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deztek a tökéletes torzításmentes kép elérése és az aberráció minimalizálása érdekében.
A konvertert 52 mm-es menetre csavarhatjuk fel, a túlsó végén 67 mm-es szuromenetet
alakítottak ki.

A DCR-1540Pro-t jó pár géppel használhatjuk. A teljes lista a Raynox oldalán
tekintheto meg. Néhány elterjedtebb géptípus, amelyekkel használható: Canon
PowerShot G2/G3, Fujifilm FinePix S602 Zoom, Minolta DiMAGE 5/7? , Nikon
Coolpix 5700, Sony DSC-F707/717, Olympus C-2040Z/C-3040Z/C-4040Z/C-
5050Z/C-7? 0UZ/E-10/E-20.

A 240 gramm tömegu konverter január végén kerül forgalomba, Németországban
200 euróért lesz kapható.

www.index.hu

Vetélkedo
(2002-2003)

Szövegösszerakós játék fizikából
Keresd meg az alább megadott mondatok helyes sorrendjét. Legkésobb a következo lapszámunk

megjelenéséig küldd be szerkesztoségünkbe (név, osztály, iskola, lakcím, telefon, fizikatanár) az osz-
tályodnak megfelelo szöveget, helyes logikai sorrendbe elrendezve a mondatait! (Nem elegendo csak a
sorrend megjelölése.) A legtöbb pontot elért tanulók nyári táborozást nyerhetnek. Csak egyéni pályá-
zatokat értékelünk!

4. rész

VI. osztály
1. Szerkesztett is egy pulzusszám-méro ingát, az ún. longium pulsit. 2. Az ido mérésé-

re a legalkalmasabbak a periodikus jelenségek, mint amilyen az ember pulzusa vagy egy
inga lengése. 3. Az idotartamot t betuvel jelöljük. 4. Egyéb mértékegységek: az  óra,  a
perc. 5. Az ember már rég megfigyelte a természetben a szabályos idoközönként
megismétlodo, ún. periodikus jelenségeket: a nappalok és éjszakák váltakozását, a Hold
fázisait, az évszakok váltakozását, a természet évi újjászületését. 6. Mértékegysége az
NR-ben az 1 másodperc (szekundum), az 1 s. 7. Galileo Galilei ismerte fel a középkorban,
hogy az inga lengésideje csupán az inga hosszától függ.

VII. osztály
1. A mozgó testek – például a fának ütközo gépkocsi – mechanikai munkát képesek

végezni, azaz mozgási energiával rendelkeznek. 2. A testek a mozgásuk során mindig a
legkisebb helyzeti energia felvételére törekednek, például ezért folynak a folyók a völgy-
ben lefelé. 3. Annak a munkavégzo eszköznek nagyobb a teljesítménye, amelyik gyo r-
sabban végzi a munkát. 4. Ugyanígy a magasban levo, vagy a meghajlított rugalmas
testek is, ezért nekik potenciális energiájuk van. 5. Bizonyos esetekben – például a hin-
tánál – a kétféle energiaforma összege állandó marad. 6. A munkavégzo eszközök hatás-
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foka jobb, ha kevesebb veszteséggel dolgoznak. 7. Amikor egy ero a tartóegyenese
mentén elmozdul, mechanikai munkát végez.

VIII. osztály
1. Összetett áramkörökben, a hálózatok ágaiban folyó áramerosségek kiszámítása a

két Kirchhoff-törvény segítségével történhet. 2. Egyezményes iránya a pozitív elektro-
mos töltések mozgásirányával egyezik meg. 3. Ugyanezen törvények segítenek a – soros,
párhuzamos – ellenállás-csoportosulások helyettesíto ellenállás-értékének a kiszámításá-
hoz. 4. Az elektromos áram munkát képes végezni, így energiája,  az áramforrásoknak,
valamint a fogyasztóknak pedig elektromos teljesítményük van. 5. Egyszeru áramkör-
ben az elektromos áram erossége ettol a feszültségtol, valamint a vezetok ellenállásától
függ. 6. Az elektromos áram alatt a töltéshordozók irányított mozgását értjük. 7. Az
elektromos áram kiváltó oka az áramforrás által más energiaformákból biztosított ún.
elektromotoros feszültség.

