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ÖSSZEFOGLALÁS 
A fizikában és általában a természettudományokban kulcsszerepet tölt be az energia fogalma. 
A középiskolás tanulmányok során ezért is elengedhetetlen a fogalommal kapcsolatos 
ismeretek összefoglalása és szintézise. Ehhez a – tanítási gyakorlat szempontjából – fontos 
igényhez igazodva kerestem olyan eszközt, amellyel a komplex látásmódot előtérbe helyezve 
az energiához kapcsolódó fogalomrendszer minél több eleme megjeleníthető. Cikkemben az 
elméleti összefoglaláson túl a gyakorlati megvalósításhoz is felsorolok néhány megvalósítható 
szakmódszertani ötletet.  

BEVEZETÉS 
A napenergiás aszalónkat (1. ábra) a környezetfizikai szakkör keretein belül egy 

diákcsoport építette többnyire hulladék anyagokból. Célunk az volt – a napenergia egyszerű 
otthoni felhasználásának bemutatásán túl [1,2] -, hogy a kollektorból és aszalótérből álló 
berendezés fizikájának lényegi elemeit megértsük, és a tapasztalatok alapján fejlesszük ezt – a 
nálunk még kevéssé ismert – hasznos találmányt.  

 
1. ábra. Diákok által épített napenergiás aszaló. 

AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TANÓRÁN ÉS SZAKKÖRÖN 
A kapcsolódó fogalmak megértésében kiemelt szerep jut a gyakorlatnak: fontos a 

tapasztalás, megfigyelés és mérés. Szakköri kipróbálást követően júniusban három osztállyal 
tartottam szabadtéri fizika órát, melyeken a tanulók csoportokban oldották meg a kijelölt 
feladatokat. Az előkészítésre egy tanórát fordítottam. Diákjaim csoportonként egy-egy 
„kutatási megbízást” kaptak, melyben leírtam a mérés célját, felsoroltam a mérendő 
mennyiségeket, valamint a használható eszközöket. Tapasztalataikat egy előre általam 
megformázott jegyzőkönyvbe kellett leírniuk. A feldolgozott témák a következőek voltak: 
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i.) különböző felületekről (fekete, fehér, piros karton, illetve alufólia) visszavert 
természetes fény spektrumának vizsgálata kézi spektroszkóppal, valamint a felületek által 
elnyelt energia összehasonlítása (a felsorolt anyagokkal főzőpoharakat vontak be, és mérték 
az elpárolgó víz mennyiségét) 

ii.) gnomón vizsgálata (megfigyelendő volt a pálca árnyékának változása – déli órák körül 
volt a foglalkozás -, valamint meg kellett határozni az északi irányt), napóra működési 
elvének megismerése írásos forrás alapján 

iii.) gyűjtőlencse fókusztávolságának meghatározása, és napelem teljesítményének 
meghatározása méréssel 

iv.) az üvegházhatás vizsgálata (két üres kartondoboz – az egyik Nap felé álló fedelét 
műanyag fóliára cseréltük - levegőjének hőmérsékletét kellett összehasonlítani, illetve mérni 
az idő függvényében) 

v.) az aszaló kollektorának vizsgálata (a tanulóknak mérniük kellett a kiáramló levegő 
hőmérsékletét az idő függvényében, valamint össze kellett hasonlítaniuk az aszalótér 
hőmérsékletét kollektor nélkül és a kollektor csatlakoztatásával) 

A felsorolt csoportmunkákat úgy állítottam össze, hogy mindegyik egy a napenergiás 
aszaló működésének megértéséhez kapcsolódó jelenség megértését segítse, mint például 
abszorpció/emisszió (i.), a napsugárzás dőlésszögének változása az időben (ii.), vagy a Nap 
energiájának szemléltetése (v.). 

A környezetfizikai tartalmak tanórai munkába való integrálásához elengedhetetlen a 
tananyag hosszas „tesztelése”. Erre adott lehetőséget a 2008-ban indított Környezetfizikai 
szakkör, ahol a napenergia témája mellett a környezeti áramlások témakörét jártuk körül. A 
téma iránt fogékony diákokkal persze kvantitatív vizsgálatok is végezhetők. Az alábbiakban 
ezek eredményeit ismertetem. 

