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Cikkünkben egy olyan elektronikus tananyagot mu-
tatunk be, amely iránymutató és hiánypótló lehet a
fizikatanítás, azon belül a környezetfizika egy fontos
fejezetének gyakorlatában. Meglehetõsen gyorsan
változó világunkban az oktatás nehezen tud lépést
tartani a diákok információszerzési stratégiáival és
igényeivel, amit az utóbbi idõszakban felerõsített a
pandémiás helyzet is. Azaz, sokkal nagyobb hang-
súlyt kellene kapnia az önálló ismeretszerzésre és
rendszerezésre ösztönzõ tanulási lehetõségeknek,
kereteknek. Praktikusan ez elsõsorban az internet
„csatornáján” keresztül mûködtethetõ, hiszen a fia-
talok elsõdleges információforrásává lépett elõ a vi-
lágháló. Sajnos azonban a diákokban nehezen alakul
ki a kritikus gondolkodás, így nagy gondot kell for-
dítani arra is, hogy fejlõdjenek az álhírek és áltudo-
mányok felismerésében. A témaválasztásnál fontos
szempontnak tartottuk azt a tényt is, hogy az új NAT
bevezetésével tovább csökkent a fizika és a földrajz
tantárgyak óraszáma, ezért még égetõbbé vált a ha-
tárterületekhez kapcsolódó jelenségek oktatásának
kidolgozása.

Napjainkban a hírek vezetõ témái között gyakran
megjelenik a klímaváltozás és az emberiség ebben
játszott szerepének elemzése. A komplex jelenségkör
megértése sok esetben egyszerûsítéseket hoz magával
a közérthetõség érdekében. A háttérben meghúzódó
fizikai törvényszerûségek azonban megfelelõ anyag
segítségével egy középiskolás számára is érthetõvé
válnak, ha kellõen motivált a témában.

A forgó Földön zajló nagyskálájú légköri és óceáni
áramlások esetében az alapvetõ hatás a Coriolis-elté-
rülés, ezért A körhintától a ciklonokig és a Golf-
áramlatig: Útikalauz meglepetésekkel címû1 e-tan-
anyag középpontjában (amely egyéni tanulásra és
tanórán is használható) ennek megértése áll. A tan-
anyag angol nyelven is elérhetõ.2

A Coriolis által fölismert hatás a középiskolai okta-
tásban is megjelenik, de Magyarországon csak a föld-
rajz tantárgy tananyagában szerepel. A középiskolai
fizika nem foglalkozik e jelenségkörrel, így az ezzel
kapcsolatos tévképzetek gyakran tovább élnek a diá-
kokban. A tananyag felépítésekor ügyeltünk arra,
hogy az elmélyülést kevésbé igénylõ, illetve a részle-
tesebb fizikai háttér megértését is megkívánó diákok
egyaránt komplex képet kapjanak a Coriolis-hatás
jelentõségérõl. Az alapvetõen lineáris felépítésû törzs-
anyag három egyszerû összefüggés köré épül, de tar-
talmaz „leágazásokat”, amelyek az adott probléma
finomságainak kibontására tesznek kísérletet. Az ol-
dalon a megértést segítõ videók is szerepelnek, to-
vábbá érdekességek és különbözõ nehézségi fokú
számítási feladatok is helyet kaptak, s igény esetén a
megoldásuk is megjelenik. Azt reméljük, hogy a diá-

258 FIZIKAI SZEMLE 2021 / 7–8



kok a tananyagon való végighaladás közben számos

1. ábra. A törzsanyag három fõ modulja címmel és rövid ismertetéssel. A címoldalakon látható az a három egyszerû összefüggés, amelyeken
a tárgyalás alapul.3

tévképzettõl (például a következõkben tárgyalt lefo-
lyó, Egyenlítõ környéki hatás) megszabadulnak, illet-
ve megértik a forgó Földön zajló áramlások egyik
alapvetõ befolyásoló tényezõjének hatását.

Az e-tananyag felépítése

Az e-tananyagban szereplõ tartalom kulcselemeinek
megismerése alapján könnyedén átlátható az összeál-
lítás logikája és célja. Gondolatmenetünk alapja a
Coriolis-hatás alapvetõ, de alig ismert tulajdonsága,
hogy a hatás „erõssége” növekszik a távolsággal és
földrajzi skálán dominánssá válik. A törzsanyagon
végighaladva az érdeklõdõ olvasó gyorsan kaphat
átfogó képet a témáról, ugyanis az itt található infor-
mációk könnyedén megérthetõk. Természetesen bí-
zunk abban, hogy ezzel már sikerül annyira felkelteni
az olvasó kíváncsiságát, hogy a mélyebb megértés
legalább elsõ rétegébe szívesen bepillantson és türel-
mesen végigvezesse magát a felkínált három egymás-
ra épülõ „modulon” (1. ábra ).

