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FEL MENŐ 5 (AMERIKAI ŰRTÁRSASÁG)

HIDEG, ÉGETNI 
(ÉS BESZÍVNI) VALÓ LEVEGŐ
Egyszer ennél a résznél kezdődött 
nagy baj.

EZ A RÉSZ REPÜL LE 
A MÁSIK VILÁGRA KÉT 
EMBERREL

A LEGTÖBB SZÁMÍTÓGÉP 
EBBEN A KEREK RÉSZBEN VAN

EZEKBEN A DOBOZOKBAN VAN 
A LEVEGŐ, AMITŐL FURCSA 
LESZ AZ EMBER HANGJA
Ez tölti ki a helyet, ha kimegy innen 
a hideg levegő, és elég.

OLYAN LEVEGŐ, AMI 
EGYSZER ELÉGETETT EGY 
NAGY LÉGBEN JÁRÓ ZSÁKOT, 
ÉS SOKAN MEGHALTAK
És valaki akkor azt mondta: „Ó, az 
emberiség!” (Ezt elégeti a fel menő.)

LEVEGŐ, DE CSAK 
AZ A RÉSZE, 
AMI A FÖLDÖN ÉLETBEN 
TARTJA AZ EMBEREKET
(Elégeti a fel menő.)

ITT JÖN KI A TŰZ.

EZ A RÉSZ ESIK LE MÁSODJÁRA

MÉG TÖBB LEVEGŐ 
A LEVEGŐBEN JÁRÓ ZSÁKBÓL
(ELÉGETI A FEL MENŐ)
(HIDEG ÉS VIZES)

VIZES ÉS NAGYON 
HIDEG LEVEGŐ

EZ SEGÍT AZ EMBEREKNEK ELMENNI 
ONNAN, DE NAGYON GYORSAN,
Ha valami baj van, minden ég, és ők úgy 
döntenek, mégsem szeretnének annyira 
az űrbe menni.

ÉGETHETŐ ANYAG
Ez viszi el onnan 
az emberekkel teli dobozt 
nagyon, de nagyon gyorsan.

EZ IRÁNYÍTJA, MERRE 
MENNEK AZ EMBEREK, 
AMIKOR HÚZNAK ONNAN, 
DE NAGYON GYORSAN

ITT JÖN KI A TŰZ, AMI SEGÍT 
AZ EMBEREKNEK ELTŰNNI ONNAN

EZ A RÉSZ REPÜLI KÖRBE A MÁSIK 
VILÁGOT, ÉS TÉR HAZA AZ EMBEREKKEL, 
HOGY UTÁNA A VÍZBE ESSEN

EZ A RÉSZ MEGY AZ EMBEREKKEL, 
HOGY LEGYEN NEKIK LEVEGŐJÜK, 
VIZÜK, SZÁMÍTÓGÉPÜK MEG MÁS 
DOLGAIK.
Ez vissza is jön velük, de nem esik le, 
hanem elég a levegőben.

EZ A RÉSZ OTT MARAD 
A MÁSIK VILÁGON
Még mindig ott van.

EZ A RÉSZ ESIK LE HARMADJÁRA
Ez a rész elrepült a mi világunkból, 
és nekiment annak a világnak, amelyikre mentünk.

EZEK A LÁBAK 
ÉRNEK FÖLDET 
A MÁSIK VILÁGON

AJTÓ

ÜLÉSEK

DOBOZ AZ EMBEREKNEK

Ez az egyetlen űrben járó, amelyik  valaha 
földet ért egy másik világon. Az emberek 
ötször mentek el vele a Holdra nagyjából 
félszáz évvel azelőtt, hogy ez a könyv el-
készült.

A Holdra repülések után az Amerikai Űr tár-
sa ság nem használta tovább ezeket az űr-
ben járókat, utoljára az első űrházat vitték 
fel vele.

Az a ház visszaesett a földre, miután az em-
berek néhányszor jártak ott. Néhány darabja 
egy amerikai kisvárosban ért földet. A kisvá-
ros büntetésből pénzt akart az Űr tár sa ság-
tól, amiért az dolgokat dobált a fe jükre.
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MÉG TÖBB A LEVEGŐNEK 
ABBÓL A RÉSZÉBŐL, 
AMI ÉLETBEN TARTJA 
AZ EMBERT
(ELÉGETI A FEL MENŐ)
(HIDEG ÉS VIZES)

MÉG TÖBB A LEVEGŐNEK ABBÓL 
A RÉSZÉBŐL, AMI ÉLETBEN 
TARTJA AZ EMBERT
(ELÉGETI A FEL MENŐ)
(HIDEG ÉS VIZES)

ITT JÖN KI A TŰZ

ITT MEGY BE 
A HIDEG ÉS VIZES 
LEVEGŐ ELÉGNI

LYUK, AMIN BETÖLTIK 
A HIDEG, VIZES LEVEGŐT

EZ TELE VAN OLYAN ANYAGGAL, 
AMIT A FÉNY ADÓ SZERKEZETEKBEN 
ÉGETTEK, AMÍG A HÁZAKBAN 
NEM VOLT ÁRAM
Belemegy a hideg levegőbe, amikor 
a fel menő kezd fel menni.

