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az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A földrajzi jelenségek hátterében levő fizikai folyamatokat a középiskolai földrajzkönyvek 

felületesen tárgyalják. A fogalmak nem világosak, a magyarázatok túl tömörek és gyakran 

hibásak. A mélyebb megértéshez nélkülözhetetlen kvantitatív megfontolások a földrajz-

tananyagban egyáltalán nem szerepelnek. Így a tanulók földrajzi ismereteik jelentős részét 

valójában nem értik. Ezért a fogalmak és törvények ismeretében fizikaórán érdemes 

visszatérni a földrajzból hallottakra, eloszlatni a tévedéseket és elmélyíteni az ismereteket. 

BEVEZETÉS 

Magyarországon a középiskolások egy évig, kilencedikben tanulnak természetföldrajzot, 

amely így túlnyomórészt, sőt, egyes iskolákban teljesen megelőzi a fizika tantárgyat. 

Hat különböző kiadó forgalomban levő középiskolai földrajzkönyveit tanulmányozva arra 

a meggyőződésre jutottam, hogy néha a szerzők maguk sem értik a fizikai jelenségeket, 

amelyekre hivatkoznak. A könyveket az irodalomjegyzék nem tartalmazza, mert a cél nem 

egyes hibák pellengérre állítása, hanem az általánosan hibás szemlélet bemutatása. 

Az alábbi összeállítás ilyen, a földrajzkönyvek által homályosan hagyott jelenségekre és 

lehetséges kvantitatív tárgyalásukra mutat példákat. A kvantitatív összefüggések felállítása és 

alkalmazása még akkor is elősegíti a mélyebb megértést, ha a kvantitatív modell bonyolult 

jelenségek erős leegyszerűsítését vonja maga után. 

ÁRAPÁLY 

Ismeretes, hogy az árapályt a Hold okozza. Adott pillanatban a Föld Holdhoz legközelebbi 

és a legtávolabbi pontján következik be dagály. (A magyarázat egyszerűsítéséhez úgy 

képzelhetjük, hogy a Föld teljes felszínét víz borítja.) A jelenségre vonatkozóan kivétel nélkül 

mindegyik földrajzkönyv ugyanazt a hibás magyarázatot adja, mely szerint a két dagálypúp 

két különböző okra vezethető vissza (1. ábra): a Hold felőli púp oka a Hold vonzása, míg a 

túloldali púpért a Föld–Hold rendszer közös tömegközéppontja körüli keringésből adódó 

centrifugális erő a felelős. (Valószínűleg nemcsak a magyarországi tankönyvekkel van baj, 

hiszen a legkülönfélébb nyelveken írt ismeretterjesztő weboldalak is osztoznak a tévedésben.) 

Ennek a magyarázatnak egyik hibája, hogy a vonzás tényére hivatkozik a vonzás 

távolsággal való csökkenése helyett. A másik hiba a centrifugális erőre való hivatkozás. 

(Minderről részletes és szemléletes elemzést ad [1].) 

 
1. ábra. Ilyen illusztrációkat találunk a földrajzkönyvekben. 
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Sajnos, heti két fizikaórába nem férnek bele a gyorsuló vonatkoztatási rendszerek. Annyit 

azonban minden fizikatanár hangsúlyoz feladatmegoldáskor, hogy egyrészt mindig a testekre 

ható összes erő eredőjét kell tekinteni, másrészt a rendszer viselkedését illető 

következtetéseink (hogy mi történik), nem függhetnek a vonatkoztatási rendszer 

megválasztásától. A centrifugális erő önmagában nem okozhat dagálypúpot, hiszen csak 

akkor van jelen, ha forgó rendszerben írjuk le a mozgást. Ha két púpot észlelünk, akkor 

azonban inerciarendszerben is két púp van.  

Az elsőként hallott magyarázat, még ha hibás is, olyan mélyen bevésődik, hogy nagyon 

nehéz fizikaórán helyrehozni. Hiába magyaráztam el korábban a jelenséget (kvalitatív módon) 

tanítványaimnak, érettségi előtt rákérdezve mégis a földrajzkönyv szavait kaptam vissza: ―A 

Hold felőli púp oka a Hold vonzása, a túloldali púpé a centrifugális erő.‖ A gravitációs erő 

távolsággal való gyengülésére még a heti öt órában fizikát tanuló csoportomban sem 

hivatkozott senki. A mélyebb megértést kvantitatív tárgyalással erősítendő, nekik szólt a 

következő becslés.  

