
150 éve, 1847. január 21-én született a franciországi Péchelbronnban Joseph 
Achille Le Bel. Van-t Hoffal egyidőben, de tőle függetlenül kidolgozta a 
szénatom tetraéderes modelljét és az aszimmetriás szénatomok elméletét, lefek-
tetve ezáltal a sztereokémia alapjait és lehetővé téve a az optikai aktivitás 
értelmezését. 1930-ban halt meg. 

80 éve, 1917. január 25-én született Moszkvában Ilya Prigogine, orosz 
származású, Belgiumban élő kémikus. A fizikai kémia területén különösen az 
irreverzibilis folyamatok termodinamikájában elért eredményei a legjelentőseb-
bek. 1977-ben kémiai Nobel-díjjal tüntették ki. Nagymértékben hozzájárult az 
oldatok molekuláris elméletének a fejlesztéséhez is. 

60 éve, 1937. február 20.-án született Münchenben Robert Huber német 
biokémikus. H. Michellel és J . Deisenhofferrel közösen felderítették a primitív 
zöld baktériumok hártyájában levő azon fehérjék szerkezetét, amelyek a foto-
szintézis reaktív központjai. Kristályosan előállították a napfényt elnyelő és 
széndioxidnak elektront átadó kémiai receptorokat tartalmazó fehérjéket. 1988-
ban kémiai Nobel díjat kaptak munkájukért. 

Zsakó János 
Kolozsvár 

Fizika írásvetítővel 

A fizikai kísérletek a tanórák megszokott alkotó elemei. Egy fizikai kísérletet 
sokféleképpen el lehet végezni. A lehetőségek közül talán a legkevésbé elterjedt 
változat, az írásvetítőt felhasználó tanári bemutató kísérlet. 

1. ábra 
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Mint minden kísérletnek, ennek a változatnak is megvannak a maga előnyei 
és hátrányai. Legfontosabb előnye, hogy a kísérlet minden tanuló számára látható, 
függetlenül attól, hogy vízszintes síkú, vagy függőleges síkú kísérletről van szó. 
A hátrányok közül megemlíteném azt, hogy a tanulók nem magát a kísérletet 
láthatják, hanem csak annak a vetített képét, valamint azt, hogy a tanulók figyelme 
megoszlik a tanár és a kísérlet között, mert a tanár csak abban az esetben tud a 
vetítővászon mellett állni, ha nem kell az írásvetítőnél a kísérletet irányítsa. 

Az írásvetítő felhasználható vagy a kísérlet kivetítésére, vagy csak egyszerűen 
a kísérlet megvilágítására. Ez utóbbi esetben az írásvetítőről le kell szerelni a 
vetítőszerkezetet, és az írásvetítőt oldalára fordítva a kísérlet mögé kell helyezni. 
Hogy a megvilágítás csak szórt fénnyel történjék, és ezáltal ne vakítsa meg a 
tanulókat, egy A3-as formátumú ív papírt kell az írásvetítő üveglapja elé helyezni. 
(1. ábra) 

A kivetíthető kísérletek két csoportba oszthatók: 
I. - a vízszintes síkban elvégezhető kísérletek: ezeknél az írásvetítő a 

hagyományos helyzetben áll, és az alkalmazott edény - ha az szükséges a 
kísérlethez - egy egyszerhasználatos élelmiszer doboz átlátszó teteje vagy kisebb 
edény esetén lehet a pici csokikrémes tálacska, vagy a nagyobb csokikrémes 
doboz teteje. 