IX. osztály
1. A megmaradástörvények a fizika magyarázó elvei (alaptörvényei, axiómái). 2. Az

elso alapján határozható meg például a lökhajtásos motor mozgásegyenlete. 3. A me-
chanikában ilyen az impulzus-, az impulzusnyomaték-, valamint a mechanikai energia
megmaradásának törvénye, de az egyetemes tömegvonzás törvénye is. 4. Erre a legjobb
példa a Maxwell-féle inga. 5. A fizika legáltalánosabb érvényességu elve az energia
megmaradásának és átalakulásának az elve. 6. Ennek a mechanikára vonatkozó válto-
zata az, hogy konzervatív mezok esetén a rendszer teljes mechanikai energiája állandó
marad. 7. Az összes többi fizikai törvény magyarázatául szolgálnak. 8. Ha viszont a
forgó testre nem hat eronyomaték, ez érvényes a Föld esetében is, akkor állandó
perdülettel fog rendelkezni.

X. osztály
1. Vonatkozik ez a sönt- és az elotét ellenállásra, de a feszültségosztóra is. 2. Az

egyenáramú áramkörök felhasználása sokrétu, annak ellenére, hogy iparilag az
elonyösebb váltakozó áramot állítjuk elo. 3. A másik a voltméroét, egy vele sorba kap-
csolt ellenállással. 4. A megfelelo arány biztosításához viszont a terhelést is figyelembe
kell vennünk. 5. Ha viszont egy adott feszültség törtrészét óhajtjuk felhasználni feszült-
ségosztót alkalmazunk. 6. Sok esetben a váltakozó áramot egyenirányítanunk kell. 7. Az
elobbi az amperméro méréshatárát terjeszti ki egy vele párhuzamosan kapcsolt ellenállás
révén. 8. A legtöbb kapcsolás esetén a számítások mindkét áramváltozatra érvényesek.

XI. osztály
1. A természetben számos periodikus jelenséggel találkozunk. 2. Mivel a rezgés so-

rán rugalmas ero végezi a munkát, amely konzervatív ero, az oszcillátor energiája az
amplitúdó négyzetével arányos. 3. Az egyik szabályos alakú rezgés az ún. harmonikus
rezgomozgás. 4. Ezért harmonikus rezgést a rugalmas testek végeznek, amikor pertur-
bációnak vannak kitéve. 5. Az oszcillátorok közötti energiacsatolás sajátos esete a rezo-
nancia jelensége, amelynek számos fontos gyakorlati elofordulása ismert (például a
beszéd, hangszerek stb.). 6. Ilyen a Föld különbözo mozgásából következo nappalok és
éjszakák váltakozása, az évszakok váltakozása, de a hangszerek adott részei is periodikus
mozgást, rezgéseket végeznek 7. Ennek során az oszcillátor gyorsulása arányos a kité-
réssel. 8. Amikor a rezgések egymásra tevodnek, az eredo rezgés amplitúdója a rezgések
ido-vagy fáziseltolódásától függ.

XII. osztály
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1. A jelenség igazolt, és számos alkalmazása van. 2. Fizikai szempontból a fény elekt-
romágneses hullám, amelynek viszont részecske jellege is van. 3. Ezt nevezik a hullám-
részecske kettosségnek. 4. A fény mindezek ellenére egy összetett jelenség marad, amely
bizonyos esetekben hullámként, más esetekben pedig részecskeként nyilvánul meg. 5. A
fény, ez a lenyugözo jelenség nemcsak a fizikusokat foglalkoztatta minden idokben, de a
filozófusokat, teológusokat, költoket egyaránt. 6. Ezek közé tartozik az elektronmikro-
szkóp, vagy a szabadelektron-lézer is. 7. Ez utóbbi tényre a múlt század elején jöttek rá a
fizikusok a külso fényelektromos- és a Compton-hatás magyarázata során. 8. Utóbb kide-
rült, hogy a mozgó részecskékhez is hozzá lehet rendelni egy anyaghullámot.

A 2. rész megoldásai: VI. osztály: 1, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 8; VII. osztály: 4, 1, 2, 8, 7, 5, 3,
6; VIII. osztály: 2, 5, 1, 7, 3, 6, 8, 4; IX. osztály: 7, 3, 8, 2, 5, 1, 6, 4; X. osztály: 1, 8, 2, 6, 3,
7, 5, 4; XI. osztály: 3, 5, 2, 7, 1, 4, 8, 6; XII. osztály: 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4.

Kovács Zoltán
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