ITT JÖN KI 
A LEGTÖBB TŰZ

HA AZ ŰRBE AKARSZ MENNI, 
JÓ, HA EZ A VÉGE NÉZ A FÖLD FELÉ

HA NÉHA AZ ŰR FELÉ MUTAT, AKKOR IGAZÁN ROSSZ 
NAPOD VAN, ÉS MA MÁR NEM MÉSZ AZ ŰRBE

EZ A RÉSZ ESIK LE ELŐSZÖR

MÉG TÖBB FURCSA HANGOT 
CSINÁLÓ LEVEGŐ
(Hogy kitöltse az üres helyet.)
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LÉGBEN JÁRÓ TOLÓJA
A légben járókat az autókhoz és vízen já-
rókhoz hasonlóan tűzvizet égető gépek tol-
ják előre. A tűz csak akkor ég, ha van leve-
gője, a légben járók pedig különleges fú-

jókat használnak, hogy azzal a levegővel 
égethessenek, amiben mozognak.

A legtöbb tűzvizet égető gép négy lépésben 
működik: beszívja a levegőt, összenyomja a 

A tűzhöz kell levegő és valami éghető anyag. Az űrben járók tűzvizet 
és levegőt adnak egy egyik oldalán nyitott dobozba, majd meggyújtják 
a tűzvizet. A tűz kifúj a lyukon, és előre tolja az űrben járót.

Az űrben nincs levegő, ezért az űrben járóknak vinniük kell magukkal. 
A légben járók használhatják a körülöttük lévő levegőt, csak a tűzvizet 
kell vinniük. Beszívják a levegőt, hozzáteszik a tűzvizet, és elégetik.

Elöl egy tolót használva több levegőt lehet befújni és összenyomni 
az égető dobozba. Ha több a levegő, a tűz is gyorsabban és 
melegebben ég.

A fújó működtetéséhez erő kell. Ilyet lehet úgy csinálni, hogy egy 
másik gépben, külön égetünk tűzvizet, és az így kapott erőt szálakon 
visszük a fújóhoz. De jobb, ha az amúgy is égetett tűz egy kis részét 
használjuk erre.

Hátulra, a kimenő tűz útjába szerelhetünk egy fújót, ami forgat egy botot, 
és a bot végén az első fújót. Ez lelassítja a kimenő levegőt, ezért a toló 
nem tol olyan jól, de az első fújó miatt az egész annyival jobban működik, 
hogy még így is megéri.

Egy végső ötlettől az egész még jobban működik. A kimenő levegőt nem 
csak a két fújó forgatására és a légben járó tolására használhatjuk, hanem 
forgathatunk vele egy nagy toló fújót is.

Ez a nagy toló fújó (ami körül néha fal van) tolja aztán igazán a légben 
járót. Ha van ilyen a gépen, a többi rész igazából csak azért kell, hogy sok 
levegőt nyomjunk össze, tüzet csináljunk, és erőt nyerjünk belőle.

ELSŐ LÉPÉS: 
LEVEGŐT 
BEFÚJNI
Ezen az oldalon 
jön be a levegő. 
Ez az első lépés 
az erőcsi-
nálásban.

HEGY
Ez segít már 
az elején össze-
nyomni a leve-
gőt, mielőtt 
az bemegy 
a tolóba.

MÁSODIK LÉPÉS: 
LEVEGŐT 
ÖSSZENYOMNI
Ezek a fújók egyre 
kisebb és kisebb helyre 
nyomják a levegőt, így 
a tűz gyorsabban és 
melegebben ég.

FORGÁST MEGÁLLÍTÓK
A levegőt összenyomó fújók 
forogva működnek, de mivel 
mind egy irányba forognak, 
megtörténhet, hogy a levegő 
forogni kezd magában, és 
nem megy az égető szobába. 
Ezért szereltek a fújók közé kis 
szárnyakat, hogy a levegőfolyó 
egyenesen menjen hátrafelé, és 
ne forogjon magában túl sokat.

VÉDŐ
Ha a levegőben 
van valami 
kemény, például 
bot vagy kő, 
az itt kimegy, 
hogy ne 
okozzon bajt 
a fújókban.

TŰZVÍZSZÁLLÍTÓ
Ezek viszik a tűzvizet 
az égető szobába.

LEVEGŐSZEDŐ
Magasban a levegő túl kevés ahhoz, 
hogy az ember jól érezze magát. 
Ez a rész kivesz egy kicsit az össze-
nyomott levegőből, amit a fújók kis 
helyre szorítottak, hogy a légben járón 
utazó embereknek legyen mit beszívni.

ERŐCSINÁLÓK
Ez a gép a forgó 
botból plusz erőt 
szerez, hogy a lég-
ben járó többi 
része (pl. a fények 
és a számítógépek) 
működjenek.