A kollektor az üvegházhatás mechanizmusához hasonlóan melegíti fel a benne levő 
levegőt. A felső részen található furatokon kiáramló (és így az aszalótérbe jutó) levegő 
hőmérséklete több paramétertől is függ (pl. dőlésszög, tájolás stb.), melyek közül mi kettőt 
vizsgáltunk részletesen: a kollektorban található abszorber alumínium lemez szerepét1, és a 
furatok keresztmetszetének hatását2. Természetesen fontos kérdés az eszköz hatékonyságának 
vizsgálata is, amit mi az aszalótérben víz párologtatásával mértünk3.  

1. Az abszorber alumínium lemez (2.a. ábra) üvegtől való távolságát (d) változtatva nem 
találtunk lényeges különbséget a kollektorból kiáramló levegő hőmérsékletében a – 
szaktanteremben reflektorral elvégzett – kísérletek során. A lemez matt feketére festése 
azonban – a várakozásnak megfelelően – jelentős mértékben növelte a kollektor levegőjének 
hőmérsékletét (2.b ábra). 
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2.a. ábra. A kollektor felépítése.  2.b. ábra. Az alumíniumlemez helyzetének és felületi 

minőségének hatása a kiáramló levegő hőmérsékletére 
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2. Az energia konvekcióval jut a kollektorból az aszalótérbe. Méréssorozatunkban azt 
vizsgáltuk, hogyan változik a kiáramló levegő hőmérséklete a furatok összkeresztmetszetének 
függvényében. Méréseink szerint, ha az összes furat nyitva van, akkor melegszik föl 
legkevésbé a levegő, mert ilyenkor gyorsabb az áramlás. Hogy a közben bekövetkező 
energiatranszport mértéke hogyan változik, vagyis melyik az optimális beállítás (hány furatot 
kell leragasztani), egy újabb méréssorozattal lesz eldönthető, ti. hogy mérjük az aszalótérből 
való párolgás mértékét (a mérés technikáját lásd a 3. pontban). Az 1. táblázatban az is látható, 
hogy az alumínium lemez helyének valóban nincs lényeges szerepe (lásd 1. pont). 

1. táblázat. A kollektorból kiáramló levegő hőmérséklete (Celsius-fokban) a furatok számának 
függvényében különböző d (2,5 cm, 4 cm, 5,5 cm) távolságok esetén  

    
 

3. Az aszaló hatásfokának meghatározásához a bonyolult és nehezen ismételhető aszalási 
méréssorozat helyett egy önkényesen választott eljárás alapján számoltunk. Egy standard (9,5 
cm átmérőjű) üvegedénybe 50 g vizet tettünk az aszalótérbe, és mértük az egy óra alatt 
elpárolgott víz mennyiségét. Az ehhez szükséges hőt vetettük össze a közben a kollektort ért 
napsugárzás energiájának nagyságával. Így a napenergiás aszaló általunk definiált hatásfokára 
  0,3% adódott. Az eszköz még tökéletesítésre szorul (pl. szükséges egy kémény), de az 
eljárás lényegi vonása, hogy ezzel hasonló eszközök összehasonlíthatóak. (Megjegyzések: (1) 
a definíció óvatosan kezelendő, hiszen nagyobb felületről már a párolgás is gyorsabb lett 
volna, (2) a napsugárzás intenzitását Lux egységekben mértük, amit standard módon 
átváltottunk W/m2 egységekbe.)  

