másik irányba térül el, azaz lobog a szélben. 

 

40.  Miért úszik a nagy tömegű gerenda a vízen, és miért merül el a kis tömegű kavics? 

 

A víz nem a kis súlyú testeket tartja fenn, hanem a víznél kisebb sűrűségűeket. 

A gerenda sűrűsége kisebb a víz sűrűségénél, rá nagyobb felhajtóerő hat, mint a nehézségi erő, ezért úszik a 

vízen. 

A kavicsnál fordított a helyzet, a kő sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége, ebben az esetben a nehézségi erő 

nagyobb a felhajtóerőnél, a kavics elsüllyed. 

 

 

41.  Miért nem változik a vízszint, ha a jég elolvad? 

 

Az úszó jég ugyanannyi vízből áll, mint amennyi vizet kiszorít.  Ugyanis mivel úszás közben egyensúlyban 

van, így a rá ható felhajtóerő megegyezik a jég súlyával, de megegyezik a kiszorított víz súlyával is 

Arkhimédész törvénye szerint. Tehát az úszó jég súlya, így a benne levő víz térfogata megegyezik a 

kiszorított vízével. 

 

42.  Miért lehet kerékpáron sokkal kevesebb fáradsággal megtenni egy hosszabb utat, mint gyalog? 

 

Gyaloglás közben minden lépéskor süllyed és emelkedik a testünk.  Testünknek ez az emelgetése munkát 

kíván, ezenkívül lábunkat is minden lépés alkalmával újra mozgásba kell hozni előre. Végül testünk egész 

súlya a lábunkon nyugszik. 

Lássuk ezzel szemben a kerékpározást. Testünk legnagyobb részét, a felsőtestet nem kell emelgetnünk, az 

szinte változatlanul azonos magasságban siklik tovább. Lábunk emelgetése is sokkal kevesebb munkát kíván, 

sőt tulajdonképpen semmit, hiszen a pedálon nyugvó egyik láb súlya emeli a másikat. Végül a test súlya nem 

a lábakon nyugszik, a nyereg hordja a súly fő részét. 

 

43. Miért beszélhetünk folyadékcseppről, viszont gázcseppről nem szoktunk? 

 

A gázmolekulák közötti kölcsönhatás elhanyagolható, így azok nem tudnak "cseppekké" összeállni. 

 

44. Miért egyesül két kis higanycsepp egymás közelébe érve egy nagyobb cseppé? 

 

A higanyrészecskék közötti igen erős összetartó erő (kohéziós erő) miatt. 

 

 

45. Miért gömb alakúak a Föld körül keringő űrhajóban a lebegő folyadékcseppek? 

 

A Föld körül keringő űrhajóban lebegő cseppre (annak minden egyes molekulájára) csak a gravitációs erő 

hat külső erőként.  (Természetesen a molekulák egymás közötti kölcsönhatása itt belső erő.) Ez a gravitációs 

erő minden molekulának ugyanakkora gyorsulást biztosít, így a szimmetrikus belső erők hatására kialakuló 

gömb alak megmarad. 

 

Földi körülmények között eső (vagy valahová leesett, szétterült) vízcsepp-re még a levegőtől származó 

közegellenállási erő (vagy az alátámasztási felület által kifejtett kényszererő) is hat, s úgy belapul a gömb 

alak, mert a deformálódásból származó erő "egyensúlyozza ki" a fellépő egyéb erőket. 

 

46. Miért szárad ki a kevésbé megkapált föld? 

 

Azt mondják: "száraz időjáráskor egy kapálás annyit ér, mint egy bőséges eső". Hogyan lehet ez, hiszen 



kapáláskor meglazítjuk a föld keményre száradt felszínét, és azt hihetnénk, még inkább elősegítjük azt, hogy 

a talaj elveszítse nedvességét. 

 

Mi az igazság? 

A növények gyökere elég mélyen lenyúlik a talajba. A növények táplálásában a talaj alsóbb rétegeinek 

nedvessége a fontos. A talaj nem tömörített, hanem szűk rések, hajszálcsövek ágazzak be. Ezeket főleg a 

talajba beszivárgó esővíz alakítja ki. De száraz időben ezeken a csövecskéken keresztül jut el a talaj mélyebb 

rétegeinek a nedvessége is a felszínre, és ott elpárolog. A kapálással elroncsoljuk a hajszálcsövecskéket, s 

ezzel megakadályozzuk a talaj belsejének kiszáradását. 

 

47. Miért erős a vasbeton? 

 

A vasbeton két anyagnak, a vasnak (ill. acélnak) és betonnak az egyesítése. A beton jól bírja a nyomást, a 

húzással szemben azonban csak kismértékben ellenálló. A két végén felfekvő gerenda, ha közepe táján 

megterheljük, lehajlik, felső éle rövidül, alsó éle megnyúlik. A gerenda keresztmetszetének felső öve 

nyomott, az alsó öve húzott. Ha betonból készítjük a gerendát, akkor az alsó övben keletkező húzást a beton 

már kis terhelés esetén sem bírja el: elreped, tönkremegy. A betongerenda alsó övébe tehát olyan, anyagot 

kell helyezni, amely ezt a húzást felveszi. Ilyen a nagy szilárdságú acél. 

 

Ennek a két nagyon különböző anyagnak ezt az egymást segítő, kiegészítő együttműködését az teszi 

lehetővé, hogy a nagy szilárdságú beton jól tapad az acél egész felületéhez, a két anyag hőtágulása 

gyakorlatilag azonos, és a beton jól megvédi a vasat a rozsdásodástól. Ezeket a tulajdonságokat ismerte fel 

Monier francia kertész és szabadalmaztatta az általa készített vasbeton virágvályúkat és más szerkezeteket 

1867-ben. 

 

48. Miért időállóak a piramisok? 

 

Sivatagos területeken, ahol a víz eróziójával gyakorlatilag nem, vagy csak időszakosan kell számolni, a 

hőmérséklet-ingadozás miatti felaprózódásban és a szélhordta apró szemcsés törmelék (homok) koptató-

csiszoló munkájában nyilvánul meg az erózió. Az előző eróziófajta közismert eredményei a kősivatagok, az 

utóbbié pedig a kövekből, sziklákból kiformálódó fantasztikus, bizarr formák, ingókövek, kőgombák.  

 

Kevésbé közismert azonban, hogy az ilyen területek hegyeiben a törmelékkúpok - amelyek a hőingadozás 

miatti fokozatos aprózódás, feldarabolódás és a szélerózió pusztító, koptató munkájának eredményeképpen 

alakultak ki nagyobb sziklákból, rögökből -nagyon hasonló dőlésszögűek, egyformák; és ami még 

érdekesebb, sokszor piramis alakúak, s dőlésszögük szinte megegyezik a fáraó-piramisokéval. Egyes kutatók 

ezt a nagyfokú hasonlóságot azzal magyarázzák, hogy elődeink tudatosan ezen törmelékkúpok alakjához 

hasonlóan tervezték és építették a piramisokat, ugyanis már akkor tudhatták, hogy ez az alak optimális az 

erózió szempontjából. 

 

Ha a rögöt alkotó sziklák közül egy kettéreped, a törmelék legurul.  Ez a folyamat a törmelékfajtára jellemző 

rézsűszöghöz vezet. Ha az erózió pusztító-romboló munkája az évezredek alatt létrehoz egy 

törmelékkúpalakot, akkor az eredendően ilyenre formázott mesterséges építésű kőpiramisok nyilván 

alaktartóak, időállóak lesznek. Felaprózódásuk során kialakul a természetes törmelékkúpokra jellemző 

rézsűszög, de ha eleve rézsűszögben dőlnek az oldalak, ez nem. okoz lényeges változást a piramisok 

formájában. A természet maga alakítja ki a törmelékkúp optimális formáját, az embernek csak utánoznia kell 

a természetet, s építményei időállóak lesznek. 