NAGY FÚJÓ
Ezt a nagy fújót 
a hátul égő 
tűz forgatja 
a középen lévő 
boton keresztül. 
Igazából ez 
a fújó tolja előre 
a légben járót, 
a többi rész 
csak arra kell, 
hogy forgassa 
ezt a fújót.
Nem minden légben 
járónak van ilyen 
nagy fújója, némelyik 
csak a kimenő, meleg 
levegővel tolja magát. 
Ez jó a nagyon gyorsan 
repülő légben járóknak, 
de a hangnál lassabbak 
esetében kiderült, hogy 
a nagy fújó forgatásához 
sokkal kevesebb tűzvíz 
kell, mintha a meleg 
levegővel tolnánk.

HARMADIK LÉPÉS: ÉGÉS
A levegő a fújókból az égető szobába megy, 
ahol cseppenként tűzvizet adnak hozzá, 
és meggyújtják.
A levegő és a tűzvíz felforrósodik és felrobban. 
A falak miatt nem tud más irányba robbanni, csak 
hátrafelé, ezért erre megy ki az égő levegő.

HÁTRAFELÉ TOLÓ
Ha a légben járó meg akar állni, ezekkel 
az ajtókkal oldalt küldi ki a levegőt előre 
irányítva, így az nem hátra, hanem 
előre tolja a gépet.

ÁLLJUNK MEG EGY PILLANATRA!
Sokan gondolkozhatnak most azon, hogy lehet, hogy a tűz 
ereje tudja, merre kell menni. Miért hátul megy ki, miért nem 
tolja és lassítja le az első fújókat is?
A válasz a doboz és a fújók alakjában keresendő. Ezek miatt 
a tűznek és levegőnek sokkal egyszerűbb hátrafelé kimennie, 
ahol csak néhány fújót kell megforgatnia út közben.

EGYSZERŰ TOLÓ
Ezekkel jó játszani, de ha egy légben járót 
szeretnél tolni velük, gyorsan elfárad a kezed.

GÉPES TOLÓ
Ezekkel még jobb játszani (bár 
talán jobb, ha először egy légben 
járóra tesszük őket.)

TÜZES TOLÓ
Ezeket gyors légben járókra teszik, amilyeneket 
a háborúban használnak. Gyorsan tudnak menni, 
de sokkal több tűzvizet használnak, mint a többi toló.

TŰZGÉPES TOLÓ
Ezek olyanok, mint a tüzes tolók, csak az elejére 
tesznek még egy nagy fújót is. Ezek jól 
működnek, ha az ember nem akar túl gyorsan 
menni, de nagyon hangosak.

NAGY LÉGBEN JÁRÓK TOLÓI
Ezek olyanok, mint a tűzgépes tolók, 
de egy falat is tesznek az egész köré, 
hogy irányítsák a levegőt. Ezek csak akkor 
működnek jól, ha nem akarunk velük 
a hangnál gyorsabban menni, ezért megy 
a legtöbb nagy légben járó ennél lassabban.

HOGYAN MŰKÖDIK?
Hogy megértsük, hogyan működnek a levegős tolók, induljunk ki az űrben járók tolóiból!

TOLÓK FAJTÁI
A kis és a nagy légben járók is a levegő tolásával működnek, 
de a különböző fajták más-más tolókat használnak.

NEGYEDIK LÉPÉS: ERŐT CSINÁLNI
A kimenő levegőt használhatnánk arra, hogy előre toljuk a légben 
járót, de a légben járók tolója ennél sokkal jobb. A levegő útjába 
másik fújókat tettek. Így nemcsak a fújók fújják a levegőt, de köz ben 
a levegő forgatja is a fújókat! A fújók a toló közepén lévő botot 
forgatják meg, ami pedig forgatja a gép elején lévő, a gépet 
működtető fújót.
Ez első látásra nem is működhetne, mivel egy fújóval hajtja meg 

a másik fújót. De az erő igazából 
a kifelé menő, égő tűz-

vízből jön. A toló jó 
példa arra, hogyan 
lehet használni a tűz 
egy részét a gép 
saját működéséhez.

levegőt. tűzvizet éget a levegőben, hogy fel-
melegítse és megnövelje. Végül a megnövő 
levegővel megtol valamit.

A légben járók tolója kétféleképpen használ-
ja a levegőt: hagyják, hogy hátul kirepüljön, 
és előre tolja a gépet, mint az űrben járók, 
és a fújóikat is ezzel forgatják, hogy új leve-
gőt toljanak be, és tovább működjön a gép.
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LÉGBEN JÁRÓ VEZETÉSE

ÉG 
FÖLD
(Jó, ha ez az ég alatt van. 
Ha ezt az ég felett látod, 
vagy nagy bajban vagy, vagy 
valami nagyon érdekeset 
csinálsz éppen.)

ÜZENETEK
Itt lent a legtöbb dolog arra van, 
hogy üzeneteket küldj, eldöntsd, 
kivel akarsz beszélni rádión, 
és megtudd, mit csinálnak 
a többiek.

LÁBGOMBOK
Ezeket nyomd a lábaddal, hogy 
a légben járó jobbra vagy balra 
forduljon, mint az autók.

