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ÖSSZEFOGLALÁS 
 A tatai Eötvös József Gimnáziumban 2008-ban Környezetfizikai szakkört indítottunk, melynek 
célja komplex természeti problémák megismerése és azok esetleges modellezése volt. 
Cikkünkben a műhelymunkák során körüljárt egyik kiemelt téma – a Coriolis-erő – 
környezettudományi vonatkozásait mutatjuk be, illetve rávilágítunk arra, hogy a fizika és 
földrajz tantárgyak korábban meglevő, ám ma már nem hangsúlyozott egyik kapcsolódási 
pontját (környezeti áramlások) érdemes lenne újra megerősíteni. 

BEVEZETÉS 
Az ELTE TTK Kármán laborjában tett több látogatás során fogalmazódott meg az ötlet, 

hogy kezdjük megteremteni az alapjait egy hasonló demonstrációs laboratóriumnak, ahol a 
környezeti áramlások [1] mellett a környezetfizika egyéb területei (pl. napenergia 
fölhasználási lehetőségei, sugárzások) is helyet kaphatnának. Ennek kapcsán indult el 
Környezetfizikai szakkörünk, ahol többek között a Coriolis-erő problémakörét dolgoztuk fel. 

Gyakorló fizikatanárként mindig gondot okozott a tehetetlenség törvényének tanításakor, 
hogy a feladatokat a Földhöz rögzített rendszerben oldjuk meg, miközben földrajz órán a Föld 
forgásából származó hatásokkal szembesültek a diákok. A cikkben vázolt gondolatmenet 
alkalmas lehet az ellentmondás föloldására, és arra, hogy tiszta fogalomrendszert, és 
megfelelő szemléletet sajátítsanak el a tanulók. A diákok jelentős részének fizikai világképe 
ugyanis tele van tévképzetekkel. Sokan leragadnak az arisztotelészi szemléletnél, így a 
dinamika tárgyalásánál különös gonddal kell eljárnunk, hogy az erőtan fogalmait és a köztük 
lévő kapcsolatokat eredményesen megtanítsuk. A hibás szemléletet esetenként a köztudatban 
is elterjedt triviálisnak tűnő, de helytelen megfontolások is kialakíthatják, például a Coriolis-
erő hatásával kapcsolatban sok érdeklődő diák is ismeri a déli féltekére elrabolt felügyelő és a 
fürdőszobai lefolyó esetét – ti. hogy a felügyelő a víztölcsér forgásirányából megállapíthatná, 
hogy már nem az északi féltekén tartózkodik. 

A CORIOLIS-EFFEKTUS SZEMLÉLTETÉSE  
A Coriolis-hatás bevezetése az effektus egyszerű bemutatásával kezdődhet. Vegyünk egy 

lemezjátszóra szabott körlapot (1.a ábra), melyre sugárirányban egy vonalzó mentén húzzunk 
egyenest, lehetőleg állandó sebességgel (a vonalzó ennek megvalósításában valamelyest 
segít). Ismételjük meg a műveletet a lemezjátszó korongjának két különböző fordulatszámú 
beállításánál. Hasonlítsuk össze a kapott ábrákat! Látható (1.b ábra), hogy forgatott 
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rendszerben görbéket kapunk, illetve hogy kisebb fordulatszám esetén (a b. ábra első esetében 
fele a középső rajzon látható esetnek) az eltérülés mértéke kisebb. Ebben az egyszerű 
rendszerben még két további paraméter változtatható: a papírkorong sugara (L = 10 cm, mi 
ezt nem változtattuk) és a vonalhúzás sebessége (v). Ha a vonalat lassabban (a b. ábra 
harmadik esetben az első kettőhöz képest fele akkora sebességgel) húzzuk, a forgatás hatása 
jobban érvényesül. Felhívjuk a figyelmet az eltérülés irányára: az óramutatóval megegyező 
irányú forgatás az eredetihez képest balra való eltérülést eredményez. (Tanórán párban is 
elvégezhető a demonstráció egy középponton átmenő tű körül forgatott kör alakú papírlap 
segítségével.) 