 

 

 

 



HŐTAN 

 

49.  Miért lesz keményebb a kerékpár felfújt gumikereke, ha erős napsugárzás éri? 

 

A gumiban levő gáz mennyisége változatlan, térfogata is gyakorlatilag változatlan, hőmérséklete viszont nő, 

így a gázrészecskék gyakrabban és erőteljesebben ütköznek a tömlő falába. 

 

50.  Miért nem szabad a gázpalackokat tűző napon hagyni? 

 

Változatlan gázmennyiség és változatlan térfogat mellett nő a gáz hőmérséklete, így a gázrészecskék 

gyakrabban és erőteljesebben ütköznek, ez robbanást eredményezhet. 

 

51.  Miért oldódik fel hamarabb a cukor a forró kávéban, mint a hidegben? 

 

A forró kávé részecskéi gyorsabban mozognak, mint a hideg kávé részecskéi, így hamarabb lökdösik szét a 

cukor részecskéit. 

 

52.  Miért emelkedik a levegő hőmérséklete, ha a működő hűtőszekrény ajtaját nyitva hagyjuk? 

 

Az energia-megmaradás törvénye miatt a hűtőszekrény által leadott hőmennyiség egyenlő a felvett hő és a 

motor munkavégzésének az összegével, így a leadott hőmennyiség nagyobb, mint a felvett hőmennyiség. 

Mivel a nyitott ajtójú hűtőszekrény a szoba levegőjéből vonja el a hőt és annak hőt ad le, ezért összességében 

több hőt ad le, mint amennyit elvon, tehát a szoba hőmérséklete lassan emelkedik. Lehet vizsgálni átmeneti 

jelenségeket, nevezetesen ha a hűtőszekrény az ajtajának a kinyitása előtt már be volt kapcsolva, akkor a 

kinyitás után átmenetileg kicsit hűl a levegő, de ezután emelkedik a hőmérséklet. 

 

53.  Miért emelkedik gyorsabban a láng fölé tett víz hőmérséklete 20-ról 40°C-ra, mint 80-ról 100°C-ra? 

 

Mert az átlagosan 30 °C-os vizet kevésbé hűti a 20 °C-os levegő, mint a 90°C-osat. 

 

54.  Miért célszerű rétegesen öltözködni? 

 

A ruharétegek közötti levegő hőszigetelő. Szervezetünket védi a lehűléstől, és így a megfázástól. 

 

55.  Miért tesznek üveggyapotot a vasúti személykocsik és az autóbuszok kettős fala közé? 

 

Az üveggyapot hőszigetelő, nehezíti a levegő áramlását.  Használatával félen a kocsi belseje nem hűl le, 

nyáron nem melegszik fel, illetve mérséklődik hőmérséklet-ingadozás. 

 

56.  Miért olvad meg a hó enyhüléskor hamarabb a csatornafedeleken, mint a járda egyéb helyein? 

 

A csatornafedeleket fémből készítik. A fém jó hővezető és kicsi a fajhője. Ezért az enyhe levegő hatására a 

fémcsatorna jobban felmelegszik, mint a járda burkolata, így megolvaszthatja a rajta lévő hóréteget. 

 

57.  Miért nem fáznak az eszkimók a jégkunyhóban? 

 

A jég jó hőszigetelő, ezért megvédi lakóit a kinti erős hidegtől. A kunyhó falait belülről prémes állatbőrökkel 

borítják, amelyek elszigetelik a belső teret a jégfal közvetlen hűtő hatásától. A jégkunyhóban tüzelni is lehet, 

levegője kellemesre felfűthető. A levegő felmelegítéséhez kevés hő szükséges, mert kicsi a fajhője, és mert a 

felmelegítendő levegőnek viszonylag nem nagy a hőkapacitása, és a kunyhó építésére felhasznált 

jégmennyiségnek nagy a tömege. Ekkora jégmennyiség megolvasztásához tehát sokszorosan több hőre volna 



szükség, mint amennyit a levegő fűtésére felhasználnak. Hasonló okok miatt vészelhetik át az éjszakát a hó 

fogságában rekedt hegymászók is, ha hóba ássák magukat. 

 

58.  Miért fehér a sarkvidéki állatok bundája? 

 

Köztudott, hogy a fehér szín visszaveri a hősugarakat, ezért viselnek a trópusokon fehér ruhát. 

Farkas Henrik zoológus szerint a sarkvidéki állatok fehér bundája vagy tollruhája azért előnyös, mert jobban 

akadályozza az állat testének lehűlését, mint a sötétebb színű. Ez különösnek tűnhet, hiszen köztudott, hogy a 

trópusokon éppen a hőség elleni védelmet szolgálja a fehér ruha. Az ellentmondás azonban látszólagos. A 

fehér szín sajátsága ugyanis, hogy visszaveri a hősugarakat. Előnyös tehát a trópusokon, ahol a kívülről 

érkező, tűző napsugarakat veri vissza.  Ugyanakkor azonban előnyös a sarkvidéken is, ahol a test felől 

áramló hőt veri vissza, s így gátolja a test hőleadását. 

A másik ok a mimikri: a fehér bunda egybeolvad a hóval. Nem sarkvidéki állat a hermelin - de télen fehér 

bundában jár ő is. 

 

59.  Miért szárad gyorsabban szeles időben a kiteregetett ruha? 

 

A száradó ruha felületén a levegő bizonyos idő elteltével telítetté válik, ezért a további párolgási folyamat 

lelassul. A szél elfújja a ruháról a páradús levegőt, amelynek helyét kevésbé páradús foglalja el. Így 

erőteljesebb lesz a párolgás, a ruha gyorsabban szárad. 

A nedves tárgyak azért száradnak ki, mert a víz elpárolog belőlük. A párolgás sebessége annál nagyobb, 

minél kisebb a környező levegő páratartalma. Szélcsendes időben a vízpárák a környező levegőben 

maradnak, szeles időben a levegővel együtt eltávoznak és helyükre új, száraz (azaz kisebb páratartalmú) 

levegő jön. 

 

60.  Miért "énekelnek" a sivatagi szobrok éjszaka? 

 

A sivatagokban időnként meglepő hanghatások történnek a hőtágulás következtében. A nappali nagy 

melegben a felszínen lévő kőzetek, sőt helyenként az ősi kőszobrok is annyira felmelegszenek, illetve 

éjszaka annyira lehűlnek, hogy anyaguk és az alattuk lévő, közelítőleg állandó hőmérsékletű rétegek között 

elmozdulások jönnek létre. Az elmozdulások, elcsúszások éles, csikorgó hanghatásokkal járnak együtt, a 

sivatagi szobrok "énekelnek". 

 

 

 

OPTIKA  

61. Miért látjuk az átlátszó tárgyakat? 

 

Az egyszerű fénytörés és visszaverés az, ami a tárgyakat láthatóvá teszi számunkra. Ha az átlátszó testet a 

levegő helyett egy éppen úgy átlátszó folyadék veszi körül, amelynek a törésmutatója ugyanakkora, mint magáé 

a testé, akkor ennek a tárgynak el kell tűnnie a szemünk elől. Erről magunk is meggyőződhetünk, egy ügyesen 

összeállított kísérlettel. 

Egy tiszta átlátszó testet egész más módon még levegőben is láthatatlanná lehet tenni. A tárgyat minden 

irányból teljesen egyformán kell megvilágítani. Ekkor a tárgyról ugyanannyi fény érkezik a szemünkbe, mintha 

a tárgy nem is volna jelen. 

