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ges értelmében. A zenelíceum tehetséges 
tanulói köszönetként meglepetésünkre 
megmutatták hogyan lehet „nem-
konvencionális” hangszereken zenélni, 
előadva vízzel behangolt borospoharakon 
egy több szólamra írt darabot, művészi 
élményben részesítve a jelenlevőket. 

Ha már kéznél voltak a poharak, egy 
előre nem tervezett kísérletként megpró-
bálkoztunk azzal a mutatvánnyal, amely-
lyel bűvészek szokták elámítani közönsé-
güket: csupán hanghatással eltörni egy 
kristálypoharat. A sikeres mutatvány titka, hogy pontosan olyan magasságú hangot kell 
gerjeszteni, mint amilyen a pohár saját rezgéseinek a frekvenciája. Ekkor a rezonancia-
jelenség  fellépte eredményezi  a pohár eltörését. Sajnos (a pohár gazdája szempontjából 
szerencsére), a kísérlet nem sikerült, de megtapasztalhattuk közben, hogy a zenészek fü-
le nagyon érzékeny, még 1Hz-nyi eltérést is észleltek két hang között. 
 

Sárközi Zsuzsa 
a fényképeket Székely Csongor készítette 

 

 

Feketedoboz 
 

A feketedoboz egy olyan doboz, amiről nem lehet tudni, mi van benne. A doboz 
mozgása látszólag ellentmond az energia-megmaradás törvényének, hisz nyugalomból 
„magától” mozogni kezd, sőt még felfelé is tud emelkedni a lejtőn. 
 

1. Az eszköz elkészítése 
Egy kisebb henger alakú ká-

vésdoboz belsejébe szorítsunk 
bele két pálcát, amiken fektes-
sünk át egy befőttes gumit. A be-
főttes gumi egyik szárán helyez-
zünk el egy nehezéket (például 
egy nagyobb méretű anyacsa-
vart). Végül zárjuk le a dobozt a 
fedelével, hogy ne lehessen látni 
a tartalmát.  
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2. Az eszköz használata 

 Vízszintes felületen elgurítjuk a dobozt. A doboz mozgása fokozatosan lelas-
sul, aztán megáll, majd visszatér. Elgurítjuk az ellentétes irányba is, hogy meg-
győződhessünk, nem a felület lejtése miatt tér vissza a doboz. 

 A dobozt a kezünkben tartva vízszintes tengelye körül többször elforgatjuk, 
majd letesszük a vízszintes felületre. A doboz magától elindul. 

 A dobozt egy kis lejtési szögű lejtő tetejéről indítjuk, majd miután a lejtő aljára 
ért, ismét fentről indítjuk (megtartva a helyzetét), ameddig a lejtőre tett doboz 
már nem indul el lefelé. Ekkor egy kis lökéssel besegítve indítjuk lefelé a do-
bozt, amely egy idő után megáll a lejtőn, majd magától felfele kezd emelkedni 
a lejtőn. 

 A tengelye körül többször elforgatott dobozt a kis lejtésű lejtő aljára helyez-
zük. A doboz felfelé kezd emelkedni a lejtőn. 

 
Kérjünk magyarázatot arra, hogy mi lehet a dobozban!  
Ezután, a fedél eltávolításával megmutatjuk a doboz belsejét, felfedve a 

„feketedoboz” titkát. 

3. Az eszköz működésének magyarázata 
A nehezék a súlya miatt mindig függőleges helyzetben marad mialatt a doboz elfor-

dul. Így a befőttes gumi egyik szára felcsavarodik a másikon. A gumi forgató nyomaté-
kot hoz létre, ami forgásba hozza a dobozt.  

Amikor mi forgatjuk a dobozt, mechanikai munkát végzünk, és ez a gumiban ru-
galmas helyzeti energiává alakul át. Ez a rugalmas helyzeti energia a vízszintes felületen 
mozgási energiává alakul át, illetve a lejtőn felfelé mozogva még helyzeti energiává is. 

 
Kovács Zoltán 
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Le a demonstrációs műszerekkel projekt 

II. rész 
 

A projekt egyik célja fizikai tárgyú tanulókísérletek készítése és felvétele otthon vagy 
iskolai környezetben. Ezek a felvételek sokszor már a telefonon szerkeszthetőek, de pl. 
a Windows operációs rendszerhez járó Movie Maker-rel is egyszerűen el lehet végezni 
az utómunkákat. A tanulók által készített filmek hatalmas figyelmet és aktivitást kelte-
nek a kortárscsoportban, hiszen úgy gondolják, ezeket ők is meg tudták volna csinálni, 
és legtöbb esetben el is készítik maguk is a kísérleteket. Nem beszélve arról, milyen jó 
érzés a szorgalmi vagy házi feladatomat méterszer-méteresben látni az órán!  

A tanulók filmjeik elkészítésénél átélik a sikerélményt, a kísérletezés és a felfedezés örö-
mét, amelyet filmjeikben többször szöveggel is megerősítenek. Azok a diákok, akik megis-
merkedtek ezzel a sikerélménnyel, újból és újból áhítoznak [1] majd rá. Nekik ezentúl már 


