
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-



lapra tettünk. Ezután körkörös mozgást végzünk 
az edénnyel az asztallapon, amíg az alma az 
edénybe nem kerül. Az edényt tovább köröztetve 
lassan felemeljük az asztalról, az alma benne 
marad. Vigyázzunk, hogy lehetőleg ne olyan asz-
talon végezzük a kísérletet, amelyet kar lenne 
megkarcolni, valamint, hogy az edény el ne tör-
jön. 

A jelenség a centrifugális tehetetlenségi erő-
vel magyarázható. 

Zsirka-Klein Katalin, II. éves kémia-fizika 
szakos egyetemi hallgató gyűjtése, Kolozsvár. 

Gázpárnán  nyugvó  szappanbuborék 
Egy teáscsészébe hintsünk egy kevés szódabikarbónától és öntsünk rá egy 

kevés ecetet, vagy cseppentsünk rá cit-
romlevet. A só heves pezsgésbejön, a 
csészébe a levegőnél nagyobb sűrűsé-
gű széndioxid gáz fejlődik. Ha egy 
szappanbuborékot óvatosan a csésze 
fölött ráejtünk, azt tapasztaljuk, hogy a 
buborék nem süllyed a csesze aljára, 
lebeg. 

A magyarázatot Arkhimédész törvényével adhatjuk meg. 

Kaszián Júlia, II. éves kémia-fizika szakos 
egyetemi hallgató gyűjtése, Kolozsvár. 

A víz  alatt  úszó parafadugó 
Végy egy parafadugót,  az aljára szúrjál egy szeget, a szegre csavarj fel 

annyi virágkötöző drótot, ameddig a dugó még úszik a víz felszínén. A dugó 
felső felébe szúrj bele két drótdarabkat, 
amelyek egy vízszintes körgyűrűt tart-
sanak meg a víz fölött. A dugó még így 
sem merülhet Ie a vízbe. Ezután a pa-
rafadugót behelyezed egy vödör vízbe, 
majd addig nyomod a vízbe, amíg a 
körgyűrű a vízfelszín közvetlen közelé-
ben, de a víz alá nem merül. Ha szaba-
don engeded a dugót, az már nem tud 
a felszínre emelkedni, a gyűrű a felszí-
nen marad. Ha megfigyeled jól, a vízfel-
szín a gyűrű körül kissé felfele  türemlik, 

de mintha rugalmas hártya lenne, visszatartja a gyűrűt a kiemelkedéstől. 
A jelenség a vízfelszínen megjelenő felületi feszültségi erőkkel magyaráz-

ható. 

Gyűjtötte: Heinrich Ildikó, II. éves kémia-fizika szakos 
egyetemi hallgató, Kolozsvár. 



Eltűnik  a dugó  alól  a szeg 
ha vízre teszed. Válassz ki egy széles, és lapos parafadugót,  amelybe 

alulról, pontosan a közepébe szúrj fel egy megfelelő nagyságú szeget. Vízre 
téve úszni fog. Próbálkozással addig 
szúrd egyre feljebb és feljebb, amíg a 
szeg már nem látható a vizén keresztül. 
Ekkor a következő módon járj el: végy 
egy üres vizespoharat és helyezd a 
dugót a pohár szájának megfelelő ma-
gasságba a pohár belsejebe és ott 
tartsd meg. A fejedet ugyanazon a he-
lyen tartva lassan tölts vizet a pohárba. 
Láthatod, amint a szeg képe eltűnik, 
amikor a víz ellepi. 

A jelenség a fénytöréssel magyarázható, ugyanis a vízből a szegfejről  a 
dugó széle mellett kilépni szándékozó fénysugár már nem tud megtörve kilépni, 
a vízfelszínről  teljesen visszaverődik. 

Gyűjtötte: Hamza Krisztina, IV. éves fizikus hallgató, Kolozsvár. 

Előbukkan  a tálból  a pénzérme 
ha a tálba vizet öntünk. Ugyanis, ha 

a pénzérmét az üres tálba tesszük, úgy, 
hogy a tál falától éppen csak hogy ne 
látszódjék, ugyanazon fejtartás mellett 
előbukkan, ha vizet töltünk a tálba. Ai 
magyarázat a fénytöréssel adható 
meg. 

Gyűjtötte: Német Angéla, li. éves kémia-fizika szakos 
hallgató, Kolozsvár. 

FOLYADÉKOK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
EGYSZERŰ ELJÁRÁSSAL 

Ha fény jut egyik közegből a másikba, a határfelületen a fény terjedési iránya 
általában megváltozik, a fénysugár mintegy "megtörik" a két közeget elválasztó 
felületen. Ezert kapta a jelenség a fénytörés elnevezést. Mennyiségi leírása 
sok fejtörést okozott a régieknek, a helyes megoldást nem is tudtak megtalálni. 
Ennek ellenére ez a jelenség a görög fizika azon néhány kérdése közé tartozik, 
amelyre vonatkozólag fejjegyzett kísérleti adatok találhatók. 

PALERMÓI EUGENIONAKa XIII. századból való, latin nyelvű fordításából 
szerezhetünk tudomást PTOLEMAIOSZNAK (i.e. 168-90) a fénytörés tanul-
mányozására vonatkozó kísérleteiről. Méréseit egyszerű eszközökkel végezte 
és a fénytöréssel kapcsolatos táblázatokat állított össze, amelyben megadja 
az összetartozó beesési és törési szög értékeket - tízfokonként változtatva a 
beesési szöget - egészen 80 -os értekig. A táblázatban feltüntetett mérési 
adatok nem csak levegő-víz, hanem víz-üveg közegpárra is vonatkoznak. Az 
ő laboratóriumi naplójat tekinthetjük az emberiség első ilyen témájú írásának. 

Az ALHAZEN néven ismert ALI IBN al HAYTHAM (965-1039) arab tudós, 
csillagász, kinek munkássága különösen az optika terén volt jelentős, szintén 
foglalkozott a fénytörés tanulmányozásával. Érdemes megjegyezni, hogy is-