 

 



62. Miért csak úszószemüveggel látunk jól a víz alatt? 

 

Ha a víz alatt kinyitjuk a szemünket, minden homályosan jelenik meg, de ha úszószemüveget veszünk fel, 

tisztán látunk. 

 

A jó fényképezőgépekhez hasonlóan a szemben is több optikai elem van. A szem külső felülete görbült, és maga 

is lencseként viselkedik. Enélkül a szem nem tudná a fényt a retinára fókuszálni. Az az elem, amelyet 

szemlencsének nevezünk, valójában csak a "hangolásban", a beállításban vesz részt. 

A vízben a szem külső felülete nem működik lencseként. Ennek az az oka, hogy a fény körülbelül ugyanolyan 

sebességgel terjed a vízben, mint a szemben, és a fény nem törik meg, amikor belép a szembe. Minden 

homályosnak tűnik, mert a fény nem fókuszálódik a retinára. Ha azonban a szem és egy üveg- vagy műanyag 

lap közé légréteget zárunk be, a fény újra megtörik a szem felületén, és ismét élesen látunk. 

 

 

63.  Miért nem lehet ablaküvegen át lebarnulni? 

 

A közönséges üveg elnyeli az ibolyántúli sugarakat, ezért a szobában, zárt ablakok mögött hiába sütkérezünk a 

napon, nem fogunk lebarnulni. A gyógyászati ibolyántúli sugárzású lámpákat közönséges üveg helyett 

kvarcüvegből készített búra veszi körül, amely nem nyeli el az ibolyántúli sugarakat. A kvarclámpa név innen 

ered. 

 

64. Miért látszanak a porszemek a szobába eső napsugárban? 

 

A szabadban is éppen úgy lebegnek szabad szemmel láthatatlan kicsinységű anyagrészecskék a levegőben, mint 

a szobában. Kint azért nem látjuk őket, mert a háttér világos. A szobában pedig sötét a háttér, és az apró 

részecskékről visszaverődő fény láthatóvá teszi őket. 

 

65. Miért fehér és miért "vászon" a mozi vetítővászna? Miért nem felel meg erre a célra pl. egy üveglap vagy 

egy fémlap? 

 

A fehér anyagok nagymértékben visszaverik, míg a színes, ill. a sötét anyagok többé-kevésbé elnyelik a rájuk 

eső fénysugarakat. A vászon szövött, érdes felülete a ráeső fénysugarakat a nézőtér felé minden irányban közel 

egyenletesen szórja szét, ezért a mozikép a nézőtér minden helyéről jól látható. Az üveg, ill. fémlap felülete 

tükröz, csillog, ezért vetítési célokra alkalmatlan. Az elmondottakból az is következik, hogy a mozikép 

minőségét a vetítővászon minősége is nagymértékben befolyásolja. 

 

66. Miért nem helyes a "fényszóró" elnevezés? 

 

Azért, mert ez az eszköz éppen nem szórja a fényt, hanem a fényforrásból kilépő széttartó sugárnyalábot közel 

párhuzamos fénysugarak nyalábjává rendezi. A katonai fényszórókban pl. parabolatükröt használnak, ennek 

fókuszában helyezik el a pontszerű fényforrást. Az autólámpa fényszórója annál rosszabb, minél inkább 

szétszórja az izzó fényét. 

67.  Miért és hogyan keletkezik a délibáb? 

 

A délibáb természetes tükör a levegőben. Rendszerint nagy melegben a sima rónákon vagy autóutakon láthatod. 

Mintha a távolban egy óriási tükör heverne a földön, amely a még távolabbi tárgyak (házak, fák, autók) fordított 

állású tükörképét mutatja. Ilyenkor a föld közelében arasznyi vastagságban a levegő melegebb, mint feljebb. Itt, 

a hideg és meleg levegő találkozásánál jön létre a tükrözés. Igen érdekes, hogy ez a tükör csak távolról látható! 

Ha közel mégy hozzá: eltűnik! 

 



A délibáb hazánk egyik természeti különlegessége, ám csak kevesen gyönyörködhettek ebben a látványban. 

Magyarország határain belül kétféle olyan terület van, ahol rendszeresen és szépen fejlett alakban lehet 

délibábot látni. 

A délibábos területek egyik csoportját az Alföldnek azok a pusztai jellegű részei alkotják, ahol nincsenek fák és 

nincsen mezőgazdasági művelés.  Ilyen terület elsősorban a Hortobágy jelentékeny része. 

Van azonban Magyarországon egy egészen más jellegű terület is, ahol bár ritkán, de jellegzetes délibáb-

tüneményekben gyönyörködhetünk. Ez a terület a Balaton felszíne, azzal a kikötéssel, hogy az észlelő 

személynek a vízfelszínhez közel kell tartózkodnia. A vízben úszók, a csónakban ülők elég gyakran láthatnak 

délibábot a Balaton felett. Olykor a parton ülő ember is megláthatja, de ha felegyenesedik, többnyire eltűnik 

előle, mert szeme már túl magasra kerül a vízfelszín felé. Ugyanez az oka annak is, hogy a hajók fedélzetéről 

már csak egészen kivételes esetekben pillanthatjuk meg a Balaton feletti délibábot. 

 

68. Miért csillog szebben a briliánskő, mint az üveg? 

 

Az ok a két anyag törésmutatójának különbségében rejlik. A gyémánt törésmutatója jóval nagyobb, mint az 

üvegé. Gyémánt esetében tehát nagyobb az a szögtartomány, amelyhez tartozó beesési szögnél már teljes 

visszaverődés jön létre. A briliánskő belsejében a kívülről behatolt fénysugár nagy része a kő csiszolt lapjain 

többszörösen teljes visszaverődést szenved, azaz a kő belsejéből "nem tud kijönni". Ez a kőben rekedt fény teszi 

a briliánst olyan utánozhatatlanul tündöklővé. Az üveg - kisebb törésmutatója miatt - a bele jutó fénysugárnak 

csak kisebb részét tudja a teljes visszaverődés révén visszatartani, ezért nincs olyan "tüze", mint a briliánsnak. 

 

69. Miért tudják az ékszerészek ultraibolya-lámpa segítségével megkülönböztetni egymástól a valódi és a hamis 

drágakövet? 

 

Az ultraibolya fényben sok anyag fluoreszkál. A fluoreszcens fény színe jellemző az anyag minőségre, és nem 

azonos az adott anyagnak a természetes fényben látható színével. A természetes fényben azonos szintieknek 

látszó valódi és hamis kövek ultraibolya fényben eltérő szintiekké válnak így megkülönböztethetők. 

 

70. Miért piros színű a stoplámpa? 

 

Mert a piros szín látszik a legmesszebbre. A levegőt alkotó molekulák, valamint a levegőben levő vízpára, por, 

korom és egyéb apró szennyezőanyagok szétszórják a rájuk eső fényt. Ez a szóródás annál nagyobb mértékű, 

minél kisebb a fény hullámhossza. A látható fény színei közül a vörös fény hullámhossza a legnagyobb, tehát a 

vörös fény szóródik a legkisebb mértékben. Ez az oka annak, hogy a vörös fény még porban, füstben, ködben is 

elég messziről észrevehető. Hasonló okból piros a közlekedési lámpák "tilos" jelzése és minden más vészjelző 

is. 

 

71. Miért kék az ég? 

Kék szín ténylegesen nincs, mint egyáltalán semmiféle szín sincs a valóságban.  Amit mi színnek mondunk, 

nem más, mint rezgés, melyet a szem vizsgál, s e vizsgálás eredményét mondjuk mi színnek. 

