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B 

B 

A mágneses indukció (nagyságának) jele. 

B 

A mágneses indukcióvektor jele. 

ballisztikus görbe 

Az olyan vízszintes vagy ferde hajításnál, amelynél a közegellenállás nem hanyagolható el, 

a mozgás pályáját ballisztikus görbének nevezzük. 

balsodrású vektorrendszer 

Ha az a, b és c vektorok nem egy síkban vannak, akkor az általuk alkotott vektorrendszert 

balsodrásúnak nevezzük, ha a bal kezünk beállítható úgy, hogy a hüvelykujjunk a-val, a 

mutatóujjunk b-vel, középső ujjunk pedig c-vel megegyező irányba mutat. 

bar 

A bar a nyomás műszaki gyakorlatban használt egyik mértékegysége, a definíciója 
alapján értéke pontosan 100 000 Pa. A normál légnyomás megközelítőleg 1 bar, a 
pontos érték: 

                          . 

barna törpe 

Barna törpének nevvezük az olyan csillagot, amelynél a gravitációs összehúzódás 
okozta felmelegedés nem elegendő a hidrogén  hélium fúzióhoz. 

beesési merőleges 

A beesési ponton átmenő, a közeg határfelületére merőleges egyenest beesési 
merőlegesnek nevezzük. 

beesési pont 

A közeg határfelületének azt a pontját, ahol a beeső (beérkező) hullám sugara eléri a 
határfelületet, beesési pontnak nevezzük. 
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beesési szög 

A beeső (beérkező) sugár és a beesési merőleges által bezárt szöget beesési szögnek 
nevezzük. 

behajlás 

A behajlás olyan alakváltozás, melynél a két végén rögzített rúd közepén a rúdra 
merőleges erő hat, és ennek hatására a rúd meggörbül.  

belső ellenállás 

1. Az áramforrást alkotó vezetők ellenállását belső ellenállásnak nevezzük, jele     

2. Az elektromos mérőműszerek ellenállását szintén belső ellenállásnak nevezzük. 

belső energia 

Egy test belső energiáján a testet alkotó részecskék energiájának összegét értjük. 

belső erők 

Azokat az erőket, amelyeket a rendszer tagjai fejtenek ki egymásra, belső erőknek 
nevezzük.  

Bernoulli, Daniel 

Daniel Bernoulli (Groningen, 1700. február 8. – Bázel, 1782. március 17.) svájci orvos, 
fizikus és matematikus. Az 1738-ban megjelent Hidrodinamika című művében közölte 
a később róla elnevezett törvényt. Könyvében részletesen leírta a víz. és szélkerekek, 
szivattyúk matematikai elméletét is. (A Bernoulli család több tagja ért el jelentős 
eredményeket a matematikában és a természettudományokban.) 

Bernoulli törvénye 

Az összenyomhatatlan folyadék stacionárius áramlásakor a vízszintes áramlási cső 
mentén 

 

 
                 

Ha az áramlási cső nem vízszintes, akkor a hidrosztatikai nyomás miatt a Bernoulli-törvény 

az alábbi alakú. (A h a vizsgált hely magassága egy választott alapszinttől mérve.) 

 

 
                       

béta-bomlás 

Az atommag olyan átalakulását, amelyben az atommagból egy béta-részecske 
(elektron) távozik β-bomlásnak nevezzük. 

béta-részecske 

A béta-sugárzást alkotó elektron magfizikában használt másik elnevezése. 

béta-sugárzás 

A radioaktív sugárzás elektronokból álló összetevője. 

  



bimetall  

A bimetall (ikerfém) két különböző fémből áll, amelyeket szegecseléssel vagy 
hegesztéssel egymás mellé erősítettek. Mivel a hőmérséklet megváltozásakor a két 
fém különböző mértékben tágul, illetve húzódik össze, ezért a bimetall meghajlik. 
Ebből következtetni lehet a hőmérsékletre; illetve a bimetall kapcsolót is 
működtethet. A bimetall szóban a bi- előtag latin eredetű: jelentése kettő, kettős. A 
metall görög eredetű, jelentése fém. 

Bohr, Niels 

Niels Bohr (Koppenhága, 1885. október 7. – Koppenhága, 1962. november 18.) dán 
fizikus. Atommodelljének első változatát 1913-ban publikálta. A Bohr-féle 
atommodell volt az első, amely (bár önkényesnek tűnő feltételezések alapján) 
magyarázatot tudott adni a gázok vonalas színképére. Bohr  „az atomok 
szerkezetének és az azokból eredő sugárzások vizsgálatáért” 1922-ben fizikai Nobel-
díjat kapott. Bohr 1938-tól a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja volt. 

Bohr-féle atommodell 

Niels Bohr, dán fizikus által kidolgozott atommodell, amelynek kiindulópontja a 
Rutherford-féle atommodell. Az atommag körül található elektronokra Bohr két 
feltételt fogalmazott meg: 

1. Az elektron energiája az atomban csak az adott gázra jellemző, jól meghatározott 
értékek valamelyike lehet. 

2. Fénykibocsátáskor, illetve fényelnyeléskor az elektron egy másik energiájú 
állapotba kerül. A két állapotnak megfelelő energiakülönbség megegyezik a 
kibocsátott, illetve elnyelt foton energiájával. 