    
1.a ábra. A Coriolis-hatás demonstrálása    1.b ábra A vonalhúzás sebessége és a  
lemezjátszó korongján     fordulatszám hatása a körlapos kísérletben 

Természetesen az ismert egyszerű kísérlet is kivitelezhető: gurítsunk el a forgatott 
rendszerben egy golyót, és figyeljük a pályáját, melynek megjelenítésére a golyót festékbe 
márthatjuk. Mi a forgókádas kísérletekhez (lásd később) beszerzett korongozó asztalon 
végeztünk vizsgálatokat, melyeket a forgóasztalhoz rögzített kamerával felvettünk. Ennek 
előnye, hogy a kiértékelésnél megfigyelhetjük a fordulatszám és a platform széléről elindított 
golyó sebességének a golyó eltérülésére gyakorolt hatását. Így a többször ismételt próbák 
során akadt néha olyan eset is, amikor a golyó pályája önmagába záródó kör volt (lásd 
később).  

A kísérletek jól szemléltetik, hogy bár új kölcsönhatás nem lépett fel, a két megfigyelő 
másképpen látta a mozgást, ami ezek szerint a vonatkoztatási rendszer megválasztásán múlik. 
Ha szeretnénk a Newton-féle mozgásegyenletet (F = ma) használni mindkét esetben, akkor a 
forgatott rendszerben jelentkező gyorsuláshoz rendelnünk kell egy fiktív erőt, amit Coriolis-
erőnek nevezünk (ebben a vonatkoztatási rendszerben a centrifugális erő is megjelenik, de ez 
a tárgyalt eseteinkben nem lényeges szerepű). A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy mitől függ 
a Coriolis-gyorsulás nagysága, és egyben arra is választ adhatunk, hogy mikor van jelentősége 
(ez lesz az a pont, amitől gondolatmenetünk a földrajz-fizika interdiszciplinaritást segíti).  

FOUCAULT-INGÁS MODELLKÍSÉRLETEK 
A Föld forgásának meggyőző kísérleti bizonyítékát, és egyben a Coriolis-erő hatását Leon 

Foucault mutatta meg. A párizsi 67 m hosszú, 16 s lengésidejű ingának mindössze két társát 
konstruálták meg még a XIX. században. Egyikük Kunc Adolf volt, aki 1880-ban 
Szombathelyen mutatta be 30 m hosszú, 11 s periódusidejű ingáját. A kivitelezés igen gondos 
előkészítést igényel, de kisebb ingák az iskolában is készíthetőek demonstrációs céllal. Az 
ingához ingatestként egy súlygolyó is alkalmas, melybe menetet vágva a huzal rögzíthető. 
Felfüggesztésként leggyakrabban a Cardano-féle [2] felfüggesztést alkalmazzák. Mi is így 
jártunk el, amikor dísztermünkben alkalmilag beállítottuk kb. 4 m hosszú ingánkat.  

A mélyebb megértéshez egy változtatható fordulatszámú forgóasztal és egy arra szerelt 
rövidebb inga komoly segítséget nyújthat. Kísérletsorozatunkban ingatestként egy felül 
nyitott, alul kis furattal ellátott műanyaghengert használtunk, melyből festék csorgott. Kétféle 
ábrát kaphatunk aszerint, hogy az ingát az asztal közepéről óvatosan kitérítjük (2.a ábra), vagy 
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a szélsőhelyzetből indítjuk el (2.b ábra). Esetünkben a forgatás periódusidejét úgy állítottuk 
be, hogy az az inga – forgatástól független - periódusidejének harmada legyen. Így az inga 
síkja sokkal gyorsabban körbefordul, mint az eredeti Foucault-féle kísérletben (ott kb. 1,4 
nap). 

    
2.a ábra. Középpontból   és  2.b ábra. szélső helyzetből indított 

Foucault-inga modell trajektóriája.  

A demonstrációs kísérletek mellett egy erre a projektre írt szimulációs program 
segítségével további vizsgálatok végezhetők el: a paraméterek (inga hossza, forgatás 
periódusideje, kezdőfeltételek) irányított változtatásával (3. ábra) – akár a tanórán – 
gondolatmenetünket az áramlások hasonlóságának tétele, illetve az ún. Rossby-szám felé 
terelhetjük. A szimuláció alkalmas arra is, hogy rekonstruáljuk Foucault 1851-es ingájának 
mozgását, vagy akár diákjainkkal megtervezzük egy ingakísérlet összeállítását. Segítségével 
kiszámíthatjuk ugyanis, hogy egy pl. 4 m hosszúságú inga esetén - ha egy tanórán 15 perc 
alatt - szeretnénk már szemléltetni a Coriolis-hatást, akkor adott szögből való indítás során 
milyen messze tegyünk a padlóra dominókat, hogy legalább egy eldőljön a kívánt idő alatt.  