MOZGÓ KÉPEK 
TERVEZÉSHEZ
Ezek a mozgó képek térképeket 
mutatnak a városokról, ahová mehetsz, 
és az utakról, ahol le lehet szállni.
Ha el akarsz menni valahová, először 
beszéld meg az ottaniakkal, hogy 
mehetsz-e. Ők majd elintézik, hogy 
ne legyen senki más azon az úton, 
ahová le akarsz éppen szállni.
Légben járókkal csak bizonyos, légben 
járó központhoz közeli utakon lehet 
leszállni. Ha más úton teszed le a gépet, 
az autósok furcsán néznek majd.

Ezt arra 
forgasd, 
amerre 
a légben 
járót 
fordítani 
akarod.

Itt látszik, mit akarnak neked 
mondani mások.Érintés-

irányító 
Ettől nem gurul 
el a légben járó

Itt növel-
heted vagy 
csök kent-
heted a szárny 
méretét, hogy 
a légben járó 
máshogy menjen.

Menj 
gyorsan! A tolók 

toljanak 
visszafelé!

Állj!
Mozgó-
kép-
irányító

Nyomd 
meg, ha 
beszélni 
akarsz!

Itt mondhatod meg a légben 
járónak, hogy maga repüljön.

A légben járók elején 
van egy szoba két szék-
kel, ezekben ülnek a ve-
zetők.

Ablakok is vannak a szo-
bán, de a legtöbb helyet 
a mozgó képek, gombok 
és kis fények foglalják el, 
amik megmondják, hogy 
vannak a légben járó gé-
pei nek különböző részei.

A légben járókon számítógé-
pek is vannak, amik egész jól 
el tudják vezetni a gépet, ha 
tudják, merre kell menni. Egy 
csomó mozgó kép és gomb 
arra szolgál, hogy az emberek 
megkérdezzék a gép terveit, 
és módosítsák, ha nem tetszik 
nekik.

A legtöbb gomb egy-
szerűen működik, csak 
egyetlen dolgot csinál, 
például fel- és lekapcsol 
egy fényt. A székek kö-
zötti nagy gombsorok és 
mozgó képek arra  valók, 
hogy a vezetők üzenetet 

küldjenek velük másoknak, 
vagy megnézzék a térké-
peket és megtervezzék az 
utat.

A repülés legnehezebb része 
a fel- és leszállás, a középső 
rész sokkal könnyebb. Akkor 

általában csak a számítógép 
dolgozik, a vezetők azért van-
nak ott, hogy fi gyeljék, nehogy 
valami baj legyen.
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NAGY KIS DOLOG ÜTÖGETŐ
A nagy kis dolog ütögető gép kis dolgokat 
ütöget nagyon erősen. Ahhoz, hogy megért-
sük, miért akar valaki ilyet tenni, talán segít, 
ha elképzeljük ugyanezt vízen járókkal.

Mondjuk, hogy a barátaiddal a tengeren 
utaztok. A tengert felhő takarja, ezért nem 
tudjátok, hogy milyen. Gondoljátok, hogy 
víz van benne, de mi van a vízben? Jég? 
Nagy, harapós halak? Vagy igazából nem is 
víz van ott, hanem mondjuk sör? Vagy ho-
mok? Vagy műanyag golyók?

Hogy kitaláljátok, mi van odalent, ledobtok 
valamit, és megnézitek, mi repül vissza. Ha 
nehezet dobtok, lehet, hogy néhány csepp 
víz jön vissza, ha elég gyorsan dobjátok, a 
jég is visszajöhet. Így sok mindent megtud-
hattok a tengerről.

Most képzeld azt, hogy észreveszed: a vízen 
járótok mozog. Nincsen széllapotok, szóval 
nem tudod, mi tol benneteket. Azt is észre-
veszitek, hogy néha furcsa hangok hallatsza-
nak a vízen járó oldaláról. Végiggondoljátok, 
és úgy döntötök, biztosan nagy, harapós 

halak ütögetik a vízen járó oldalát, attól 
megy előre. Ekkor jön a gondolat: ha valami 
elég nehezet dobtok a tengerbe, visszajön 
majd egy nagy vízgömb, és abban egyszer 
lesz majd egy nagy, harapós hal is.

Ahhoz azonban, hogy esélyetek legyen 
meglátni a nagy halat, építenetek kell egy 
nagy gépet, ami nagyon erősen meg tudja 
ütni a vizet. Ehhez sok munka (és sok pénz) 
kell, de ha a barátaiddal úgy érzitek, így 
megtudhattok valamit a vízről, akkor lehet, 
hogy megéri.

NINCS OLYAN MÉLYEN
Itt úgy látszik, mintha mélyebben lenne, mint 
igazából, hogy jobban lehessen látni. Igazából 
csak olyan mélyen van, mint egy nagy ház, de 
olyan széles, mint egy nagy város.

AJTÓK
EMELŐ 
SZOBÁK

GYORS KÖR
Itt majdnem 
olyan gyorsan 
mennek a leve-
gő részei, mint 
a fény.

ÜTŐ SZOBÁK
Vannak a folyosón olyan szobák, ahol az emberek egymásnak 
üthetik az egyik és a másik irányba menő levegőt. Ilyenkor 
a gépek fi gyelik a szobában, hogy mi repül ki a levegőből.