3A címoldalakon szereplõ összefüggések a Coriolis-eltérülés sík-
beli nagyságát jellemzik U átlagos sebességû mozgás L nagyságú
elmozdulása után. Ω a forgó korong sebessége, Ωv pedig a Föld for-
gási szögsebességének helyi függõleges (vertikális) komponense.
D az eltérülés nagysága, s az elsõ két kifejezés – gyenge eltérülés
esetén – nagyon jó közelítéssel érvényes becslést ad rá. A harmadik
összefüggés is becslés a Coriolis-eltérülés erõsségére, de ekkor az
erõsség S mérõszáma már nem felel meg a D/L aránynak.

Az oldal egy, az interneten most is elérhetõ, „meg-
nyerõ” kisfilmmel indul, amely – a még nem szakava-
tott olvasó számára – ismerõs magyarázat lehet a Co-
riolis-hatással kapcsolatban, tudniillik az Egyenlítõ két
oldalán, attól 20-20 méterre, mutatják be a szereplõk a
szokásos lefolyós kísérletet. A törzsanyag egyik alap-

vetõ célja, hogy a diákok maguk jöjjenek rá: a látott
„kísérlet” csaláson alapul. Ezzel felhívjuk a figyelmet
arra is, hogy az interneten található források nem min-
dig megbízhatók.

A tananyagban mindvégig hangsúlyozzuk, hogy a
megértés legfontosabb összefüggése az eltérülés mér-
tékét leíró kifejezés. Az érdeklõdõ olvasó gazdag
szemléltetõ anyagok és példák segítségével tetszõle-
ges mélységig eljuthat a fizikai háttér megértésében.

Ennek elsõ lépéseként (az I. modulban) olyan ott-
hon is elvégezhetõ, „papírlapos” kísérleteket muta-
tunk be, amelyek már alkalmasak a jelenség kvalitatív
értelmezésén túl annak kvantitatív vizsgálatára is. Az
elemzést kisfilmekkel és részletes magyarázatokkal
segítjük.

Az I. modul fontos gondolati lépése az eltérülés
mértékének becslése, illetve annak matematikai defi-
niálása (lásd késõbb), amely a további vizsgálódások,
elemzések alapja. Ezért is fontos, hogy a nagyságren-
dek összehasonlítására olyan mennyiséget vezessünk
be, amely könnyen értelmezhetõ.

A II. modul a Földön zajló, emberléptékû mozgá-
sokra fókuszál, vagyis azokra az esetekre, ahol a Co-
riolis-hatás gyenge. Bemutatjuk, hogy a forgás hatása
függ a földrajzi helytõl. Központi szerepet játszik a
fürdõszobai lefolyó mindenki számára érdekes példá-
ja, amelyet elemezve megértjük, hogy mindkét forgás-
irány elõfordulhat, hiszen a Coriolis-hatás olyan gyen-
ge, hogy az egyedül általa létrehozott, óramutatóval
ellentétes forgást más hatások elfedik. E példán túl
tárgyalja az anyag a fizikatörténet szempontjából is
érdekes Foucault-ingát és Eötvös-mérleget is. 2019 a
nemzetközi és hazai fizikatörténet szempontjából
kiemelt év volt, ugyanis Eötvös Loránd tiszteletére
centenáriumi megemlékezések zajlottak. Ennek egyik
méltó megnyilvánulása a fizika OKTV döntõjének
mérési feladata volt az I. kategóriában [1].
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A versenyzõknek az ELTE TTK által elkészített mo-

2. ábra. Modern Eötvös-mérleg, amelyet az ELTE TTK Fizikai Inté-
zet készíttetett a fizika OKTV döntõjének mérési feladatához (Szei-
demann Ákos felvétele).

3. ábra. Egy papírlapos kísérletek eredménye, amelynek elemzése
arra vezet, hogy a görbe parabolaként indul.

dern Eötvös-mérleggel (2. ábra ) kellett az Eötvös-
effektust vizsgálniuk, felidézve az eredeti mérés elvét
és gondolatmenetét. További hétköznapi jelenségeket
is találhat az olvasó ebben a részben: a folyók aszim-
metrikus partmosása és a repülõgépek Coriolis-kom-
penzálása is tárgyalásra kerül.

A tananyag utolsó része a Földön zajló nagyskálájú
áramlásokkal foglalkozik. Az elsõdleges cél a ciklo-
nok forgásának megértése. Kiderül, hogy a ciklonok
hatalmas légköri felfolyók, amelyek mozgását tény-
leg a Coriolis-hatás dominálja, s ezért bennük a szél
nálunk mindig az óramutatóval ellentétes körüljárási
irányban fúj. De kitér a fejezet a szélirány és a nyo-
máskülönbség viszonyára, az óceáni áramlásokra
[2–4] és a laboratóriumban elvégezhetõ modellkísér-
letekre is.

Minden modul végén egy kérdéssor található,
amely segítségével mindenki önállóan tudja ellen-
õrizni a megszerzett tudásának pontosságát. A 80%-
nál jobb eredményt elérõ megfejtõket az oldal smi-
ley-val jutalmazza. Ezt kiemelten fontosnak tartjuk,
hiszen a teszt kitöltésének sikeressége a tananyag
hasznosságának, illetve hatékonyságának mérõszá-
ma is egyben.

