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tal. Az elnök – aki egyébként Apple gépeket használ – január végén terjeszti be a javas-
latot a parlamentnek.  

 

A Wikipédia alapítója, Jimmy Wales javasolta, hogy ne javíthassanak bele a szövegekbe 
azonnal azok a felhasználók, akik név nélkül jelentkeztek be, vagy korábban nem írtak az en-
ciklopédiába. Az ilyen névtelenek vagy kezdők bejegyzései csak akkor kerülnének be a lexi-
konba, ha már jóváhagyta őket egy megbízható, ismert szerző. 

 

Tervezett tárhelyszolgáltatásával a személyi számítógépek fölöslegessé válását idézheti 
elő a Google. Ennek lényege, hogy a felhasználó minden fájlját egy központi szerver tárolná, 
amelyre interneten bárhol rácsatlakozhat, továbbá a szolgáltatáshoz operációs rendszer és 
egyéb kiegészítő programok is tartoznának, tehát nem lenne szükség saját számítógépekre. 
Személyi számítógép helyett csak G-meghajtója lenne az embereknek, mert minden adat és 
program a központi szerveren lenne, és ezeket mindenki a maga kis G-meghatójával érné el. 
A szolgáltatásért ugyanúgy havi díjat kellene fizetni, mint az internetezésért, és nem lenne 
szükség személyi számítógépekre, csupán a hozzáférést biztosító G-meghajtóra. Egyelőre 
azonban nem tudni, hogy mikor robbant az új rendszerrel a Google, mint ahogy az is kér-
dés, hogy az emberek hajlandóak lennének-e lemondani a saját birtokukban lévő számító-
gépről, s elfogadnák-e, hogy saját dokumentumaikat, fotóikat, videofelvételeiket és minden 
egyéb fájljukat egy nagyvállalat őrizné helyettük. 

(www.stop.hu, www.index.hu) 
 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 

Kísérletek pillepalackkal 
 

− Végy egy pillepalackot, vedd le a dugóját és lyukaszd ki 4-5 helyen, melyek egy-
mástól egyenlő távolságra, egy függőlegesen fekszenek. Figyeld meg, hogy mi-
lyen messze lövell a víz a palackból a különböző nyílásokból és hogyan függ ez a 
szög a palackban levő eredeti vízoszlop magasságtól! 

Megfigyelheted: 
− Minél alacsonyabban helyezkedik el a lyuk, annál messzebb lö-

vell a víz 
− Minél több víz van eredetileg a palackban annál messzebb lö-

vell a víz 
Magyarázat: 

− A lyuk fölött levő vízoszlop magassága határozza meg azt a 
hidrosztatikai nyomást, amivel a víz Pascal törvénye értelmé-
ben majd vízszintesen a palackból kilövell. 

− Ha a nyomásból adódó vízszintes erő nagyobb, akkor a víz 
messzebbre lövell. 
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− Végy egy fél literes pillepalackot, töltsd meg vízzel. Egy gyógyszeres fiola (pél-
dául algocalmin fiola) alsó részét töltsd meg félig tintával színezett vízzel, és tedd 
bele lefordítva a vízzel telt palackba, majd dugd be a palackot. Ha megpróbálod 
összenyomni a palackot, meglátod, hogy a fioládba több folyadék kerül s le-
ereszkedik, ha elengeded, ismét feljön. A kísérlet a tengeralattjáró müködési el-
vét mutatja be. Ha a tengeralattjáró tartályaiban több víz van, akkor az lennebb 
süllyed, ha kiszivattyúznak a vízből,  akkor fennebb emelkedik. 

− Egy pillepalackot öblíts ki meleg vízzel és dugd be a palackot. Rövid időn belül 
észlelni fogod, hogy a palack behorpan. A magyarázatot a palackba zárt meleg 
levegő lehülésében kell keresned, ami a bezárt levegő nyomás-csökkenéséhez 
vezet, s így a külső légköri nyomás összehorpasztja a palackot. 

− Egy másfél literes pillepalackot egy olyan parafa dugóval dugunk be, melynek a 
két végét kúp alakban kifaragtuk s a közepén egy kis átmérőjű furatot fúrtunk a 
hossztengelyével párhuzamosan. A dugót csak félig dugjuk a pillepalackba. Egy 
ugyanilyen pillepalackot vízzel töltünk, majd a dugó másik felével bedugjuk. Így 
egy vízórát, homok helyet vizet tartalmazó órát kapsz, melyet már az ős időkben 
is használtak. A víz lassan átfolyik a dugó furatán keresztül egyik palackból a 
másikba. Ha kedved tarja, kikísérletezheted, hogy mennyi vizet kell bele tölte-
ned, hogy pont egy perc alatt folyjon át a víz egyik palackból a másikba. Sőt ké-
szíthetsz egy kisebbet is, melynél egy másodperc alatt folyik át a víz.  

− Vegyél két sörös pillepalackot, olyat, amelyiknek hosszabb nyaka van. Az egyiket 
levágod valamivel a fele felett, a másikat valamivel a fele alatt. Azért kell az ilyen 
fajta palack, mert ennek nem teljesen sima az oldala, egy részén kisebb az átmérő, 
így simán egymásba lehet illeszteni a két részt. Vágd ki az ábrán látható módon, de 
vigyázz, mert a pillepalack vágása közben könnyen elvághatod az ujjadat! 