LEVEGŐZSÁKOK ÉS FELHŐK
Ebben a gépben az emberek számítógéppel irányított 
érzőlapokkal vizsgálják a kirepülő, kis dolgokat, de régebben 
különösebb megoldásokat használtak: levegőzsák-tavakat 
és felhődobozokat.
A levegőzsák-tavak nagy zsákok tele igazán forró vízzel, olyan 
forróval, ami már majdnem levegővé változik. Amikor ezen 
átrepül egy kis darabka, az a víz apró részeit levegővé változtatja, 
és megnöveszti. Minden, ami átmegy ezen, levegőzsák-nyomot 
hagy maga után, és szép képet is fest.
A felhődobozok hasonlítanak a levegőzsák-tavakra, de itt vízzé 
váló levegő helyett majdnem vízzé váló levegőt használnak. 
Amikor valami ezen átrepül, vízcseppnyomot hagy a levegőben.
Otthon is építhetsz ilyen zsákot, és megnézheted az űrből (vagy 
a nehéz fémből, ha van olyanod, bár inkább ne legyen) jövő kis 
darabok nyomait!

MIÉRT VAN A FÖLD 
ALATT?
A tér mindenhol ott van, 
mindegy, hogy hol ütögetjük. 
Ha a föld alá tesszük a gépet, 
akkor megvédjük sok mindentől, 
például az űrből érkező, apró 
villanásoktól, amiktől nem 
látnánk rendesen, mi 
történik az ütögetőben.

FOLYOSÓK
A levegő ezekben a folyosókban megy egy-egy 
irányba. Hogy nehogy megüssön más levegőt, és lelas-
suljon, a folyosókból kiveszik a levegőt, mielőtt a gépet 
indítják. A gép folyosói ilyenkor a legüresebb helyek 
a Nap körüli világok közelében.

A FOLYOSÓK 
BELSEJE

LEVEGŐ MEGY 
EGYIK IRÁNYBA

LEVEGŐ 
MEGY 
MÁSIK 
IRÁNYBA

FORGATÓK
Ez a gép csinálja 
az erőt, ami a levegőt 
a folyosó közepén 
tartja, és körbetolja. 
Áramot vezetnek 
a nagyon, nagyon 
hideg fémbe, ettől 
működik. A hideg 
fémben nagyon 
gyorsan megy 
az áram, ez 
csinálja az erőt, 
ami nagyon tolja 
a levegőt.

HIDEG FÉM
Itt a fém csak 
egy kicsit 
melegebb 
annál, mint 
aminél hide-
gebb már 
nem is lehet.

FÉNY A FÖLDÖN ÁT
Az ütögető a dolgok ütésével különös dolgokat 
hoz létre. Az egyik ilyen egyfajta fény, csakhogy 
ez a fény átmegy mindenen anélkül, hogy 
hozzáérne. A világ egy másik pontján van egy 
épület, ahol az ilyen fényt fi gyelő gépek vannak.
Ha ebbe az épületbe akarják küldeni ezt a fényt 
az ütögetőből, nincs más dolguk, mint felé 
irányítani azt, át a földön, a túloldalra.
Ez a fény annyira jól átmegy mindenen, alig veszi 
észre a földet.

HŰTŐLEVEGŐ
A fém külsején van 
egy rész, amiben 
olyan hideg levegő 
van, ami már 
majdnem vízzé 
változik. (Olyan 
levegőt használnak, 
amitől furcsa lesz 
a hangod.)

Ezek a vonalak a vízen átrepülő, 
kis darabok nyomai. Van, 
amelyik körbemegy, mert 

van egy toló erő, ami forgatja 
repülés közben. Ha megfi gyeljük, 

mennyit forognak, meg tudjuk 
mondani, mik azok.

LEVEGŐZSÁK-TÓ

MIÉRT OLYAN NAGY?
A folyosó nagyon nagy, egy teljes napig tartana 
körbejárni. Kell is ekkora, mert a levegő olyan gyorsan 
megy, hogy ha kisebb lenne, nem mehetne elég gyorsan 
ahhoz, hogy a folyosón maradjon. Akkor nekimenne 
a falnak, és felrobbantana dolgokat.

BAJKEZELŐ SZOBA
A forgó levegőben nagyon 
sok erő van. Ha ki kell 

kapcsolni a gépet, 
de nincs idő 

lassan kiengedni 
a levegőt, akkor 
ebbe a nagy 

kőszobába kül dik. 
Ennek nekimegy, megüti 

és felforrósítja a követ, 
de nem bánt senkit sem.

HOGYAN TUDUNK MEG VELE VALAMIT?
Ez a gép levegődarabkákat tol egy folyosón, hogy 
nagyon erősen egymásnak ütődjenek. Olyan nagy erővel, 
hogy különös, új módokon törjenek szét tőle, és a levegő 
és a tér maga olyan erősen remegjen, hogy kemény kis 
dolgok essenek ki belőle.
A legtöbb ilyen kis dolog csak nagyon rövid ideig marad 
meg, amíg a tér nagyon erősen remeg, és utána nagyon 
gyorsan el is tűnik. De ha megfi gyeljük, mi esik ki a 
levegő ütközésekor, ki tudjuk találni, hogy mit sikerült 
belőle kirázni.

