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illetéktelen behatolási kísérletet észlel. Mindemellett a Microsoft ügyfélkapacsolati mun-
katársai és szakemberei fokozott rendelkezésre állással, megnövelt erõforrással állnak a
vállalati ügyfelek rendelkezésére. A cég továbbá az IIS-t alapértelmezett beállításként
kikapcsolt állapotban szállítja ügyfeleinek, a felhasználók számára így lehetõvé válik az
IIS egyéni beállítása.

A húsz legfontosabb biztonsági rés

Az amerikai szövetségi nyomozóhivatallal (FBI) együttmûködve a SANS (Systems
Administration, Networking and Security Institute) listát állított össze a 20 legveszélye-
sebb szoftveres biztonsági hiányosságról. A szakértõk véleménye szerint a „Default
Software” jelenség, azaz a telepített, de soha nem használt, és nem is frissített alkalma-
zások okozzák a legtöbb gondot. A személyre szabott (custom) telepítés használata a
Windows 2000 és az XP felhasználóknak különösen javasolt – mondta el a Wired-nek
Nicholas Versan biztonsági szakértõ. Kétséges esetben egy különleges programmal
lehet szkennelni a gépre telepített alkalmazásokat, és végrehajtani az általa javasolt fris-
sítéseket. A 20 legfontosabb biztonsági rést felsoroló listába 7 általános javaslatot, 6
Windows és 7 Unix alatt jelentkezõ hibát vettek fel.

www.index.hu

Tábori kísérletek
III. rész

A FIRKA 11. évfolyamának pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülõ fiz i-
kakísérletek elkészítésre és a lejátszódó jelenségek magyarázatára vonatkozik. Azok a tanulók, akik
elkészítik a legtöbb eszközt és meg is magyarázzák a velük kapcsolatos jelenségeket, jutalomképpen
részt vehetnek 2002. nyarán Vársonkolyoson az EMT által szervezett természetismereti táborban.
Magyarázataitokat az eszközök rajzával küldjétek be a szerkesztõségünkbe a következõ FIR-
KA-szám megjelenéséig. A levélben adjátok meg a neveteket, az osztályt, az iskolát, a pontos címet e-
ket, valamint a fizikatanárotok nevét is.

Hangtan

1. Egy nagyobb méretû mûanyagpohár aljának közepére, kívül és belül ragasszunk
oda pillanatragasztóval egy-egy vékony parafadugó-szeletet, majd szúrjunk keresztül
rajtuk egy gombostût úgy, hogy a tû hegye kifelé mutasson. Helyezzük bele a poharat
egy fémhuzalból kialakított hurokba, majd a huzal végétõl megtartva állítsuk rá a tût egy
lemezjátszó forgó korongján található hanglemez barázdáira. Hallani fogjuk a hangfel-
vételt. A pohár helyett képeslapot is rátarthatunk a hanglemezre, ekkor a gombostût a
képeslapon úgy szúrjuk át kétszer, hogy az egyik csúcsából mutasson kifelé.

2. Szappantartó méretû mûanyag- vagy kartondobozra hosszanti irányban helyez-
zünk rá két-három befõttesgumit. Az üres oldal mentén pengessük meg a húrokat.
Megfelelõen nyújtva meg a gumiszálakat (változtatva a gumiszálnak a doboz menti
eloszlását), különbözõ magasságú hangokat hallathatunk. Ha két húrját megfelelõen
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kifeszítve egymáshoz nagyon közel esõ hangokra állítjuk (hangoljuk) be, majd egyszerre
mindkettõt megpengetjük, a kapott hang vibrálni fog (lebegés).

3. „Nádsípot” készíthetünk mûanyag szívószálból akár úgy, hogy az egyik végét meg-
rágjuk, hogy az oldalai meglágyult, párhuzamos síkokká alakuljanak, akár úgy, hogy (pa-
tent) csípõfogóval megnyújtjuk, majd mélyebben a szánkba fogjuk és megfelelõ erõsséggel
megfújjuk. Ha a szívószál szabad végébõl fújás közben ollóval rövid darabokat ismételten
levágunk, különbözõ magasságú hangokat képezhetünk. A hangmagasság folyamatos
változtatása is megoldható, ha a szívószál végére egy kissé szélesebb második szívószálat
húzunk rá, majd ezt ki-be tologatjuk rajta úgy mint a harsonánál. Ha pedig a szál mentén
lyukakat vágunk ki, a furulyához hasonlóan az ujjunkkal változtathatjuk a hangmagasságot.
A síp „nyelve” jobban rezeg, ha a két szélét ollóval kissé lesarkítjuk.