Az e-tananyag fizikai háttere

Már a papírlapos kísérlet [5, 6] eredményébõl is belát-
ható, hogy a Coriolis-gyorsulás függ a mozgó test v
sebességétõl és a forgó vonatkoztatási rendszer Ω
szögsebességétõl:

A kirajzolódó görbe 3. ábrán betûkkel is jelölt szaka-

aC = 2 v Ω.

sza jó közelítéssel parabola, így a forgó rendszerben a
mozgás irányára merõlegesen fellépõ D eltérülés be-
csülhetõ az ismert összefüggéssel:

Itt gyenge elterülést feltételezve az U átlagsebességû

D = 1
2

a t 2 = 1
2

2 Ω U
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

L
U

2

= Ω L 2

U
.

mozgásban az elmozdulásra merõleges irányú Corio-
lis-gyorsulást 2 ΩU-val, a kiindulási irányban L távol-
ság megtételéhez szükséges idõt pedig L /U -val be-
csültük.

Ebbõl a hatás erõsségét jól mérõ relatív eltérülés [7]:

Ez a dimenziótlan mennyiség alkalmas arra, hogy

D
L

= Ω L
U

.

megértsük a Coriolis-hatás jelentõségét forgó koron-
gon és a forgó Földön egyaránt. A kapott összefüggés
jelenik meg az elsõ címoldalon az 1. ábrán.

A forgó Földön a szögsebesség felületre merõleges
(vertikális) Ωv komponense játssza a papírlap Ω szög-
sebességének szerepét, és D a helyi vízszintes síkban

érvényesülõ eltérülés. A figyelmes diák már itt ész-
reveheti, hogy az Egyenlítõn a Föld szögsebessége a
helyi vízszintes síkba esik, Ωv = 0, a Coriolis-hatás
nem érvényesül. Mit mutathatnak akkor a nyitó kis-
filmben látott örvénylések?

Közepes szélességeken Ωv = 5 10−5 1/s, így az ott-
honi lefolyóban (L = 1 m, U = 1 m/s) D /L = 5 10−5, a
hatás gyenge, a víz foroghat mindkét irányba, azon-
ban ciklonok esetében (L = 1000 km, U = 10 m/s) a
hatás erõssége D /L = 5, mutatva, hogy a Coriolis-elté-
rülés nagyon nagy. Vagyis nem véletlen, hogy amit
nem találunk a lefolyóban, az erõteljesen jelen van a
ciklonok által uralt mindennapi idõjárás-elõrejelzé-
seinkben.

Az összefüggésbõl az is egyértelmûen kiolvasható,
hogy erõs Coriolis-hatás laboratóriumban is megvaló-
sítható a földinél kisebb méretskálán a Föld szögse-
bességénél nagyobb, a lemezjátszóénál valamivel ki-
sebb szögsebeséggel egy forgó asztalon (4. ábra ).
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Az e-tananyag hosszú fejlesztési folyamaton ment

4. ábra. A forgatott edényben levõ vízbe fecskendezett kék festék
hasonlóan terjed szét, mint ahogy a magas légkörben a sarki fényt
kibocsátó ionizált gázok, amelyek áramlását a Coriolis-hatás domi-
nálja (az ELTE Kármán Laboratórium felvétele [8]).

keresztül, amibe bevontunk diákokat is. Természete-
sen a továbbiakban is szeretnénk a felhasználók ész-
revételei alapján javítani a tananyag tartalmát és for-
máját, ezért fontosnak tartjuk, hogy aki hasznosnak
tartja az oldalt a fizikatanítási gyakorlat számára, építõ
kritikával forduljon a szerzõkhöz bizalommal.

Szívesen vesszük a kollégák bekapcsolódását a ki-
próbálásba, ezért aki szívesen vesz részt szakmai kon-
zultációban, kérjük, jelentkezzen a szeidiak@gmail.com
címen. Az érdeklõdõk számára létrehoztunk egy szak-
mai fórumot (kornyfiztan@googlegroups.com).

A jelenleg érvényes NAT a gimnáziumok tizen-
egyedikes tanulói számára felmenõ rendszerben heti
kettõ óra keretében természettudományok tanulását
írja elõ. Ennek kihasználására többféle lehetõség is
kínálkozik. Azt gondoljuk, hogy e tantárgy keretében
az interdiszciplináris témák körüljárása hasznos lehet
a tanulók számára. Ötletadó lehet az MTA–ELTE Fi-
zika Tanítása Kutatócsoport a fizika középiskolai
oktatásának megújításával foglalkozó munkája: az
eddig publikussá vált anyagok közül – amelyek szá-

mos környezetfizika vonatkozás mellett a modern
fizika több területét, mint például a kvantumfizika,
félvezetõk, szenzorok, csillagászat, káosz, fraktálok
is lefedik – több is alkalmas lehet e célra.4 A fizika és
földrajz határterületeinek tárgyalására egy modulként
a forgó Földön zajló jelenségek bemutatására, azok
értelmezésére alkalmasnak tartjuk a Coriolis-hatást
feldolgozó e-tananyagunkat, ezért azt gimnáziumban
tanító kollégák szíves figyelmébe ajánljuk.
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