MIÉRT ÉPÍTETTÜNK ILYET?
Olyanok vagyunk, mint a vízen járók: megpró-
báljuk megérteni a teret, amin megyünk. Nem 
látjuk, de ha elég erősen megütjük, kiesnek 
belőle darabok, és ebből megtudunk valamit.
Az ilyen gépek segítségével sok mindent 
megtudtunk a térről, időről, és arról, hogy 
miből van minden. Azért építettük őket, 
hogy kipróbáljuk az új ötleteinket arról, miből 
vannak az apró részek, hogyan tolják egymást, 
és miért van súlyuk.

A NAGY KIS 
DOLOG ÜTÖGETŐ
A Nagy Kis Dolog 
Ütögető a legnagyobb 
és legerősebb kis 
dolog ütögető a vilá-
gon. Akkora, mint egy 
város, és a legnagyobb 
része a föld alatt van.

LEMEGY
Miután végigmegy 
a felső körökön, 
a levegő lemegy a föld 
alá, a nagy körökbe.

INDULÁS
A levegő itt indul, 
megtolják ebben 
a folyosóban, hogy 
nagyon gyorsan menjen.

GYORS FORDULÓK
Az első folyosóból ide tolják 
a levegőt, és itt megy körbe-
körbe, és egyre gyorsabb lesz.

HOGYAN TOLJUK A LEVEGŐT?
Ezek az ütögetők olyan levegőt használnak, amit 
lehet tolni árammal vagy olyan erővel, ami a konyhai 
hideg dobozon tartja a képeket. Fordulókat 
építettek bele, amik ilyen erővel tolják a levegőt.

PLACCCS!

VÁGD EL 
A KÖTELET!



PFŰ!
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ÁRAMDOBOZOK

TELI VAN
Az áramdoboz két oldala között fal van, 
ami átengedi a vivőket, de az áram dara-
bokat nem. Azt is megakadályozza, hogy 
a vivő adó és a vivővevő egymáshoz érjenek, 
mert olyankor az összes vivő a vivővevőhöz 
menne anélkül, hogy áramot vinne.
A vivővevőben összegyűlnek az áram-
darabok, de nem tudnak menni sehová.

DOLGOZIK
Ha a két oldalt összekötöd egy fém 
szállal, az áramdarabok át tudnak menni 
a vivővevőből a vivőadóba. Ha az áram 
útjába egy gépet teszünk, például egy 
forgót vagy egy fényadót, az áram megtolja, 
ahogyan a víz tolja a vízkereket.
Amikor az áramdarabok a vivőadóba 
kerülnek, az új vivőket csinál nekik.

ÜRES
Egy idő után a vivővevő külseje tele 
lesz üres vivőkkel, a vivőadó pedig 
elfogy. Nem marad semmi, ami áttolja 
az áramdarabokat a fém szálon, 
az áramdoboznak vége.
Vannak áramdobozok, amelyeken meg lehet 
forgatni az áramkereket, és vissza lehet 
tolni bele az áramot. Ettől újra tele lesz.

AUTÓ ÁRAMDOBOZA
Ezeket az áramdobozokat autókban 
használják. Kétfajta fémből van 
benne a vivőadó és a vivővevő, ettől 
olyan nehéz.

A vivőadó és 
a vivővevő két 
különböző fémből 
készült, de van 
bennük valami 
furcsa: amikor 
a vivővevő tele 
lesz vivővel, és 
a vivőadó vivőket 
csinál, mind a kettő 
ugyanolyan fémmé 
változik.

Itt megy be 
az áram

Itt jön ki 
az áram

A két oldal 
közötti víz 
megégetheti 
a bőrödet.

KÖNNYŰ FÉM
Ezekben az áramdobozokban 
a vivőadó és a vivővevő is könnyű 
fémből van. Ahhoz, hogy együtt 
dolgozzanak, a lapokat nagyon közel 
teszik egymáshoz, hogy majdnem 
összeérjenek, mint két papírlap, amit 
aztán összeforgattak.

Ha felvágnál egy ilyet, 
így nézne ki. De soha 
ne vágd fel, mert 
felrobbanhat!

KÉZI SZÁMÍTÓGÉP 
ÁRAMDOBOZA
Ezek az áramdobozok a méretükhöz 
képest több áramot tartanak, mint a többi. 
Először az emberek testébe ültetett szív-
mozgató gépekhez találtuk ki őket, mert 
azokba sok áram kell – az emberek nem 
szeretik, ha túl gyakran ki kell venni belőlük 
az áramdobozt.
Amikor elkezdtünk sok kézi számítógépet 
csinálni, egyre jobb áramdobozokat is 
kitaláltunk, mert az emberek szeretik, ha 
egész nap működik a számítógépük, nem 
kell a falból áramot venni.
Az emberek persze azt is szeretik, ha a vért 
toló izmuk működik, de több embernek 
van kézi számítógépe, mint izomsegítő 
doboza.

ÁRAMDARAB

ÁRAMVIVŐ

ÁRAM
(a vivőben)

VIVŐVEVŐ
Ez a fém be akarja fedni magát 
vivőkkel. Elkapja őket, ha a közelébe 
mennek, és magára ragasztja, ilyenkor 
az áramdarab a vivőből belemegy.