4. Hangszerboltból beszerzett (vagy a fizika laboratóriumból kölcsönkért) és meg-
szólaltatott hangvillát tartsunk egy kb. félméter hosszúságú, szélesebb (5-7 cm
átmérõjû) mûanyagcsõ, vagy petróleumlámpa üvegcsövének szájához, miközben azt egy
vízzel telt fazékba különbözõ mélységig merítjük. Egy adott mélységnél felerõsödik a
hangvilla hangja. A jelenséget állandó hangerõsségû bármilyen hangforrással (éneklés,
hangszer) is megfigyelhetjük.

5. Egy hangvilla (beszerzését lásd fennebb) egyik ágának végére pillanatragasztóval
ragasszunk hozzá egy vékony madártoll darabkát. Gyertyalángba tartott üvegdarabot
bekormozunk, majd a megszólaltatott hangvillának a tolldarabkáját könnyedén végig-
húzzuk a korom felületén. Nagyítóval (vagy egy fordítva használt távcsõvel) megvizs-
gálva a tolldarab által hagyott nyomot, hullámos vonalat kapunk.

6. 20 cm-es fa-, vagy mûanyag vonalzó végéhez kb. 1 m hosszú kötéldarabot kö-
tünk, és ha a vonalzót a kötél másik végétõl tartva gyors körforgásba hozzuk, szirénát
kapunk. Miközben forgatjuk, valakivel figyeltessük meg a keltett hangot!

Hõtan
7. Keressünk egy olyan pénzérmét, amely átdugható egy zsilettpenge résén. Ra-

gasztószalaggal fogjunk hozzá a pengéhez egy másik pengét úgy, hogy az érme
átmérõjével egyenlõ hosszúságú rés maradjon, ezáltal az érme éppen csak hogy át tud-
jon férni a résen. Melegítsük fel a pénzérmét (lángba tartva, vagy ráfókuszálva lencsével
a napfényt), majd próbáljuk ismét átdugni azt a penge résén. Azt tapasztaljuk, hogy nem
fér már át rajta. Ha várunk amíg az érme lehûl, azt tapasztaljuk, hogy az érme ismét
átfér majd a résen.

8. Állítsunk élére egymással párhuzamosan, bizonyos távolságra két téglát, majd
fektessük a téglákra egy hosszabb (30-40 cm) fém (lehetõleg alumínium) kötõtû végeit.
A kötõtû egyik végére helyezzünk egy nagyobb nehezéket (újabb téglát), hogy az ne
mozdulhasson el, a másik vége alá pedig dugjunk egy varrótût merõlegesen a kötõtûre.
A varrótû alá tegyünk egy sima (mûanyag)lapot, hogy könnyen el tudjon fordulni.
Elõzõleg a varrótûre szúrjunk fel - közepénél - egy mûanyag szívószálat (vagy szalma-
szálat). A tût a szívoszállal úgy kell elhelyezni, hogy azoknak lehetõsége legyen elfordul-
ni, amikor a kötõtût alulról gyertyalángokkal melegítjük.

9. Orvosságos üveget dugjunk be közepén átfúrt parafa dugóval, a furatba ragasszuk
bele pillanatragasztóval egy szívószál végét. Töltsük meg az üveget színültig vízzel, majd
szorítsuk rá a dugót úgy, hogy egy kevés víz a szívószálba kinyomuljon. Az üveget me-
leg vízbe téve a szívószálban egyre magasabbra emelkedik a vízoszlop. Ha az üvegben
csak levegõ van, a vízszintes helyzetû szívószál üveg felõli részébe pedig beleügyeske-
dünk egy kis vízdugót, az üveg kézzel történõ melegítésével is már jelentõs elmozdulást
szenved a vízdugó. Az üveg lehûtésekor ellentétes irányú folyamat játszódik le.
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10. Nagyobb mûanyag kólásüvegbe (pillepalackba) töltsünk egy kevés forró vizet,
szorítsuk rá jól a dugóját, majd rázzuk fel benne a vizet. A palack kidudorodik. Ha
ezután hideg vizet teszünk a palackba, rázás után összezsugorodik.