Ez az atommodell volt az első, amely (bár önkényesnek tűnő feltételezések alapján) 
magyarázatot tudott adni a gázok vonalas színképére. 

Boltzmann, Ludwig 

Ludwig Boltzmann (Bécs, 1844. február 20. – Duino, 1906. szeptember 5.) osztrák 
fizikus. A gázokat atomok, illetve molekulák sokaságának tekintve, statisztikai 
módszerekkel sikerült megmagyaráznia a gázokra vonatkozó legfontosabb 
törvényeket. Boltzmann 1900-tól a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja volt. 

Boltzmann-állandó 

Az egyetemes gázállandó és az Avogadro-állandó hányadosát Boltzmann-állandónak 
nevezzük. Jele k. Képlettel: 

  
 

  
   

A Boltzmann-állandó értéke eszerint: 

  
 

  
 

     
 

     

           
 
   

           
 

 
   

A Boltzmann-állandó az egyik olyan természeti állandó, amelynek segítségével 2019 
óta az SI mértékegységeit meghatározzák. Definíció szerinti pontos értéke: 
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bolygó 

Bolygónak nevezzük a Nap körül keringő, saját tengelyük körül is forgó égitesteket. 
(Azokat az égitesteket, melyek nem a Nap, hanem más csillag körül keringenek, 
exobolygóknak nevezzük.) 

bomlási sor 

Bomlási sornak nevezzük a radioaktív anyag atomjának olyan átalakulását, amely 
egymást követő radioaktív bomlásokból áll, és amelynek eredményeként az atom 
végül stabil ólomizotóppá alakul. 

Boyle, Robert 

Robert Boyle (Lismore, 1627. január 25. – London, 1691. december 31.) angol-ír 
fizikus és kémikus. Segítője, Robert Hooke (1635–1703) kísérletei alapján 1660-ban 
fogalmazta meg, hogy a levegő sűrűsége egyenesen arányos a nyomással. A törvényt 
mai alakjában Boyle tanítványa, Richard Townley (1629–1707) mondta ki, ezért Boyle 
az 1669-ben megjelent művében a törvényt még Townley-törvényének nevezte. Boyle 
a kémia területén is jelentős eredményeket ért el, Sceptical Chemist (Kételkedő 
vegyész) című, 1661 ben megjelent művét a modern kémia alapjának tekintik. Ebben 
Boyle elsőként határozta meg a kémiai elem fogalmát. 

Boyle–Mariotte-törvény 

A zárt térben levő, állandó hőmérsékletű gáz nyomása és térfogata fordítottan 
arányos egymással. 

                                                                

Brewster, David 

David Brewster (Jedburgh, 1781. december 11. – Gattonside, 1868. február 10.) skót 
fizikus, matematikus. Brewster 1815-ben fogalmazta meg a polarizációval 
kapcsolatos törvényét. 

Brewster-feltétel 

Az átlátszó anyagokra eső természetes fényből visszavert fény akkor lesz lineárisan 
poláros, ha a beesési szög tangense megegyezik a törésmutatóval: 

           

Brewster-törvény 

Az átlátszó anyagokon visszaverődő fény akkor lesz lineárisan poláros, ha a visszavert 
és megtört fénysugár merőleges egymásra. 

Brown, Robert 

Robert Brown (Montrose, Skócia, 1773. december 21. – London, 1858. június 10.) skót 
botanikus 1827-ben a British Museum botanikai intézetének igazgatójaként fedezte fel 
a róla elnevezett mozgást. Botanikusként ő fedezte fel a sejtekben a sejtmagot. 

Brown-mozgás 

A folyadékokban elhelyezkedő apró részecskék természetes, folytonos zegzugos 
mozgása. A jelenséget Robert Brown skót botanikus fedezte fel 1827-ben folyadékban 
elkevert virágpor vizsgálata közben. A Brown-mozgás elméleti magyarázatát és 



kvantitatív leírását Albert Einstein (1879–1955) adta meg 1905-ben. (A 
mikroszkóppal megfigyelhető részecskéket a mikroszkóppal nem látható, 
folyamatosan mozgó molekulák lökdösik véletlenszerűen.) 

Bunsen, Robert Wilhelm 

Robert Wilhelm Bunsen (Göttingen, 1811. március 31. – Heidelberg, 1899. augusztus 
16.) német kémikus. Gustav Robert Kirchhoff ((1824–1887) német fizikussal közösen 
1859-ben kidolgozta a színképelemzést. Kutatásaik további jelentős eredménye volt, 
hogy színképelemzés segítségével felfedezték a céziumot (1860) és a rubídiumot 
(1861). Bunsen több kémiai eszközt is kifejlesztett. Ezek közül legismertebb a róla 
elnevezett gázégő (1850). Bunsen a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt. 
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