Az égbolt színét a légköri fényszóródás okozza. Az égbolt légkör nélkül fekete lenne, csak a Nap és a csillagok 

látszanának. 

A testek színe attól függ, hogy felületük milyen színű sugarakat ver vissza a ráeső fehér fényből, és milyeneket 

nyel el. 

Az ég különböző színeit, az alapvető kéket éppúgy, mint néha a Napot és a Holdat körülvevő gyűrűket, a 

napfölkelte és a naplemente vörös, arany és zöld színét az okozza, hogy a fényhullámok áthaladnak a légkörön, 

és eközben a légkört alkotó molekulákon és a benne lebegő idegen részecskéken szétszóródnak. 

 

A Nap fehér fénye a szivárvány színeiből áll, tehát vannak benne piros, narancs, sárga, zöld, kék és ibolyaszínű 



fénysugarak. Ezek együttes hatása adja a fehér színt. A különböző színű fénysugarak közül a legnagyobb 

hullámhosszú a piros, a legkisebb hullámhosszú a kék színű sugár. A légkört alkotó molekulák szétszórják a 

fénysugarakat, de nem egyformán, a legkisebb hullámhosszúakat szórják szét a legkönnyebben, vagyis a 

legerősebben. 

 

72. Miért vörös a felkelő és a lenyugvó Nap színe? 

 

A napfény az emberi szem számára látható valamennyi színt tartalmazza: a szivárvány színeit a vöröstől az 

ibolyáig. A szivárvány színeinek keveréke fehér, ezért a nappali fényt fehérnek látjuk. A levegőt alkotó 

gázmolekulákon a fény szóródik, mégpedig annál nagyobb mértékben, minél rövidebb a fény hullámhossza, és 

minél vastagabb levegőrétegen halad keresztül. A látható tartományban a vörös szín hullámhossza a 

legnagyobb, tehát ez szóródik a legkevésbé. 

 

Egy megfigyelő felé a Nap sugarai reggel és este (napfelkeltekor és napnyugtakor) hosszabb utat tesznek meg a 

légkörben, mint napközben. 

 

 

73. Miért piros az ég alja napnyugtakor? 

 

A szivárvány minden színét könnyebben szétszórja a levegőben levő por pára, füst, a vöröset csak nagyon 

nehezen, az csak a nagyon szennyezett levegőben szóródik szét. Amikor a Nap lenyugszik, sugarai majdnem 

párhuzamosan haladnak a felszínnel, így jóval sűrűbb és vastagabb szennyezett légrétegen haladnak keresztül, 

mint amikor felettünk áll.  Ilyenkor kiszűrődik a kék, a zöld, a sárga, illetve mire a szemünkig érnének, 

szétszóródnak, csak a vörös érkezik meg. Ezért az a benyomásunk, hogy amikor lenyugszik, vörös színű a Nap. 

 

A Nap valójában soha nem változtatja a színét, mindig fehér. Hajnalban, amikor kel, és este, amikor lenyugszik, 

nagyon vastag légrétegeken sütnek át a sugarai. A légkört alkotó molekulák és porszemek legkevésbé a vörös 

fényt szórják szét, vagyis vörös szűrőként viselkednek. Ennek az a következménye, hogy a Napból érkező 

fénysugarakból, vagyis a szivárvány színei közül elsősorban a vörös fény éri el a szemünket, mivel a többi színt 

többé-kevésbé kiszűri a légkör, tehát vörös színűnek látjuk a Napot.  A légkör fénytörő hatásának köszönhetően 

a Nap alakja eltorzul. Időnként csillagunk olyan halvány, hogy napkeltekor és alkonyatkor szabad szemmel is 

ránézhetünk. Ritkán, de az is előfordul, hogy minden segédeszköz nélkül látni lehet még a napfoltokat is. 

 

74. Miért pislognak a csillagok? 

 

Különféle események hatására változhat meg a csillagok fényessége. Például egy csillag szupernóvává alakul, 

vagy kettőscsillagok egymást takarják, esetleg kozmikus ködök árnyékolnak stb. Azonban ezek az események 

vagy nagyon ritkák, vagy folytonos változást jelentenek, illetve szabad szemmel nem érzékelhetők. A csillagok 

esti sziporkázása, pislogása földi jelenség, mégpedig a Föld légkörének fénytörése okozza. Megfigyelhetjük, 

hogy átforrósodott terület, tárgy fölött a tárgyak képei reszketni látszanak.  Az áramló meleg levegő ugyanis 

kisebb sűrűségű, így másképpen töri a fényt, mint a hidegebb. A különböző sűrűségű meleg és hideg levegő 

folytonos kavargása úgy hat, mintha a fény ide-oda ugráló fény törő lencséken és prizmákon át jutna a 

szemünkbe. Ilyen meleg és hideg légáramlatok mindig kavarognak a légkörben, ezek időben változó fénytörő 

hatása reszketteti és bontja fel a szivárvány színeire a csillagok fényét.  Legerősebben a látóhatárhoz közeli 

csillagok pislognak, ezek fénye ugyanis sokkal vastagabb levegőrétegen halad keresztül, mint azoké, amelyek 

magasabban látszanak. A bolygók és a Hold általában nem mutatják ezeket a jelenségeket, ezeknek az 

égitesteknek a fénye nyugodt. Ilyenkor azért nem jelentkezik a pislogás, mert a bolygóknál látszólag is mérhető 

kiterjedése van és felületük minden pontjáról érkezik szemünkbe fénysugár, így fényerősség-ingadozások 

kiátlagolódnak a bolygó oldalán. 

 



75. Miért fekete a Hold ege? 

 

A Holdnak nincs légköre, ott a Nap sugarai nem szóródnak szét. Mivel nincs fényszóródás, az árnyékok is éles 

határvonalúak és feketék. 

Nincs hajnal és alkonyat sem, mert napkeltekor egyszerre önti el a napfény, napnyugtakor a sötét éjszaka. 

 

76. Miért látjuk a Napot és a Holdat nagyobbnak a látóhatár közelében? 

 

A megfigyelések azt mutatják, hogy a Nap és a Hold a látóhatár közelében nagyobbnak tűnik, mint amikor a 

fejünk fölött van. Ennek magyarázata a következő: az égboltot nagy ernyőnek foghatjuk fel, amelyre a 

megfigyelő szeme mintegy rávetíti a Napot. Ha az égbolt nem volna lapult, akkor a 

 

Nap látszólag mindig ugyanolyan távolságra volna a megfigyelőtől és mérete nem változnék. 

 

A látóhatárban levő tárgyak vastagabb légrétegen jutnak szemünk elé, mint a magasabban levők. A vastagabb 

légréteg természetesen szennyezettebb, homályosabb. A homályosabbnak látszó tárgyat önkéntelenül nagyobb 

távolságra helyezzük. A látóhatárt messzebb fekvőnek képzeljük, s a mellette levő tárgyaknak bizonyos látószög 

esetén nagyobb kiterjedést tulajdonítunk, mint ugyanakkora látószögnél nagyobb szögmagasság esetén. 

 

77. Miért van holdfogyatkozást? 

 

A holdfogyatkozást a Föld árnyéka okozza. A Föld árnyéka viszont csak akkor takarhatja el a Holdat, ha a Hold 

a Földet a Nappal összekötő egyenesbe esik. 

 

Tévesen a holdsarlót, azaz a fogyó Holdat is szokták úgy magyarázni, hogy ilyenkor azért nem látjuk az egész 

Holdat, mert a Föld árnyékot vet rá. Ez teljesen téves, hiszen újhold idején és még az első negyed idején is a 

Hold egészen más irányban van a térben, mint a Nap. 