VIVŐADÓ
Ez a fém meg akar szabadulni a vivőktől. 
Ha belemegy egy áramdarab, elküldi azt 
a róla leszakadó vivőben.

Vivőkkel 
teli víz

Forgó vagy 
fényadó

Fal

Vivővevő

Túl sok 
áramdarab

Vivőadó

Fém Fém
Fém

GONDOLATOK, AMIKKEL 
AZ ÁRAMDOBOZOKRÓL BESZÉLHETÜNK
Az áramdoboznak két oldala van, az egyikben egy 
vivőadó, a másikban egy vivővevő. Közöttük egy fal van, 
ami átengedi a vivőket. A vivőadó csinálja a vivőket, 
amik a vivővevőre tapadnak, de eközben a vivővevőbe 
bemennek az áramdarabok, amiket a vivők visznek. De túl 
sok darab áram nem lehet egyszerre a vivővevőben, mert 
az áramdarabok eltolják egymást. Ha tele lesz, a vevő 
nem eszik több vivőt.

Az áramdobozok működését nehéz meg-
érteni, mert tele vannak vízzel és fémmel, 
amik olyan dolgokat csinálnak, amik túl ki-
csik, ezért nem látjuk.

Ahhoz, hogy elmagyarázzuk, új gondolato-
kat kell kitalálni. Ezek nem igazi dolgok, az 
igazi dolgokat nem látjuk, de elmagyaráz-
hatják a működés lényegét.

Egy csomó mindent így ismerhetünk meg. 
Az itt leírt gondolatok távol állnak a való-
ságtól, de arra jók, hogy megmutassák az 
áramdobozok működésének egy részét.

KIS ÁRAMDOBOZ
Ezt a fajta áramdobozt sok helyen használják kézi fényforrásokban, 
arcszőrvágókban és gyermekek játékaiban.
Ebben a vivőadó és a vivővevő két különböző fémből készült, közöttük 
pedig fehér valamivel teli víz van, ami átengedi a vivőket. Ha eltörik a doboz, 
ez a fehér víz kijön, de ne félj, nem bántja a bőrödet.
Egy idő után minden áramdoboz üres lesz. Vannak, amelyekbe vissza lehet 
tolni az áramot, hogy tovább működjenek, de a rajzon látható nem ilyen.

DOBD LE, ÉS MEGLÁTOD, ÜRES-E
Ezekben a dobozokban a vivővevő fém porból van. Ha tele lesz vivőkkel, 
összeáll, és kemény lesz, a por nem mozog többet. Ettől az áramdobozok 
visszajönnek a levegőbe, ha ledobod őket a földre. Ami nem üres, 
az a földön marad.

Vivővevő

Fém, amin 
az áram 
bemegy

Fal

Műanyag, 
amitől bent 
marad a víz

Ha baj van, az áramdoboz egyfajta 
levegőt csinál. Ezért van rajta egy 
lyuk, amin a levegő kimehet, hogy 
a doboz ne robbanjon fel.

Fém, 
amin 
kimegy 
az áram

Vivőadó

GLUTTY!

Á RAMDOBOZ

FIGYELEM!

• NE TEGYEN BELE TÚL SOK ÁRAMOT!
• HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÖNYVET!
• NEM ENNI!
• MÁRMINT AZ ÁRAMDOBOZT NEM ENNI.
• NEM ADNI ENNI MÁSOKNAK SEM!
• NE TEGYE ÉTELMELEGÍTŐ RÁDIÓDOBOZBA!
• A KUTYÁJA NEM LESZ GYORSABB TŐLE!



HALAT FOGNI 
TILOS!

ITT VAN
AZ ORVOS

ÁÁÁÁ! SEGÍTSÉG!

VAÚ!PLINK! NE!
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LYUKCSINÁLÓ VÍZI VÁROS

VÍZI VÁROSOK
Vannak vízi városok, amik a víz tetején 
úsznak, mint a rendes vízen járók, de olyan 
is van, ami magas háznyi méretű lábakon 
áll a tenger alján.
A mély tengerekben lévők általában 
úsznak, és amikor egy helyen végeztek, 
elmennek máshová.

KŐEVŐ BOT GÉP
Ezt a botot toljuk a földbe. Az elején 
lévő, forgó, fogas rész kis darabokra 
vágja a követ, és kitolja a lyukon.

A város tolók 
segítségével 
marad a lyuk 
felett. A tolói 
olyanok, mint 
a rendes vízen 
járóké, csak 
nagyobbak.

TENGER 
ALJA

TŰZVÍZ 
TAVAK

Ilyenkor ez a rész állítja meg 
a tűzvizet, hogy ne jöjjön 
ki a lyukon. Ha működik, 
az emberek nem beszélnek 
róla sokat, de ha egyszer 
nem működik, mindenki 
erről beszél.

Ha baj van, mert a várost 
elviszi a víz, megégeti 
a tűzvíz vagy valami ilyesmi, 
a várost a lyukhoz kötő szál 
letörhet.