11. Ha a kinti hõmérséklet nulla fok alá süllyed, egy nagyobb jégdarabra, amit végei-
nél alátámasztunk, helyezzünk rá egy vékony fémhuzalt, amelynek végeire súlyokat
akasztunk. Azt tapasztaljuk, hogy lassan a huzaldarab átvágja a jégdarabot.

12. Egy tutajként szolgáló fadarabka oldalaihoz erõsítsük fel egy fordított U alakú
vékony fémcsõ két függõleges szárát úgy, hogy a csõ vízszintes ága alá egy gyertyaláng
beférjen. A tutajt helyezzük vízre, csõ vízbe érõ szárait hajlítsuk meg a tutaj hátsó része
felé mutató vízszintes irányba. Egy idõ után a csõbõl hátrafelé áramló gázbuborékok
lassan elõre tolják a tutajt.

13. Befõttes üveget a palástja mentén vonjunk be fekete papírral, középmagasságban
vágjunk ki rajta egy kör alakú nyílást, egy negyed fordulattal odébb egy másikat. Töltsük
meg színültig vízzel az üveget, az oldalnyílást világítsuk meg egy erõs fénysugárral
(vetítõgép, elemlámpa), a szemközti nyíláson pedig megfigyelhetjük a víz felszínére az
ujjunkon bevitt fehér vízfestékszemcsék mozgását.

14. Üres sörösdobozra csavarjunk rá egy vashuzalt, majd töltsünk bele egy kevés vi-
zet. A huzalvégtõl fogva tartsuk a doboz alját lángba, amíg a vígõzök élénk sugárban
áramolnak ki a doboz nyílásán. Ezután hirtelen fordítsuk bele a dobozt, szájával lefelé
tartva, egy hidegvizes tálba. A doboz hatalmas csattanás kíséretében roppan össze.

15. Üveglombikot félig vízzel töltünk meg, majd a vizet benne lángon felforraljuk.
Fa fogóval levesszük a lombikot a lángról, a forrás megszûnte után a lombik száját
gumidugóval bedugjuk, és a lombikot szájával lefelé fordítjuk. Ha ezután a lombikra
hideg vizet töltünk, a lombik vize ismét forrni kezd. A folyamatot ismételt töltögetések-
kel többször is elõ lehet idézni.

16. Korong alakú kartonpapírból vágjunk ki egy spirális kígyót, vagy egy lapátkere-
kes forgót, helyezzük egy függõleges fémhuzal-állvány kihegyezett csúcsára, alája pedig
állítsunk egy gyertyát. A forgó forgásba jön.

17. Vágjunk ki sztaniolpapírból (alufóliából) és papírból egy-egy 2,5x25cm nagyságú
csíkot, majd egymásra téve ragasszuk össze õket. Dugjuk a csíkpár végét egy gyufásdoboz
hátsó falához, fogjuk gémkapoccsal a dobozt a keskenyebb oldalával egy nagyobb karton-
darabhoz, amit aztán függesszünk fel egy szegre. Az alácsüngõ csíkot hajlítsuk félkörív
alakúra. A csík vége a hõmérséklet változásával különbözõ magasságban állapodik meg.

18. Pohárba készítsünk szappanoslevet úgy, hogy vízbe kevés mosogatószert és gli-
cerint keverünk. Szívószállal levegõt fújva a pohárba megfigyelhetjük a szappanbubo-
rékok kialakulását és kapcsolódásukat. Ha a szívószál egy nagyobb buborékból vezet ki,
a buborék lefújódik. Ha a pohárba különbözõ alakú drótkereteket (kocka, egyenlõ ol-
dalú gúla) merítünk, érdekes szappanfelületek határolják majd az oldalakat. Ha pedig
egy kör alakú drótkeret két szemben fekvõ kerületi pontját cérnaszállal lazán átkötjük,
és szappanoslébe mártjuk, majd a szappanhártyát a cérnaszál egyik felén kipukkasztjuk,
a megmaradó szappanhártya ívelten feszíti ki a cérnaszálat a hurokban.

