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7. kísérlet  
 

Igen szép kísérlet, ha 78 percenkénti fordulatszámmal forgó normál 
lemezjátszó tányérjára 20-30 FP�iWPpU�M&��ún. kristályosító csészét vagy 
közönséges lábast helyezünk, félig megtöltjük vízzel, és a szerkezetet 
megindítjuk. A forgási paraboloid igen hamar szépen kialakul; még 
jobban láthatóvá válik, ha a vízre alumíniumport szórunk. Tekintve az 
adott, konstans fordulatszámot a paraboloid alakja számítható is. 

 

8. kísérlet  
 

Bemutatjuk a centrifuga modelljét. Elmagyarázzuk a centrifugálás 
alapgondolatát: a folyadékbaQ�OHEHJ��FVHSSHN�� UpV]HFVNpN� OH�OHSHGpVpW��

V]pWYiOiViW� D� JUDYLWiFLyV� HU�� pV� D� IHOKDMWyHU�� N�O|QEsége okozza, a 
súrlódás fékezi. 

Ha a centrifugális gyorsulás a nehézségi gyorsulás 100-szorosa, 
1000-V]HUHVH� VWE�� OHV]�� DNNRU� D� JUDYLWiFLyV� HU�� pV� D� IHOKDMWyHU��

különbsége is 100-szor, 1000-szer nagyobbá válik, így természetes, hogy 
D� IHOKDMWyHU�� pV� D� V~UOyGiVL� HU�� HJ\HQV~O\D� QDJ\REE� VHEHVVpJQpO�

következik be, tehát a szétválás meg-
J\RUVXO�� .|]EHQ� D� QDJ\REE� V&U&VpJ&�

DONDWUpV]HN� D� WHQJHO\W�O� WiYRODEE�� D�

NLVHEE� V&U&VpJ&HN� D� WHQJHO\� N|]HOpEHQ�

helyezkednek el. Például a tej centrifu-
gálásakor a tejszín (zsír) a tengely felé 
mozdul el. 

 

9. kísérlet  
 

,JHQ� WDQXOViJRV� NtVpUOHW� D� N|YHWNH]��� $� ��-30 FP� iWPpU�M&�

kristályosító csészébe vagy lábasba 1-2 cm vastagon földet szórunk, és 
búzát vetünk bele. Az 
edényt kb. egy hétig hagy-
juk egy 78 percenkénti for-
dulatszámmal forgó normál 
lemezjátszó tányérján, na-
ponta egyszer óvatosan 
meglocsolva. Ez alatt a 
NLQ�WW�E~]D�NE��� cm magas 
lesz. Szépen látható, hogy a 
szálak iránya a centrifugális 
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HU�� pV� D� JUDYLWiFLyV� HU�� HUHG�MpQHN� LUiQ\iEDQ� KHO\H]NHGLN� HO�� NtY�O�

IHUGpEEHQ��EHO�O�I�JJ�OHJHVHEEHQ��D�tg. =g/ &2r (. a vízszintessel bezárt 
V]|J��NpSOHWQHN�PHJIHOHO�HQ� 

 

10. kísérlet  
 

(]W� D� MHOHQVpJHW� HJ\V]HU&� NtVpUOHWWHO� PXWDWKDWMXN� Peg. 30-40 cm 
hosszú, 2-3 FP� iWPpU�M&� �YHJFV|YHW� WHOHW|OW�QN� Yt]]HO�� QpKiQ\� FP�

hosszú fadarabot és vasdarabot helyezünk bele, a csövet bedugaszoljuk, 
és vízszintesen az asztalra fektetjük. Apró rázással gondoskodunk arról, 
KRJ\�D�IDGDUDE�pV�D�YDVGDUDE�D�FV� közepén legyenek, a fadarab úszva, a 
YDVGDUDE� DODWWD� IHNYH�� (]XWiQ� N|YHWNH]LN� D� NtVpUOHW�� D� FV�� HJ\LN� YpJpW�

hirtelen körben elmozdítjuk, miköz-
ben a másik vége ugyanott marad. 
Azt látjuk, hogy a vasdarab kifelé, az 
úszó fadarab befelé mozdul el. 

KísérleteN�D�J\RUVXOy�IRUJiV�N|UpE�O 
 

11. kísérlet  
 

Kereket, például kerékpárkereket forgat-
hatóan helyezünk el, vízszintes tengellyel. A 
tengelyre felcsavart fonál végére súlyt 
akasztunk. Mérjük a súly útját, lefutásának 
LGHMpW��D�WHQJHO\�iWPpU�MpW�pV�D�NHUpN�Wömegét. 
Ha a tömeg túlnyomó részben a kerék 
kerületén foglal helyet, akkor a tehetetlenségi 
nyomatékot könnyen kiszámíthatjuk. Adata-
ink alapján tanulmányozhatjuk a forgó moz-
gás alaptörvényét, valamint az energiameg-
maradás törvényét. Ugyanis a súly munkavég-
zése alakul át a kerék mozgási energiájává. 

 
 

12. kísérlet  
 

Ugyanez fordított kivitelben, amikor a fonál végét rögzítjük, és a 
NHUpN� J|UG�O� OH�� .HWW�V� IRQDODW� V]RNiV� KDV]QiOQL�� KRJ\� D� NHUpN� ]DYDU-
WDODQXO�J|UG�OKHVVHQ�OH��/HPpUM�N�D�WHQJHO\�iWPpU�MpW� a korong tömegét, 
D�OHIXWiV�KRVV]iW�pV�LGHMpW��(]HNE�O�D]�DGDWRNEyO�NLV]iPtWKDWMXN�D�NRURQJ�

tehetetlenségi nyomatékát. 
 