 

A holdfogyatkozás lehet részleges vagy teljes. 

A Föld árnyékának átmérője a Hold távolságában több mint 2-szer nagyobb a Hold átmérőjénél. Ha a Hold az 

árnyék közepén halad keresztül, akkor a teljes holdfogyatkozás egy óra negyven percig tart, nem számítva azt az 

időt, amely alatt a Hold fokozatosan belesüllyed a Föld árnyékába és fokozatosan kijön belőle: ez az idő még 

további 2 óra. 

A Nap- és Holdfogyatkozás jelensége: 

Napfogyatkozás során a Hold árnyéka a Föld felszínére vetül és innen nézve a Hold korongja részben 

vagy teljesen kitakarja a Nap korongját. Holdfogyatkozás során a Föld árnyéka a Hold felszínére vetül 

és ez a  

Hold korongját részben vagy egészen eltakarja.  

 

 

 

 



 

HANGTAN  

 
78. Miért nem egyformán zúg a fenyves, lombos és a vegyes erdő? 

 

Az erdőben a szél zúgása a fák fajtája szerint változik. A fenyvesek a szelet egymást igen gyorsan követő 

örvényekre bontják szét. Ekkor magas, sípoló hang keletkezik. A lombos erdők állandóan zúgnak, mert a 

levelek nagy felülete a szelet kis áramokra bontja. 

 

A levelek mozgás közben egymáshoz dörgölődnek, zizegnek. Tavasszal, amikor a levelek fiatalok és finomak, 

zizegésük lágy, ősszel, amikor a fák levelei már keményebbek, ez a zizegés is durvább. 

 

79. Miért halljuk magasabbnak a közeledő vonat vagy repülőgép hangját, és miért mélyebb a hang 

távolodáskor? 

 

A repülőgép hangjának magasságát a másodpercenként fülünkbe érkező hanghullámok száma határozza meg. 

Ha a hangforrás közeledik, akkor másodpercenként több hanghullám érkezik a megfigyelőhöz, mint a 

hangforrás távolodásakor. (Doppler-effektus) 

 

80. Miért csörgedez a patak? 

 

Az erdei patak azért csörgedez, mert a kis esések közben sok levegőrészecskét nyel el; ezek az elnyelt 

levegőrészecskék buborékokat alkotnak. A buborékok szétpukkanása okozza a patak csörgedezését. 

 

 

81. Miért csattan a végén az ostor? 

 

Azért, mert a csikós mesterségesen hangrobbanást idéz elő. Kicsiben az történik, mint a szuperszonikus 

repülőgépek esetében. Ott a repülőgép motorjainak zúgása sűrűsödik dördüléssé, itt az ostor végén levő kócbojt 

sivítása durranássá. 

 

Amikor egy gyorsuló, vagyis egyre nagyobb sebességgel haladó sugárhajtású repülőgép átlépi a hangsebességet, 

a vele azonos sebességgel haladó hanghullámok találkoznak a korábbiakkal, és felerősítik egymást. Ilyenkor az 

amúgy is erős dörej megsokszorozódik, mintha bomba robbanna föl. 

 

Mit csinál a csikós? Megforgatja jó hosszú karikás ostorát, amelynek a vége olyan gyorsan forog, hogy nem is 

lehet látni. A hangját halljuk, mert csak úgy süvít. Amikor a csikós hirtelen visszarántja az ostort, annak a 

végénél olyasmi történik, mint a szuperszonikus repülőgép mögött. A hang hirtelen összetorlódik a bojtocska 

mögött, és akkorát szól, mint a puska. 

 

82. Miért halljuk a mennydörgést először magasabb, aztán mélyebb és halkabb hangon? 

 

A villámlás során a villámcsatorna mentén pillanatszerűen felmelegedő és táguló levegőréteg széles 

frekvenciatartományban kelt hangot, magas és mély hangot egyaránt. 

 

A keltett hang különböző hosszúságú utakat megtéve jut el a megfigyelőhöz.  Az átlagos villámcsatorna hossza 

több kilométer, így a közeli - néhány kilométerre álló - megfigyelő 1-2 másodperc intervallumban hallja a 

csatorna mentén közel egyszerre keletkező hangot. Távoli villámlásnál fontosabb azonban, hogy a hang a 

különböző sűrűségű légrétegeken, felhőkön és a földön történő többszöri visszaverődés útján is eljut a 

megfigyelőhöz, lényegesen hosszabb utat megtéve, mint a közvetlenül terjedő hang. Emiatt egy távolabbi 



villámlás dörejét 5-10 másodpercen keresztül is halljuk. 

 

A hanghullámok energiája a terjedés során csökken, a hangerősség gyengül.  A hang elnyelődése erősen - közel 

négyzetesen - függ a rezgésszámtól, a magasabb hangok rövidebb úton elnyelődnek. 

 

A villámlás közvetlenül (a legrövidebb úton, legrövidebb idő alatt) érkező hangja egyaránt tartalmaz magas és 

mély hangokat. Az emberi fül a magas hangokra érzékenyebb, ezért a dörejben először inkább a magas 

hangokat halljuk. A hosszabb utat megtevő, később érkező hullámokból fokozottabb mértékben nyelődnek el a 

nagyobb frekvenciájú komponensek. A mennydörgés hangjában egyre inkább a mély hangok kezdenek 

dominálni, amelyek intenzitása a hosszabb úton kisebb mértékben csökkent. 

 

83. Miért nem lépnek egyszerre a katonák, ha hídon mennek át? 

 

Minden szerkezet, ha megterheljük, alakját megváltoztatja. A terhelés következtében lehajlik, bár kis terhelés 

esetén ezt az alakváltozást szabad szemmel nem észleljük. Ha ezek a terhelések azonban szabályos időközökben 

megismétlődnek, a tartószerkezet lengésbe jöhet. A kilengés (függőleges terhelés esetén lehajlás) 

megnövekedik, ha a periodikus terhelés mindig akkor éri a szerkezetet, amikor lengésében amúgy is lefelé 

mozog. Ezzel a mechanikus rezonanciával a szerkezetet még kis terhelés esetén is tönkre lehet tenni. 

 

Ha a menetelő katonaság lépéseinek ritmusa egyezik a híd lengésének periódusával, akkor előállhat a 

mechanikai rezonancia jelensége, és az egyébként sokkal nagyobb terheket is elbíró hídszerkezet 

megrongálódhat.  Ezt a veszélyt előzi meg a hidakon való ütemes menetelés tilalma. 

 

1850-ben a franciaországi Angers város hídja a katonaság ütemes lépései miatt szakadt le. A lépések hatására a 

híd függőleges irányban rezgésbe jött. A lépések üteme megegyezett a híd rezgésének az ütemével. A híd 

kilengése egyre nagyobb lett, s végül leszakadt. 236 katona vesztette életét. Azóta a katonaság mindenütt a 

világon lépéstartás nélkül vonul át a hidakon. 

 

Ha a lengésben levő hintát a mozgásirányának megfelelő irányban ismételten meglökjük, akkor a hinta egyre 

nagyobb kitéréssel leng. Ehhez hasonló jelenség okozta 1940. november 7-én az USA-ban levő Tacoma híd 

katasztrófáját. Erős szél fújt ezen a napon. A 800 méter hosszú hídpálya lengésbe jött. Az ismétlődő széllökések 

a lengések ütemében érték a hidat, így a hídpálya egyre nagyobb lengésbe jött. A hídon haladó gépkocsi a híd 

korlátjának csapódott. Az utasok kiugrottak az autóból, és a korlátba kapaszkodva menekültek. Éppen elértek a 

híd végére, amikor a híd óriási robajjal a mélybe zuhant. 