ROSSBY-SZÁM 
A kísérletben tapasztaltak és a szimuláció által megrajzolt trajektóriák alapján 

megállapíthatjuk, hogy azok alakját a két karakterisztikus idő aránya, ti. a forgatás (T) és az 
inga () periódusidejének hányadosa szabja meg (3. a,b,c,d ábra). Ezt a dimenziótlan számot 
nevezzük Rossby-számnak (Ro), amely egyben az inga maximális gyorsulásának (a) és a 
Coriolis-gyorsulásnak (A) a hányadosával is megegyezik [1].  

 
A
aTRo 






 (1) 

 
3. a,b,c,d ábra. Középpontból (a,c), illetve szélső helyzetből (b,d) indított ingák szimulált 

trajektóriái Ro = 1/4, illetve Ro = 1/8  esetén. 

A Ro reciprokának is tulajdoníthatunk kézzelfogható jelentést: 1/Ro - az előzőek alapján – 
a Coriolis-erő hatásának súlyát adja, ami nem más, mint a relatív eltérülés. Ehhez gondoljuk 
végig a következőt:  szögsebességgel forgatott rendszerben egy v sebességgel egyenletes 
mozgást végző golyó L hosszúságú - forgatás nélküli - elmozdulása során arra merőlegesen  
eltérülést szenved. Kis  esetén az eltérülés irányában állandó gyorsulással közelítve, 
valamint felhasználva a Coriolis-gyorsulás szokásos levezetéséből [3] meghatározható értékét 
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(aC=2v), az eltérülésre =aCt2/2=vt2 adódik. Ebből t helyére az L/v kifejezést 
behelyettesítve a relatív eltérülés mértéke is meghatározható: /L=L/v (az összefüggésben 
szereplő L/v a mozgásra jellemző frekvenciának // a reciproka). Tehát /L=1/Ro. Így 
könnyen belátható az is, hogy két különböző hosszúságú Foucault-inga által bejárt trajektória 
akkor mutat geometriai hasonlóságot, ha a hozzájuk rendelt Ro egyforma.  

Előző állításunk mögött természetesen a Foucault-inga mozgásegyenleteinek [4] megfelelő 
analízise rejlik. Ez persze messze túlmutat a középiskolás fizika tanulmányokon, de a 
teljesség kedvéért megmutatjuk. A legkiválóbb diákoknak szakkörön érdemes levezetni – 
hatásos. Tekintsük a Foucault-inga kétdimenziós mozgásegyenleteit az alábbi alakban: 

 x
dt
dyx

dt
xd 22
2

2

2    (2) 

 y
dt
dxy

dt
yd 22
2

2

2    (3) 

ahol x és y a két koordináta, időbeli első deriváltjaik a sebesség, második deriváltjuk a 
gyorsulás két komponense, g a nehézségi gyorsulás, l az  inga hossza,  a forgó rendszer 
szögsebessége, valamint 2 = g/l (az inga frekvenciájának négyzete). A jobb oldalon álló első 
tag a nehézségi erő hatását, a második tag a forgó rendszerben mozgó test Coriolis-
gyorsulását (lásd bevezető kísérletek), a harmadik pedig a centrifugális gyorsulást adja. Az 
egyenletekben szereplő egyes tagoknak a gyorsuláshoz való járuléka, illetve egymáshoz 
képesti „súlya” nehezen olvasható ki a két egyenlet (2) és (3) alakjából. Ha megkonstruáljuk 
az egyenletek dimenziótlan alakját, a Coriolis-hatás jelentősége jól láthatóvá válik, és egyben 
két áramlás hasonlóságának kritériumát is kiolvashatjuk a kapott kifejezésből. Az egyszerűség 
kedvéért csak a (2) egyenletet alakítjuk át. 