A 2. ábrán R a Föld sugara, d a Hold távolsága, r a Föld–Hold tengelytől φ szögtávolságra 

levő P pont távolsága a Holdtól és d ≈ 60R miatt R<<d, a d és r által bezárt α szög kicsi. A 

Hold által a φ helyen levő egységnyi tömegre kifejtett f gravitációs erő felírható két erő, az 

átlagos f  erő (amely mindenütt ugyanaz, ezért nem okoz deformációt), valamint az átlagtól 

vett ff   eltérés összegeként: Ez utóbbit nevezik általában árkeltő erőnek (2. ábra). 

 
2. ábra. Az árkeltő erő. 

Ha inerciarendszert használunk, akkor f  a centripetális erő (A tengelyforgás most nem 

számít!), amely a Föld pontjainak azonos sugarú körpályákon való keringéséhez szükséges. 

Ha pedig a Föld a közös tömegközépponthoz rögzített forgó rendszerben egyensúlyban van, 

akkor minden pontban ugyanekkora centrifugális erő hat [2]. A deformációért, vagyis azért, 

hogy a vízfelszín a helyi „vízszintes‖ irányhoz (a geoidhoz, lásd alább) képest lejt, mindkét 

tárgyalásban ff   felelős, ennek tangenciális komponensét számoljuk ki φ függvényében. 

Egyensúly esetén ezt az erőt ellensúlyozza a Föld gravitációs erejének lejtőirányú, vagyis a 

vízfelszín irányába eső komponense (3. ábra). A fenti jelölésekkel. a középiskolai 

matematikából ismert trigonometrikus és algebrai összefüggések, valamint kis szögre 

vonatkozó közelítések segítségével az alábbi eredményt kaphatjuk, a felszíni g nehézségi 

gyorsulással (azaz a Földtől származó gravitációs térerősséggel) kifejezve. (g helyfüggésétől 

eltekintünk.) 
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(Gravitációs térerősség helyett potenciál alkalmazása is hasonló eredményre vezet: [3].) A 

zárójelben levő trigonometrikus kifejezés második tagja csak akkor nem hanyagolható el az 

első mellett, amikor φ 90º-hoz közeli, de R<<d miatt az értéke ilyenkor is kicsi. g 

szorzótényezője tehát ott maximális, ahol sin2φ = 1, ekkor az értéke 8,4·10–8. Mivel ez az 

érték kicsi, g szorzótényezője a lejtős vízfelszín meredekségének tekinthető, vagyis a 

legnagyobb meredekség kb. 8,4 cm emelkedést jelent 1000 km távolságon. 
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3. ábra. Erők egyensúlya a lejtős vízfelszínen. 

Az alacsonytól magas vízig terjedő teljes szintkülönbséget megkapjuk, ha az egységnyi 

távolságokra vonatkozó emelkedéseket összegezzük miközben φ értéke 0 és derékszög között 

változik. Ehhez elég annyit tudnunk, hogy a szinuszgörbe alatti terület 0-tól π-ig 2, ebből már 

következik, hogy a szög helyett az x = 0-tól Rπ/2-ig vett távolsággal kifejezve az 

 
R

x
sin210 8,4=y -8   (2) 

függvény alatti terület ennek 8,4·10
–8

·R/2-szerese. Eredményül fél méter körüli értéket 

kapunk. Ez a becslés természetesen hipotetikus, egész Földet beborító óceán szintváltozásaira 

vonatkozik. Az adott partszakaszon ténylegesen megfigyelhető árapály ennél bonyolultabb, 

sok tényezőtől függ. 

A FÖLD ALAKJA 

Mindegyik földrajzkönyv említi, hogy a Föld nem tökéletes gömb, hogy a forgás 

következtében belapult. Szerepel a forgásellipszoiddal való közelítés, és említik a geoid 

alakot is. Egyes esetekben azonban az olvasó azt hiheti, hogy a geoid maga a forgásellipszoid, 

másutt pedig nem világos, hogy a geoid nem azonos a felszín tényleges alakjával. Csak azt 

mondják, hogy a felszín nem követi az ellipszoidot, tehát a Föld geoid alakú. A hat könyv 

közül csak egy hivatkozik a tömegeloszlás egyenetlenségére. (A geoid az igazi 

ekvipotenciális felület, amely mindenütt merőleges a helyi ―függőlegesre‖, amelyet a helyi 

gravitációs és centrifugális gyorsulás határoz meg. Részletesebben lásd [4],[5].) 

Az ellipszoid legnagyobb és legkisebb sugara közti 21 km eltérés sokszorosan nagyobb, 

mint bármilyen apály-dagály különbség. (Természetesen az árapály okozta szintváltozás a 

lapult földhöz képest értendő). A forgás miatti felszín-lejtésre, és abból a teljes 

szintkülönbségre a fentiekkel analóg módon nagyságrendileg helyes becslést kaphatunk. 