MOZGÓ RÉSZ
Régen egyenesen 
lefelé toltuk a botot, 
mert különben 
nem tudtuk volna 
követni, hol van 
a vége. Most, a 
számítógépek 
segítségével 
nagyon pontosan 
tudjuk vezetni 
a kőevőt a föld 
mélyén is. Így 
hosszabb, sok ágú 
lyukakat tudunk 
csinálni, és több 
anyagot vehetünk 
ki a földből.

LYUK

KŐ

TŰZVÍZKIVEVŐK
Ezek veszik ki a földből a tűzvizet. 
Vagy felhúzzák azt egy fém rúddal, 
vagy feltolják egy géppel.

A tűzvíz néha magától is feljön, 
mert kinyomja a tóra nehezedő föld. 
Ez általában nagyon jó, de néha 
komoly gondot is tud okozni.

Szoba, ahol meleg 
dolgot lehet inni, 
hogy felébredj.

Szoba, ahol 
a darabokat javítják: 
tűzzel és árammal 
egymáshoz teszik, 
vagy üvegkő fogú 
dologgal elvágják 
őket.

JÁTÉK HELYE
Vannak vízi városok, 
amiken golyós 
játéknak is csináltak 
helyet, de falat kell 
építeni köré, mert 
ha a golyó bemegy 
a vízbe, nem lehet 
visszahozni.

JÁTSZÓSZOBA
Általában vannak 
itt játszószobák is, 
ahol a dolgozók 
pihenhetnek. Ebben 
például golyókat 
kell tolni egy bottal 
az asztalon.

HALFIGYELŐ
Vannak dolgozók, 
akik szeretnek 
a szélén állni, és 
különleges halakat 
keresni.

EMELŐ

Gép, ami kiemeli 
a tűzvizet, 
a kődarabokat 
és a kőevő botokat 
a lyukból.

Egy gép 
érzi, merre 
és mennyit 
fordul a bot, hogy 
a számítógép 
megmondhassa, 
merre kell mennie. 
(Ilyen gép a tele-
fonodon is van, hogy 
megmondja, 
hogyan 
tartod.)

Az autóink és űrben járóink működtetéséhez 
szükséges tűzvíz és tűzgáz a föld mélyében 
lévő tavakban található. Némelyik ilyen tó a 
száraz föld alatt van, ezekből kemény mun-
kával el is hozzuk a tűzvizet.

De sok ilyen tó van a tenger alatt is. Innen 
sokkal nehezebb felhozni a tűzvizet, de mi-
vel azt olyan jó pénzért el lehet adni, az 

emberek vízi városokat építenek, és mégis 
megpróbálják.

Aki ilyen vízi városban dolgozik, könnyen 
megsérülhet. Nagy gépek mozgatnak ott 
nehéz fémdarabokat, és az emberek maga-
san a víz felett járnak, és persze az egészet 

azért csinálják, hogy nagyon jól égő anyagot 
gyűjtsenek, ami néha égni kezd.

A vízi városok dolgozói az idejük nagyjából 
felét a száraz földön töltik, másik felét pedig 
a tengeren. Amikor kint vannak, a napjuk fe-
lét végigdolgozzák.

FORGÓ 
VÍZTOLÓK
Ezek olyanok, 
mint a gépek, 
amikkel kiveszed 
a vizet a pincéből, 
vagy forgatod 
a vizet az üveg 
haltartóban. 
A részei forognak, 
úgy tolják fel 
a tűzvizet.

Itt húzódik 
fel a tűzvíz

Itt tolódik 
fel a tűzvíz

Itt tolnak vizet 
le a bot végére, 
hogy az felvigye 
a kődarabokat.

TŰZ-
VÍZTÓ

TŰZ-
VÍZTÓ

TŰZ-
VÍZTÓ

Ezek a valamik a lyukon állnak, 
és irányítják, milyen levegő és víz 
mehet ki és be.
A nevük olyan, mint a téli fáknak, amik 
alatt dobozok szoktak lenni, mert azt 
mondják, úgy néznek ki.

Itt megy fel 
a víz, viszi 
a kődarabokat.

Követ törő 
fogak

FÉM BOT

LYUK

HÚZÓ

ÁRAM-
SZÁL

MOTOR

HÚZÓ 
BOT

Itt jön fel 
a tűzvíz

ALVÓ-
SZOBÁK

GÉPSZOBA

RUHA-
MOSÓK

KÖNNYŰ DOLGOK, HOGY 
A VÁROS FENT MARADJON 
A VÍZEN.

VENDÉG VÍZEN JÁRÓ

ERŐSZOBA
Itt emelhetnek 
dolgokat és futhatnak 
egy helyben 
a dolgozók, hogy 
erősek legyenek.

Ezen 
a helyen men-

nek le a szik la-
evő fém botok, és 

jönnek fel a szikla-
darabok és a tűzvíz.

VÍZ

TENGER 
ALJA 
FELÉ

TOLÓK

VENDÉG 
LÉGBEN 
JÁRÓ

HARAPÓ HAL

REPÜLŐ HAL

EMELŐ

ORVOS 
SZOBÁJA

IRÁNYÍTÓSZOBA

FILM-
SZOBA

ÉTELSZOBA

BOLT