19. Kössünk össze néhány gyufaszálat tutajjá, a középsõ gyufaszálak legyenek rövi-
debbek. A tutajnak az így kapott üreges részébe cseppentsünk pipettával (orrcsepeg-
tetõvel) egy csepp mosogatószert. A tutaj megindul.

20. Egy lapos tálba töltsünk vizet, a vízbe függõlegesen állítsunk bele két téglalap
alakú üveglapot az egyik függõleges oldalukkal összeérintve õket, és egymással nagyon
kis lapszöget bezárjava . A víz az üveglapok közé emelkedik fel. Ha a két nedves üveg-
lapot (90 fokkal elforgatva) egymásra helyezzük, lehetetlen õket szétválasztani, mintha a
közöttük levõ vízréteg összeragasztotta volna õket.  Kovács Zoltán
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A FIRKA 2000-2001 évfolyamában közölt vetélkedõk kiértékelése:

Kémiai vetélkedõ
név iskola tanár helység össz.

Barabás Gyöngyike Joannes Kajoni  Közgad. Líc. Negru Réka Csíkszereda 207

Tatár Rozália Építészeti  Iskolaközpont Lapohos
Anna Mária

Csíkszereda 185

Tatár Mária Építészeti  Iskolaközpont Lapohos
Anna Mária

Csíkszereda 178

Szombat Melinda
Tolvaj Attila
Kibédi Angéla Kémiai Líceum Hatos Magdolna Marosvásárhely 167
Keszeg Loránd
Krauss Brigitta

Dánél Emilia Csíkmenaság 136

Nisztor Zsuzsanna Építészeti  Iskolaközpont Lapohos
Anna Mária

Csíkszereda 86

Szennyes Szabolcs Márton Áron  Gimnázium Buzogány Teréz Csíkszereda 30

Vetélkedõ – 2000
név iskola tanár helység beküldések

száma
pont

48Tatár Erzsébet
Tatár Mária

Építészeti Isk. Közp.
Lapohos

Anna Mária
Csíkszereda 6

48

Fülöp Zsuzsanna* Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva 40

Boér Mária Petõfi Sándor Isk. Közp. Erõs Ilona Csíkdánfalva 34,25

Erõs Zsuzsanna* Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva 33,75

Zsók Katalin Petõfi Sándor Isk. Közp. Erõs Ilona Csíkdánfalva

5

32,85

Csedõ Katalin* Xántus Keresztes Ált. Isk. Szõcs Katalin Csíkmenaság 34,28

Nisztor Zsuzsa Építészeti Isk. Közp. Lapohos
Anna Mária

Csíkszereda 32,84

31,4Borbély Enikõ*
Köllõ Zoltán*

Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva

4

30

Szász Enikõ és
Szász Ervin *

Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva 30

25,71Nagy Gábor
Plesa Róber

Brassai Sámuel Elméleti
Líc. Bitay Zsófia Kolozsvár

3

22,83

Köllõ Emese és
Ambrus Orsolya*

Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva 20

Szõcs Erikõ Márton Áron Elméleti Líc. Incze Miklós Csíkszereda 17,14

Simó Réka Bolyai Farkas Elméleti Líc. Máthé Márta Marosvásárhely 15,7

Kisfaludi Éva
Baróti Szabó Dávid Kat.

Isk.
Doblicza
Erzsébet

Székelyudvarhely 15,7

Laczkó Sándor* Szakközépiskola Benedek
Ilona

Gyergyóalfalu

2

15,7

Simon Erzsébet és
Szõcs Gabriella*

Köllõ Miklós Ált. Isk. Gagyi Dénes Gyergyócsomafalva 10

Tarcsfalvi Annamária
Baróti Szabó Dávid

Kat. Isk.
Doblicza
Erzsébet

Székelyudvarhely
1

8,57

Az értékelés 0-10 terjedõ skálán történik. (A *-al megjelölt tanulók általános iskolások)

A szürke háttéren megjelentetett tanulók jutalomban részesülnek,
melyeket december 15-ig postázunk.
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