Ehhez most – forgó vonatkoztatási rendszert választva – az árkeltő erő helyett az adott helyen 

ható centrifugális erőt kell g-vel összehasonlítani. (A valóság most is bonyolultabb, hiszen az 

óceán mélysége messze nincs 21 km. Az sem baj, hogy g-be a centrifugális erő már bele van 

számítva, hiszen csak nagyságrendi összehasonlításra törekszünk.) 

SZÉLIRÁNY 

A fenti két probléma megközelítése nagyjából ugyanúgy történik inerciarendszerben és 

forgó rendszerben. A fizika-tantervek – feltehetően a diákok összezavarását elkerülendő – 

nem említik a tehetetlenségi erőket, noha egyébként a vonatkoztatási rendszer fontosságára 

nagy hangsúlyt helyeznek. Jól példázza a tantárgyak közötti összhang hiányát, hogy 

ugyanakkor a földrajzórán magától értetődőnek veszik, hogy van centrifugális és Coriolis-erő, 

és fel sem vetik a vonatkoztatási rendszer problémáját. 

A földrajzkönyvek hibás fizikai szemlélete az árapály mellett a Coriolis-erőre való 

hivatkozással tárgyalt jelenségekből világlik ki legjobban. Ilyen az áramló közegek 

viselkedése: a szél és a tengeráramlások. 
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A Coriolis-erőt mindegyik könyv említi, többen azt is, hogy a Föld forgása miatt jön létre, 

és a mozgás irányához képest az északi féltekén jobbra, a délin balra hat. Egyetlen könyv 

kísérli meg a jelenség magyarázatát, egyedüliként említve azt is, hogy az erő nő a földrajzi 

szélességgel. Arról egyik könyv sem szól, hogy arányos a sebesség nagyságával. 

A szélirányokat illetően rengeteg a hibás állítás és magyarázat. A háttérben felfedezhető a 

fizikatanítás kudarca a leendő földrajzkönyv-szerzők esetében. Minden erőfeszítésünk 

ellenére ugyanis tanítványaink jelentős része megmarad az arisztotelészi világképnél: a test 

abban az irányban mozog, amerre az erő hat. Ezt példázza a következő idézet: „A szél 

mozgása a valóságban nem egyenes irányú, azaz a levegő nem pontosan az alacsony 

légnyomású területek irányába mozog, ugyanis ezt a légmozgást több tényező is befolyásolja. 

Ilyen a Föld forgásából származó kitérítőerő, az ugyancsak ebből eredő centrifugális hatás és 

a földfelszín közelében ható súrlódás, amely a magasabb légrétegekben már elhanyagolható. 

A szél a valóságban az említett erők közös eredőjének irányába mozog.” 

A legtöbb tankönyv egyszerűen kijelenti, hogy a levegő mindig a magasabb légnyomású 

hely felől az alacsonyabb légnyomású hely felé áramlik, és ettől az iránytól az eltérítő erő 

hatására kicsit eltér. Egyetlen könyv mondja helyesen, hogy a szél az izobárokkal közel 

párhuzamosan fúj, de magyarázatot nem ad. Pedig magyarázat gyanánt elég lenne körülbelül 

ennyi (4. ábra):  
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4. ábra A szélben mozgó részecskékre ható erők egyensúlya. 

A talajtól távol, ahol a súrlódás elhanyagolható, az egyensúly úgy alakulhat ki, ha a szél az 

izobárokkal párhuzamosan fúj és (az északi féltekén) a széliránytól jobbra van a magas 

nyomás. A felszín közelében az üres nyíllal jelölt szélirány valóban szöget zár be az izobárok-

kal, de ha nem lenne súrlódás, akkor velük párhuzamos lenne. (Részletesebben: lásd [6],[7].) 

A megértés hiányában a nehézségek tovább fokozódnak, amikor a tankönyvek a ciklonok 

és anticiklonok forgásirányát kísérlik meg néhány mondatban elmagyarázni. Ha a tanuló azt 

hiszi, hogy a mozgás az erő irányában történik, majd azt olvassa, hogy a ciklonban a befelé 

haladó levegő a Coriolis-erő hatására kicsit eltérül, és tudja, hogy északon az erő jobb felé 

hat, akkor nem fogja érteni, hogy miért is kanyarodik a levegő a ciklonban balra. 