 

84. Miért tudja az automata ajtó az áruházban, hogy mikor kell kinyílnia és becsukódnia? 

 

Azok a berendezések, amelyek jelenlétünket érzékelik vagy kibocsátanak ránk valamilyen hullámot és annak 

visszaverődését vizsgálják, vagy - passzívan - az általunk kibocsátott vagy a rólunk máshonnan visszaverődő 

hullámokat detektálják. Az előbbiek nagyfrekvenciás (ultra)hangot vagy rádióhullámokat bocsátanak ki, és a 

visszaverődött hullámokat "figyelik".  Ha ezeknek a hullámoknak megváltozik az intenzitásuk vagy a 

frekvenciájuk, a berendezések "tudják", hogy valami elmozdult a közelben, és kinyitják az ajtót. A passzív 

eszközök a detektort érő infravörös vagy látható fény változásakor nyitják ki az ajtót. 

 

 

 



ELEKTROMOSSÁGTAN  

 

85. Miért húznak maguk után láncot a szállítókocsik? 

 

A talajhoz súrlódó kerekeken - különösen száraz időben - dörzsölési elektromosság keletkezik, amely feltölti a 

kocsi fémrészeit. Az pedig nem kellemes, ha felszálláskor a kapaszkodófogantyú megrázza az embert. 

 

A kocsi fémvázához szerelt lánc állandóan érintkezik a földdel, és folyamatosan levezeti a fémváz elektromos 

töltését. Ha ilyen lánc nincs, akkor a felszálló utas testén át vezetődik le az elektromos áram a földbe.  Ezt 

érezzük áramütés formájában. 

 

86. Miért csap át villám két felhő között és miért csaphat a földbe? 

 

Zivatar idején a szél olyan nagy sebességgel sodorja a felhőket, hogy a bennük lévő vízcseppecskék 

szétporladnak, és elektromosan feltöltődnek. A kétféle - pozitív és negatív - elektromos töltés mindig egyszerre 

jelenik meg. A felhőben az ellentétes töltésű részecskék szétválnak, és a felhő két különböző rétegében 

helyezkednek el, majd ez a két réteg is szétválik a térben. A két ellentétes töltés olyan mértékűvé növekedhet, 

hogy átüti az őket elválasztó, szigetelő levegőréteget. Ilyenkor kisülés megy végbe, hő-, hang- és 

fénytünemények kíséretében. 

A földbe csapó villám olyan elektromos kisülés, amely valamely felhő alsó része és a földfelszín között jön 

létre. Csak a földhöz legközelebb levő felhők, vagyis a zivatarfelhők jelenlétekor keletkezik. A felhő alsó 

részében levő elektromos töltések elektromossá teszik a föld felhő alatti területét. Amikor a feszültség a felhő 

alsó része és a földön található tárgyak között eléggé megnő, erőteljes elektromos kisülés jön létre. 

 

87. Miért cikcakkos a villám útja? 

 

Látszólag az lenne logikus, hogy a kisülés nyílegyenes irányban, azaz a legrövidebb úton menjen végbe. Ez 

igaz, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a villám mindig abban az irányban halad, amerre a 

legkisebb ellenállással találkozik. 

 

Tudjuk, hogy a kisülés mindig az ellenkező töltésű gócok között megy végbe. A felhőben azonban számos 

elektromos góc van. A villám töltésével egyező előjelű góc taszítja, az ellenkező előjelű góc pedig vonzza a 

villámcsatornában folyó áramot. Előfordulhat például, hogy egy kisebb góc is eltéríti a villámot az útjából. 

Vajon miért és hogyan? 

 

A magyarázat egyszerű. Amikor a villám elindult az útjára, esetleg még távol volt a szóban forgó kisebb 

elektromos góctól, amely éppen ezért nem is befolyásolhatta a villám menetvonalának kezdeti szakaszát. A 

villám közben megközelítette ezt a kisebb elektromos gócot, amely a töltésével és a közelségével most már 

hatni tudott rá. Mivel a felhőben számos elektromos góc akad, érthető, hogy a villám és a gócok között fellépő 

elektromos vonzás és taszítás eredményeképpen a villám útja cikcakkossá válik. 

A villám útja azonban szétágazó is lehet. Ez akkor következik be, amikor egyidejűleg több góc is kerül a villám 

útjába. Ilyenkor az elektronok túlnyomó része folytatja az útját a villámcsatornában, bizonyos hányada azonban 

a közeli góc felé veszi az útját. Előfordulhat természetesen az is, hogy egyszerre több gócból is megindulnak a 

töltések a villám felé.  Akár az előbbi, akár az utóbbi eset forog fenn, a töltések áramlása nagy sebességgel 

történik. Ezért szabad szemmel való megfigyelés révén nem tudjuk eldönteni, hogy a villám ágazott-e szét, vagy 

pedig az ellenkező töltésű gócokból érkeztek-e töltések a villámcsatornába. 

 



88. Miért nyújt villámvédelmet a fém karosszériájú autó? 

 

A fémtestben kialakított üreg belsejébe a külső elektromos mező nem hatol be. A külső fémburok megosztott 

töltései ugyanis a külső eredetű elektromos mezőt a fémtesten belül nullára változtatja. A megosztás jelensége 

rendkívül gyorsan zajlik le, így a mező gyakorlatilag egyáltalán nem hatol be az üreg belsejébe. Ezt a hatást 

nevezzük árnyékolásnak. 

 

Az árnyékoló hatás védi a fémből készült repülőgépek és gépkocsik utasait viharban a villámoktól. Sűrű szövésű 

fémharisnya védi a mikrofonok, erősítők, rádiók vezetékeit az elektromos zavaroktól. Hasonlóan védik a 

lőporraktárakat is a villámcsapástól. A fémburkolatot rendszerint földelik, hogy állandóan földpotenciálon 

legyen. 

 

89. Miért 220 V a hálózati feszültség…ill. már jó néhány éve 230 V ? 

 

A kérdésre a válasz a következő. A kábelen folyó áram hőt termel, mégpedig az áramerősség négyzetével 

arányosan. Ha adott teljesítményt akarunk átvinni, a feszültség és az áramerősség szorzata konstans, tehát 

kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozik. Az USA-ban 110 V a hálózati feszültség, ennek megfelelően 

vastagabb kábeleket is kénytelenek használni, ami többe kerül. Ha nagy feszültséget használunk, kis áram 

folyik, így kicsi a Joule-veszteség, ez viszont szigetelési problémákat vet fel. 

 

Európában 220-240, illetve manapság egységesen 230 V feszültséget találtak a két szempont közötti 

optimumnak. A nagyenergiájú távvezetékeknél viszont nyugodtan használhatnak nagyfeszültséget, és ezt meg is 

teszik: egészen millió V-ig felmennek. Magyarországon 750 kV a maximum. 

 

 

90. Miért veszélyes az elektromos áram az emberi szervezetre? 

 

Az elektromos áram a szervezetben tulajdonképpen elektrolízises folyamatot indít meg. Minél gazdagabb 

vízben a szövet, annál kifejezettebb az elektrolitikus hatás. 

 

Az áramnak vannak helyi és általános hatásai. A helyi hatás égési és szakadási sérülésekben, az általános hatás 

öntudatlanságban, az izmok görcsös összehúzódásában nyilvánul meg. A halál közvetlen oka legtöbb esetben a 

légzőközpont bénulása. 