 

Fúrd át a palack alját is és a dugót is, majd illeszd ösz-
sze a két részt, csavard rá a dugót. A kis lapátkákat csa-
vard kissé meg, mindeniket egy irányba, hogy a szél bele 
kaphasson, majd vezess át a szélkerekeden egy drótot, 
melyet az ábrán látható módon meghajlítás után egy bot-
ra tűzöl. Ha jobb hatásfokú szélkereket akarsz, ajánlatos 
a drót vízszintes felét kicsit lefelé hajlítani. A szélkereked 
nem csak forogni fog a szél hatására, hanem még a szél-
nek az irányát is mutatja. 

 A kissé elfordított lapátkákba a szél belekap és elkezdi forgatni a palack-
szélmalmot. Ha a szél iránya megváltozik, tekintve, hogy a palack nagyon könnyű, a szél 
el fogja fordítani a malmot, feltéve, ha a bot végén a drót szabadon el tud fordulni. 

 
 
 

A következő kísérletsorozathoz az újrafelhasználható anyag 
az ALUMÍNIUM kólás vagy sörös doboz. 

A beküldési határidő: 2009. április 1. 
Jó kísérletezést! 

 
Cseh Gyopárka,  

Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 
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Fizikus anekdoták 
 

Küldjetek be a címünkre híres fizikussal, vegyésszel vagy informatikussal kapcsolatos anekdotá-
kat. A beküldött tömör megfogalmazású és érdekes anekdotákat közölni fogjuk. 
 

Isaac Newton (1643–1727) 
Newtont szórakozott professzornak tartották. Legtöbbször hajnalig dolgozott, még 

enni is elfelejtett néha. Mondják, hogy a háziasszonya kitette egyszer az ebédet, de New-
ton belefeledkezett a munkájába. Időközben látogatója jött, és hogy ne hűljön ki az étel, 
megette, csak a csontok maradtak a tányéron. Amikor Newton előkerült, és az asztalhoz 
ült, látván az üres tányért csak annyit jegyzett meg, hogy el is felejtette, hogy már meg-
ebédelt. Állítólag nyílást vágott az ajtón, hogy a macskája szabadon ki-be járhasson rajta. 
Amikor meg a macskájának kiscicái lettek, mindegyik kiscicának külön apró nyílást vá-
gott. A hagyomány úgy tartja, hogy amikor Newton 1666-ban Londonból a pestis elől 
szülőfalujába menekült, kiült a kertbe egy almafa alá, és egy lehulló alma indította el 
benne az általános tömegvonzás törvényének a felfedezéséhez vezető gondolatmenetet. 

 
Lord Kelvin (1824–1907) 
Lord Kelvin egyszer váratlanul meglátogatott egy villamos erőművet. Egy fiatal mű-

vezető vezette végig a létesítményen, aki fáradságot nem ismerve az elektromosság ele-
mi ismereteivel traktálta a híres angol fizikust, aki nem fedte fel kilétét. A végén Lord 
Kelvin halkan megkérdezte, hogy valójában mi is az elektromosság? A vezető elképedt. 
Nem számít, mondta elnézően Lord Kelvin. Mert valójában ez az egyedüli dolog, amit 
egyikünk sem tud. 

 
Albert Einstein (1879–1955) 
A világhírű német-amerikai fizikus gyakran hegedült. Amikor egyszer Haydn vonós-

négyesét gyakorolták, és már negyedszer vétette el a második rész belépőjét, a csellós 
megjegyezte, hogy az a baj vele, hogy egyszerűen nem tud számolni. 

Abban az időben, amikor Einstein az egyetemen tanított, egyik diákja megérdeklőd-
te tőle, hogy abban az évben is ugyanazok lesznek-e a vizsgakérdések, mint az előző év-
ben. Einstein azt válaszolta, hogy a kérdések ugyanazok, de a válaszok mások.  

 
Niels Bohr (1885–1962) 
Amikor Bohrt, a kiváló dán fizikust egy amerikai tudós meglátogatta a laboratóriu-

mában, csodálkozva látta, hogy Bohr íróasztala fölött egy patkó függ a falon. – Profesz-
szor úr, ön valóban azt hiszi, hogy a patkó szerencsét hoz? – Ugyan, kedves barátom – 
válaszolt Bohr – Hogyan hihet valaki ilyesmiben? De a patkó attól függetlenül is szeren-
csét hoz, akár hisz, akár nem hisz benne az ember! 

 
Ernest Rutherford (1871–1937) 
A híres új-zélandi születésű angol fizikus megfigyelte, hogy egyik diákja nagyon 

szorgalmasan dolgozott a laboratóriumban. Egyik este megkérdezte tőle, hogy hajnalig 
szokott dolgozni? – Igen, felelte büszkén a diák abban a reményben, hogy megdicsérik. 
– És akkor mikor gondolkozik? – kérdezte Rutherford. 
 

Összeállította: Dr. Kovács Zoltán 
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