TENGERÁRAMLÁSOK 

A tengerfelszín alakjához visszatérve: a légköri áramlásokhoz hasonlóan a 

tengeráramlások létrejöttében is szerepet játszik a Coriolis-erő. Ezt a földrajztankönyvek is 

említik, noha részletes magyarázat nélkül. Arról azonban nem szólnak, noha a diák fantáziáját 

általában megragadja, hogy a tengeráramlások is a vízfelszín lejtésével járnak együtt: [8]. (A 

szintkülönbség csekély, kisebb, mint amit a hullámzások okoznak, de műholdas mérésekkel 

kimutatható.) Ezt a szintkülönbséget is megbecsülhetjük. Bár az eredmény forgó 

vonatkoztatási rendszerben könnyebben adódik, ha nem kívánunk tehetetlenségi erőkre 

hivatkozni, az alábbi módon inerciarendszerből is megkapható. 

Az 5. ábra hamisszínes felvételén a széles sötét (narancsszínű) sáv Amerika partjai mellett 

a Golf-áramlás. Mivel a földgömbön 1 fok kb. 110 km távolságnak felel meg, a képről 
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leolvasva az áramlat szélességét 100 km-nek vehetjük. Nagyságrendi következtetésekhez ez 

megfelel, pontosabb becslésnek pedig nincs értelme, hiszen nincs éles széle az áramlatnak. A 

vízfelszín-lejtés becsléséhez tekintsük a képen fehér nyíllal megjelölt területet, ahol Florida 

partjai előtt észak felé áramlik a tenger. Itt a földrajzi szélesség φ = 30º. Az áramlás v sebes-

sége m/s nagyságrendű. 

Az inerciarendszerben a víz sebessége nem állandó. A lejtés becsléséhez a vízrészecske 

gyorsulását kell meghatároznunk: Gondoljunk arra a jól ismert kísérletre, ahol a laboratóriumi 

asztalon gyorsulva mozgatott vizeskádban kialakul a ferde felszín. 

http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg
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5. ábra. Hamisszínes felvétel a tengervíz hőmérsékletéről 

(http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg). 

Egy vízrészecske sebességvektora a földfelszín u kerületisebesség-vektorából és a 

felszínhez képesti áramlási sebesség v vektorából áll össze. Mindkét vektorkomponens 

változik, tekintsük őket külön-külön. A v relatív sebességet (6/a ábra) bontsuk forgástengely-

irányú és arra merőleges összetevőkre. Csak az utóbbi (v’) változik, mivel iránya változik. 

(Kiemelve a 6/a ábra jobb felső sarkában.) A változás nyugati irányú:  

       ΩΔtsinv=Δv   ,sinv='v='v 21  . (3),(4) 

Ω a Föld forgásának szögsebessége, értéke 2π per nap, azaz 7,3 × 10
–5

/s. A gyorsulás ebből 

 sinvΩ=a (a) . (5) 
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6. ábra. Egy vízrészecske sebességvektorának megváltozása. 

Az u kerületi sebesség (6/b ábra) keletre mutat és nagysága észak felé haladva csökken, a 

változás tehát szintén nyugati irányú: 
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  (6) 

http://oceanmotion.org/images/gatheringdata/modern-gulf-sst.jpg
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 sinvΩ=a (b)   (7) 

A két gyorsuláskomponenst összeadva kapjuk a vízrészecske eredő gyorsulását az inercia-

rendszerhez képest. Ezt a gyorsulást a felszín lejtése teszi lehetővé, az asztalon gyorsulva 

mozgatott kádhoz hasonlóan. Mivel a lejtő kényszererejének vízszintes komponense gyorsít, 

míg a függőleges a gravitációt ellensúlyozza, a gyorsulás értékét g-vel osztva kapjuk a felszín 

meredekségét (7. ábra):  

 sin2vsinsin  Ω=vΩ+vΩ=a  (8) 

 56
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7. ábra. A v sebességgel mozgó folyadékelem és gyorsulása. 

Az eredmény a 100 km nyugat-kelet irányú távolságon kb. 1 méter, ami megfelel a 

valóságnak. (Vegyük észre, hogy a 2vΩsinφ gyorsulás számértékében megegyezik a 

vízszintes Coriolis-gyorsulással, hiszen Ωsinφ nem más, mint a földforgás szögsebességének 

függőleges komponense φ földrajzi szélességen. Forgó rendszerben ennyivel egyszerűbb lett 

volna a számolás.) 

TOVÁBBI JELENSÉGEK 

A fentieken kívül is számos földrajzórán tárgyalt jelenség kvantitatív megvilágításában 

segíthet a fizikaóra. Néhány további példa: víz- és földrengéshullámok, légnedvesség, 

csapadékképződés, a Föld energiamérlege, csillagászati és asztrofizikai problémák. 
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