 

Az áram kétféleképpen is káros a szervezetre. A test nagy ellenállása miatt felmelegíti azt, és égési sérüléseket 

okoz. Másrészt a töltések megzavarják az ionvándorlást, az ingerületvezetést, és a fehérjék kicsapódhatnak. A 

nagy erősségű áram felborítja az idegrendszer és a szív működését, halált idézhet elő. 

 

91. Miért esik egy alumíniumcsőben lassabban a mágnesrudacska, mint egy lágyvas rudacska? 

 

Régről ismert kísérlet az örvényáramok kimutatására a mágneses mező erővonalaira merőlegesen lengő tömör 

fémlemez, amely igen gyorsan csillapodó lengéseket végez. A magyarázat az örvényáramok mágneses hatásán 

alapuló csillapításában rejlik. 

 

E közismert kísérlet mellett egyre ismertebbé válik egy másik hasonló kísérlet, amellyel még szemléletesebben 

bemutatható az örvényáram keletkezése. Végrehajtásához két alumíniumcsőre (vagy vörösréz csőre) van 

szükség. A csöveket rögzítsük egymás mellé függőleges helyzetben, majd egyszerre ejtsünk bele az egyik csőbe 

egy lágy vas rudacskát, a másikba pedig egy hasonló méretű mágnesrudat. A fémdarabok szemmel láthatóan, de 

főleg füllel hallhatóan nem egyszerre esnek át a csöveken: a mágnes esése hosszabb időt vesz igénybe. A 

mágnes tehát fékeződik, miközben a lágyvas rudacska gyakorlatilag szabadon esik. 



 

Esés közben a csőben a mágnes alatt zérusról maximálisra növekszik az indukcióvonalak sűrűsége, majd újra 

nullára csökken. A cső falában tehát örvényáramok lépnek fel, és az örvényáramok mágneses tere fékezi a 

mágnesrudacska esését. 

 

 

92. Miért váltófeszültségen kapjuk az elektromos energiát? 

 

A váltakozó feszültség periodikusan változtatja nagyságát, iránya (az Európában szabványos rendszerben) 

másodpercenként 100-szor változik. Ilyen váltakozással aránylag gazdaságosan és egyszerűen lehet nagy 

teljesítményt előállítani; a generátorok állórészének tekercselésében ilyen feszültségeket indukál az 

egyenletesen forgatott elektromágnesek tere. Ez a feszültség a transzformátorokkal jó hatásfokkal szinte tetszés 

szerint megváltoztatható, és a legtöbb esetben közvetlenül felhasználható. 

 

93. Miért nem üti agyon az áram a madarat, ha csupasz, áramjárta vezetékre száll? 

 

A madár teste párhuzamos kapcsolásban van a lábai közötti vezetékszakasszal, aminek az ellenállása lényegesen 

kisebb, mint a madár testének ellenállása. Az elektromos áram jelentős része a vezetékszakaszon fog folyni. 

 

94. Miért szól a rádió? 

 

A mikrofon áramingadozásokká alakítja a hangrezgéseket. A rádióadó úgynevezett elektromágneses rezgések 

(rádióhullámok) segítségével sugározza szét a beszéd, illetve a zenei hang által keltett áramingadozásokat. A 

rádióhullámok olyasféleképpen terjednek, mint azok a hullámok, amelyeket a bedobott kő a víz felszínén indít 

meg. A különbség az, hogy míg a nyugodt víztükrön mindig táguló körökben terjednek a hullámok, addig a 

rádióhullámok gömb alakban, minden irányban. Ha a rádiókészüléket éppen arra a hullámhosszra, illetve 

rezgésszámra állítjuk, amelyen az adó sugároz, ha messze van is, "fogni" tudjuk, és a rádiókészülék 

visszaalakítja hanggá. 

 

Tudni kell, hogy négyféle hullámsávot különböztetünk meg: a hosszúhullámot, a középhullámot, a 

rövidhullámot és az ultrarövid hullámot (URH). A rezgésszámot tekintve éppen fordítva áll a dolog. Minél 

rövidebb a hullámhossz, annál szaporább a rezgés, vagyis annál nagyobb a rezgésszám. Nem is egyformán 

terjednek a különféle hosszúságú hullámok. A hosszú- és középhullámok rendszerint a Föld felülete mentén 

haladnak, a rövidhullámok azonban áthatolnak az alsó légkörön, és beleütköznek az ionoszférába (a légkörnek 

abba a rétegébe, melyben elektromosan töltött részecskék vannak), onnan visszaverődnek többnyire, ezeket a 

visszaverődő hullámokat fogja a rádiónk. Az ultrarövid hullámok (URH) viszont egyenes vonalban terjednek, 

tehát csak addig foghatók, amíg a Föld görbülete megengedi. Egyébként is érzékeny hullámok, szétszórják, 

torzítják azok a (főleg fémből levő) tárgyak, amelyekbe beleütköznek. 

 

 

95. Miért látni képet a tévé képernyőjén? 

 

Azon már nem lepődünk meg, hogy ha a rádióstúdióban valaki a mikrofon előtt beszél, hangja sok száz 

kilométer távolságban is hallható a vevőkészülék hangszórójából, pedig nincs köztük kábel, fémes vezeték, 

"drót". 

 

A hiányzó vezetéket itt az adóállomás elektromágneses hullámai helyettesítik: ezek "viszik a hátukon" azokat az 

elektromos jeleket, feszültség- és áramingadozásokat, amelyeket a hang keltett a mikrofonon át. 

 



Az elektromágneses hullámok másfajta jeleket is szállíthatnak, például olyanokat, amelyek a különleges 

berendezésből, a tévékamerából származnak.  A kamera mint valami fényképezőgép látja a lencserendszere 

előtti személyeket, tárgyakat, eseményeket, és a képet elektromos jellé alakítja át. Bonyolult művelet ez, aminek 

az a lényege, hogy a kamera a képet 625 sorban elrendezett, soronként 833, összesen tehát több mint félmillió 

pontra bontja fel. Ezek a pontok sötétebbek vagy világosabbak, annak megfelelően, hogy azok a személyek és 

tárgyak, amelyeket a kamera "lát", mennyire vannak megvilágítva, melyik részük világos, melyik sötét. 

 Ugyanezek a pontok villannak fel aztán - vagy maradnak sötétben - a vevőkészülék képernyőjén. A képjeleket 

és a hangjeleket is az adóállomás ultrarövid elektromágneses hullámai szállítják a vevőkészülékek antennájához. 

 

Ezek az ultrarövid elektromágneses hullámok a fényhez hasonlóan sugárszerűen terjednek, tehát csak ott 

vehetők, ahonnan az adótornyot még látni lehet. Ezért állítják a tévé adótornyát minél magasabbra, és ezért van 

szükség sok közvetítő, átjátszó tévéállomásra. Magyarországon az átjátszóállomásokat úgy telepítették, hogy a 

tv műsorait az ország minden részén venni lehessen. 

 

96. Miért melegíti fel a vizet a mikrohullám? 

 

A mikrohullámok, amelyek nagyfrekvenciás rádióhullámok, biztosíthatnak ilyen gyorsan változó elektromos 

mezőt. A háztartásokban használatos mikrohullámú sütök 2500 MHz körüli frekvenciájúak, amely 12 cm-es 

hullámhossznak felel meg. A mikrohullámok a fényhez vagy a hanghoz hasonlóan kisugározhatóak, 

visszaverődhetnek vagy elnyelődhetnek. Levegőn, papíron, üvegen és számos műanyagon könnyen áthatolnak. 