Mérjük a távolságot l, az időt pedig 1/ egységekben. A (2) egyenletben szereplő hely- és 
időváltozókat írjuk át a választott karekterisztikus mennyiség és egy (az egyenletben vesszős) 
dimenziótlan mennyiség szorzataként. 

 /' ,',' ttlyylxx   (4) 

Ezzel az eljárással (2) a következőképpen alakítható át: 
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A kapott egyenlet vesszős mennyiségei tehát dimenziótlan mennyiségek, az előttük 
szereplő szintén dimenziótlan kifejezések pedig szemléletesen mutatják az egyes tagok 
ingamozgást befolyásoló hatásának „súlyát”. Kiolvasható például, hogy létezik egy speciális 
eset, amikor 2 értéke megegyezik 2-tel (vagyis az inga periódusideje egyenlő a forgó asztal 
periódusidejével, tehát Ro = 1). Ekkor az egyenlet első és utolsó tagja kiesik: gyakorlatilag 
csak egy sebességet eltérítő hatás marad, a trajektória kör lesz, mint ahogy a megfelelően 
beállított paraméterek ezt vissza is adják a szimulációban. Ezt az esetet nevezzük 
tehetetlenségi körmozgásnak (amit a forgó asztalon elgurított golyónál is tapasztaltunk). 

Ami még fontosabb a számunkra, hogy a középső tag / dimenziótlan szorzótényezője 
éppen 1/Ro. A Coriolis-hatás tehát akkor jelentős, ha (4) jobb oldalán szereplő második tag 
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szorzótényezője nagy, vagyis Ro kicsi. (Megjegyezzük, hogy az áramlásokat leíró Navier-
Stokes mozgásegyenlet dimenziótlanításával hasonló eredményre juthatunk. A Rossby-szám 
eredeti bevezetése onnan származik.) 

MODELLEZHETŐEK-E A CIKLONOK A TANTEREMBEN? 
A ciklonok szemléletes tanítása [5] akkor valósítható meg, ha legalább alapjelenség 

szintjén a forgatás hatását egy áramló rendszerben is megmutatjuk.  

 
5. ábra. Ciklonok modellezése forgókádban.  

(a képet a Kármán laborban Szeidemann Ákos készítette) 

Ehhez szükséges a már említett korongozó asztal, melyre plexiedényt helyezünk. Az edény 
a mi esetünkben 46 cm átmérőjű és 40 cm magas. Az áramlások hasonlósága alapján a 
ciklonokra jellemző Ro értéket kell a megfelelő fordulatszám segítségével beállítanunk. A 
választandó fordulatszámot könnyen becsülhetjük a ciklonokra és a modellre jellemző tipikus 
paraméterek segítségével. Ciklonokra az áramlási sebesség 10 m/s, a Föld forgásából adódó 
frekvencia 10-4 1/s, a ciklon átmérője 106 m; modellünkre pedig az áramlási sebesség 10-1 
m/s, az edény mérete 1 m nagyságrendben közelíthető.  
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Látható, hogy modell értékére 1/s adódik, vagyis a forgóasztal fordulatszámát 10/perc 
nagyságrendűnek kell választani. A cikk Coriolis-effektussal foglalkozó részében leírtak 
szerint ez természetes is, hiszen ha kisebb az áramlás jellemző mérete (illetve pl. körlapon 
húzott vonal hossza), akkor kisebb lesz a hatás is (a relatív eltérülés arányos a távolsággal). 
Tehát ugyanakkora relatív hatást nagyobb szögsebességgel lehet elérni. Ezért ha pusztán az 
áramlás jellemző méretét csökkentjük egy a forgó Földön zajló jelenségnél – mint pl. 
mosdókagylóban lefolyó víz -, akkor a Coriolis-hatás nem lesz domináns. A felügyelő ez 
alapján nem határozhatja meg földrajzi helyét! 
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4. Foucault's Pendulum and the Coriolis Force: 
http://geosci.uchicago.edu/~nnn/LAB/DEMOS/coriolis.html 

5. „Weather in a tank” – Exploiting Laboratory Experiments in the Teaching of 
Meteorology, Oceanography and Climate: http://www-
paoc.mit.edu/labguide/intro_more.html 

 
 

 
 

 
 