AZ ASZALÓVAL KÖZÉPISKOLÁBAN TANÍTHATÓ ENERGIÁHOZ  
KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK RENDSZERE 

A természettudományok tanításának egyik legérdekesebb oldala a tantárgyközi 
kapcsolatok felfedezése és azok bevonása a mindennapi gyakorlatba. Számos példát 
sorolhatnánk az egyes tárgyak fogalomrendszerének kapcsolatából. Az energia mint 
alapfogalom ebből a szempontból is kitüntetett szereppel bír, ugyanis minden 
tudományterülethez kapcsolódik, és  a középiskolai tanítás során többféle aspektusból is 
előkerül. A kapcsolatok áttekinthetővé tehetők az ún. gondolattérkép segítségével (3. ábra). 
Az energia fogalmához kötődően egy lehetséges változatot mutattam be poszteremen, 
hangsúlyozva eszközünk tanítási gyakorlatban való alkalmazhatóságát. Ezen nem tüntettem 
fel az egyértelmű tantárgyon belüli kapcsolatokat (mint pl. fényelektromos hatás – napenergia 
hasznosítása, foton - optika). A fogalmi háló természetesen részben önkényes, és 
mindenképpen bővíthető, mindenesetre azt jól mutatja, hogy a különböző tantárgyakban, 
különböző évfolyamokon előkerülő fogalmak összekapcsolhatóak a napenergiás aszaló 
működésének értelmezésekor, amely az energia fogalmának pontosabb megértését teszi 
lehetővé. Az aszalóhoz kötődő folyamatok a fizika majd minden középiskolában érintett 
területét érintik a magfúziótól a hőerőgépek hatásfokán keresztül az optikán át egészen a 
halmazállapot-változásokig. A többi TT tantárgy keretein belül átadott ismeretek közül 
kiemelendő földrajzból az üvegházhatás, kémiából az anyagszerkezeti ismeretek, valamint 
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biológiából a növények vízháztartása. Az ábrán a fizika tárgy tanítási gyakorlatában 
alkalmazott klasszikus felosztást követtem, de kiegészítettem egy fontos fejezettel: a 
környezetfizikával. Meggyőződésem, hogy a fizikai tanulmányok zárásaként (vagy a többéves 
tanítási folyamat részeként – bár ez a megoldás komolyabb átalakítást igényelne) olyan 
összefoglaló, szintetizáló, komplex ismeretanyag felhasználását igénylő projektek 
feldolgozását kellene a diákokkal elvégeztetni, amely kézzelfoghatóvá teszi számukra a fizika 
tanulásának hasznát. Ezek közé sorakozhatnának a környezetfizika elemei is.  

 
3. ábra. Gondolattérkép az energiáról az aszalóhoz kapcsolódóan. 

ENERGIAÁTALAKULÁSOK SZEMLÉLTETÉSE AZ ASZALÓBAN [2] 
A fizikában használt alapfogalmak közül az egyik legfontosabb és talán egyben 

legnehezebb az energia fogalma. A középiskolai természettudományos oktatás minden tárgya 
még az érettségi követelményekben is kiemelten kezeli. A hétköznapi szóhasználatban is 
gyakran használjuk, ennek ellenére az emberek többsége nem tudja megfogalmazni a 
jelentését. Az elterjedt „energiatermelés” kifejezés azt sugallja a mai kor embere számára, 
hogy energia a „semmiből” is előállítható. Éppen ezért is fontos, hogy egy mindenki számára 
kivitelezhető eszközzel demonstráljunk egy komplex folyamatot, amelyben középiskolai 
szinten is sok kapcsolat felfedezhető a tanultakkal. A hangsúlyt az energia különböző 
formáinak egymásba alakulására kell fektetni. Ahogy a 4. ábrán is látható, előkerül a 
probléma kapcsán a magfúzió, a hőmérsékleti sugárzás, a spektrum, a foton, a visszaverődés 
és törés, a fotoeffektus, a mechanikai energiafajták, a gerjesztés, az abszorpció, a konvekció 
és a párolgás fogalma is. Sokféle feladat megfogalmazható az ábra értelmezéséhez fizika 
órán. Pl: 1. Kapcsolja össze a gondolattérkép bekarikázott fogalmait az ábrán látható 
információkkal, jelenségekkel! 2. Sorolja föl a molekuláris hőelmélet legalább 3 olyan elemét, 
amely megjelenik az ábrán! 3. A fotonok mely tulajdonságai változnak az egyes 
kölcsönhatások során? 
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4. ábra. Fizikai folyamatok, energiaátalakulások a napenergiás aszalóban. 

KAPCSOLÓDÓ ISKOLAI TÉMANAPOK 
Megrendeztük 2009-ben A Nap napja (iskolai akadályverseny és rendhagyó órák minden 

tantárgy bevonásával), 2010-ben a Környezetfizikai nap (a bp-i Berzsenyi, a szekszárdi Garay 
és a tatai Eötvös szakköreinek tapasztalatcseréje, valamint szakmai előadások: dr. Horváth 
Ákos,  dr. Jánosi Imre, dr. Pálffy Miklós), 2011-ben pedig a TT Tehetségnap (iskolánk 
természettudományi és matematika szakköröseinek bemutatója, és egykori diákok, jelenlegi 
kutatók előadásai) tematikus napjainkat. 

Számomra – fizika tanár számára – az eszközkészítés lehetőségét, módszertani fejlődést és 
a diákok számára is izgalmas projektek kitalálását adta az elindított program. A diákok pedig 
a tananyagon túlmutató ismeretekkel gazdagodtak, és megtapasztalhatták a tudományos 
megismerés folyamatát és örömét. 
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