Fémekről visszaverődnek, míg vízben, olajban és más zsiradékokban, illetve cukrokban elnyelődnek. A 

mikrohullámok a legtöbb ételbe 2-5 cm mélyben behatolnak. Behatolás közben az ételben elnyelődnek, ami 

termikus energiatermelődéssel jár, elsősorban a vízmolekulák közötti kötések szétszakításának következtében. 

Az elektromos mező változása igen gyors, a fenti frekvencia szerint az irányváltás másodpercenként 

ötmilliárdszor következik be. 

Minél több vizet tartalmaz az étel, annál gyorsabb a felmelegedés, mert a működése azon alapszik, hogy 

dipólusos (pozitív és negatív résszel rendelkező) molekulákat forgatja a mikrohullámú tér. Az ételek alapja zsír, 

víz, nagymolekulájú szerves vegyületek, melyek közül a vízmolekula a legnagyobb dipólusmomentumú. 

 

 

97. Miért nem tehetünk fémtárgyat a mikrohullámú sütőbe? 

 

Fémtárgyat tehetünk a mikrosütőbe, csak elég kellemetlen élményben lesz részünk. A fémekben ugyanis az 

időben változó (örvényes) mágneses tér hatására örvényáramok keletkeznek, amelyek felhevítik az anyagot. A 

fémszélű tányérok ezért sercegnek és szikráznak: a karcolások vagy a forróság következtében kis helyen 

elpárolgott fém helyén átüt az áram a részek között. Nagyobb fémdarabok behelyezése annyira megcsapolja az 

elektromágneses teret, hogy többnyire leég a trafó, de legalábbis levág a biztosíték. 

 

Ha a fémtárgy, pl. kiskanál a teáscsészében van, teával együtt, úgy nem történik semmi sem azon kívül, hogy a 

tea felmelegszik. 

 

 

 

 

 



 

ATOMENERGIA  

 

98. Miért keletkezik energia az uránmag hasadásakor? 

 

A természetes urán háromféle izotópot tartalmaz, U-234-et, U-235-öt és U-238-at. Ezer uránmag közül 993 U-

238-as mag, hét pedig U-235-ös. Az U-234 olyan kis százalékban fordul elő, hogy nem érdemes vele 

foglalkoznunk. Lassú neutronok hatására csak az U-235-ös hasad. A neutron behatol a magba, létrejön az 

úgynevezett köztes mag, az U-236-os. Ez a mag nem stabil, hanem például egy kripton-90-es maggá és egy 

bárium-144-gyé hasad ketté. A hasadáskor melléktermékként még két szabad neutron is keletkezik. És íme, 

elérkeztünk ahhoz a nagy felfedezéshez, ami az emberiségnek az atomenergiát, és sajnos az atombombát is adta: 

maghasadáskor a hasadási termékek együttes tömege kisebb, mint a célmag és a neutron tömegének összege. 

Úgy tűnik, mintha egy kevés tömeg elveszett volna. Ezt tömegdefektusnak, tömeghiánynak szokták nevezni. 

Azonban nem ez történt. A tömeg Einstein E = m * c^2 formulájával kiszámítható energiává alakult át. A nagy 

magot összetartó kötési energia egy részével egyenértékű tömeg "veszett el". (A kötési energia egy atom vagy 

atommag alkotórészeire bontásához szükséges energia. A tömeghiány pedig a kötési energia egyenértéke.) 

 

Foglaljuk össze: maghasadáskor nagy energia szabadul fel. Egy gramm uránból 23000 kWh energiát lehet 

nyerni. Maghasadáskor az is előfordul, hogy három szabad neutron keletkezik. Az U-236-os köztes mag úgy is 

elhasadhat, hogy a bárium-144 és kripton-89 mellett három neutron keletkezik. A keletkező középnehézmagok 

rendszerint nem stabilak, hanem veszélyes radioaktív sugárzást bocsátanak ki. 

 

Az U-238 hasításához nagyon gyors neutronokra van szükség. Bár a lassú neutronok ebbe a magba is 

behatolnak, de ott befogódnak, és U-239-es mag keletkezik. Ez a mag egy közbenső lépcsőfokon keresztül 

átalakul plutónium-239-cé, ami már lassú neutronokkal ismét jól hasítható. 

A maghasadás jelensége: 

A nehéz atommagok neutronnal való bombázás hatására két, közepes tömegű atommagra hasadnak, 

miközben energia és újabb neutronok szabadulnak fel. Ez az energia alakul elektromos energiává az 

atomerőművekben, a keletkező neutronok pedig önfenntartóvá teszik a folyamatot. 

 

 

99. Miért kell az uránt dúsítani? 

 

A természetes uránban normális esetben nem indul be a láncreakció, mert az U- 238 aránya nagyobb 99 

százaléknál. Az a két vagy három neutron, ami a maghasadáskor keletkezik, rendszerint gyors ahhoz, hogy egy 

U-235 magot elhasítson, és lassú ahhoz, hogy az U-238-as magot szétroncsolja. Ezeket a neutronokat az esetek 

többségében az U-238-as magok befogják. 

 

Egy egyszeri, véletlen maghasadás bizonyos berendezések nélkül nem tud láncreakciót elindítani. Ahhoz, hogy 

a láncreakció megindulhasson, két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt meg kell növelni a hasadóanyag U-235 

tartalmát, hogy a neutronok hamarabb találhassanak hasadó magot.  Másrészt a hasadáskor keletkező gyors, 

nagy energiájú neutronokat le kell lassítani. A Paksi Atomerőműben használható nukleáris üzemanyagban az U-

235 tartalmát 0,7 százalékról 3-4 százalékra kell növelni. Ezt a folyamatot nevezzük dúsításnak. 

 

100. Miért nem robban szét az atommag? 

 

Ismeretes, hogy két pozitív töltés taszítja egymást. A negatív töltésekkel is pontosan így áll a helyzet, viszont a 

pozitív és negatív töltések vonzzák egymást. Ezzel a vonzóerővel tartja a pozitív mag kötött állapotban a negatív 

elektront, és kényszeríti körpályára maga körül. 



 

Az atommag pozitív protonokból és semleges neutronokból áll. Ha ez így van, akkor az atommagnak egy 

szempillantás alatt szét kellene pukkannia, mert a pozitív protonok taszítják egymást. Hogyan lehetséges, hogy a 

szénatom hat protonja egy ilyen kis helyen mégis együtt tud maradni? 

 

Úgy, hogy a magban egy másik, sokkal nagyobb vonzóerő is hat a nukleonok között. Ezt az erőt magerőnek 

nevezzük. A magerő rövid hatótávolságú, csak a szomszédos nukleonok között hat. 

 

Az atommodellek próbálta a tudomány a tapasztalatokat megmagyarázni: 

Rutherford-féle atommodell: 

szerint az atom teljes pozitív töltését és szinte teljes tömegét tartalmazó atommag körül keringenek az 

elektronok. Egy ilyen szerkezetű atom nem lehet stabil, mert az elektronok keringésük során 

elektromágneses hullámot kibocsátva folyamatosan energiát vesztenek.   

Bohr-féle atommodell: 

szerint az atomban az elektronok csak meghatározott energiájú pályákon helyezkedhetnek el, ahol nem 

veszítenek energiát. Az elektron energia elnyelésére vagy kibocsátására csak két, adott energiájú pálya 

közötti ugrás során képes. 

A kvantummechanikai (jelenleg érvényes) atommodell: 

figyelembe veszi az elektron hullámtermészetét is, így az elektronoknak az atomban elfoglalt helye 

nem állapítható meg egyértelműen, csak azt a tartományt tudjuk meghatározni, ahol a legnagyobb 

valószínűséggel tartózkodnak. Ezt a tartományt nevezzük elektronpályának. 

 

 