II. - a függőleges síkban elvégezhető kísérletek: ezeknél az írásvetítőt oldalára 
kell fektetni. (2. ábra) 

2. ábra 

A kivetíthető kísérleteknél vigyáznunk kell, hogy: 
1. a kezünk ne takarja a kísérleti eszközöket. 
2. a függőleges síkú kísérleteknél a kísérleti eszközök minél közelebb legyenek 

az írásvetítő üveglapjához. 
3. az alkalmazott üveg- és műanyagedények minél vékonyabbak és átlátszóak 

legyenek, valamint lehetőleg téglatest alakúak a függőleges síkú kísérleteknél, 
hogy a kivetített kép minél élesebb legyen, és hogy a kísérletet ne zavarja esetleg 
a henger alakú edények esetében megjelenő fényes csík az edény közepén, ami 
a benne levő víz által létrehozott vízlencsének köszönhető. 
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Íme néhány írásvetítővel bemutatható kísérlet: 

1. Rugalmas ütközés 
Vékony lemezből egy 8-10 mm szélességű csíkot vágunk, és ebből keretet 

készítünk, amit az írásvetítőre helyezünk, hogy a golyók ne szóródjanak széjjel. 
Az írásvetítőre helyezünk két különböző méretű golyót és bemutatjuk az ütközést 
a különböző esetekben: ha az egyik nyugalomban van, ha mind a kettő 
mozgásban van, fallal való ütközést, ... Megismételhető a kísérletsor azonos 
méretű golyókkal is. Vigyázzunk, hogy a golyók sebessége ne legyen túl nagy, mert 
akkor a kis mozgástér következtében nem kívánt ütközések jönnek létre, valamint 
nem követhető megfelelőképpen a gyors mozgás! 

2. Rugalmas és rugalmatlan alakváltozás 
Ezt a kísérletsorozatot be lehet mutatni mind a kétféleképpen: akár vízszintes 

síkban, akár függőleges síkban. Be lehet mutatni külön egy rugó megnyúlását és 
az eredeti alakjára való visszatérését, és külön egy gyurmakocka (plasztelin-
kocka) összenyomását, vagy bemutatható a két alakváltozás egyszerre egy 
gyurma- és egy szivacskocka összenyomásával. 

3. Kölcsönhatás 
Veszünk két borotvapengét, az egyiket néhányszor hozzádörzsöljük egy 

mágneshez. Akár az írásvetítőn, akár közvetlenül megmutatjuk a tanulóknak 
vasreszelékkel vagy egy vasdarabbal, hogy az egyik penge meg van mágnesezve, 
míg a másik nincs. Ezután az írásvetítőre helyezzük az átlátszó nagyobb 
alapterületű edényt amibe vizet teszünk. A víz felszínére helyezzük a két pengét 
úgy, hogy egy-egy cémaszállal fogjuk őket a doboz két széléhez. (3. ábra) 

3. ábra 

A két cérnaszálat elengedve mind a két penge egymás fele halad, tehát mind 
a két penge hat a másikra, nem csak a mágnesezett. 

4. A mozgások viszonylagossága 
Az írásvetítőre egy fólialapot (vagy celofánlapot) helyezünk úgy, hogy az 

rögzítve legyen. Erre a lapra helyezünk két plexiből készült testet, ahogy azt a 
rajz mutatja. (4. ábra) 

Ha a két testet ugyanolyan sebességgel húzzuk, akkor a két test egymáshoz 
képest nyugalomban van, így a filctoll nem hagy nyomot egyik testen sem, de a 
testek az írásvetítőhöz képest mozgásban vannak, így ezek a filctollak nyomot 
hagynak a fólialapon. 
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4. ábra 

Ha a két testet különböző sebességgel húzzuk, akkor mindkét test mozgásban 
van a másikhoz képest is, meg a fólialaphoz képest is, így mind a három filctoll 
nyomot hagy. 

A filctoll nyomát szeszes vattával le lehet törölni, mind a fóliáról, mind a 
plexiről. 

5. Diffúzió - függőleges síkú kísérlet 
Kis tic-tac-os dobozról lemossuk a címkét és minél szorosabban az írásvetítő 

üveglapjához helyezzük, miután valamivel kevesebb mint félig megtöltöttük 
vízzel. Tűvel ellátott fecskendővel nagyon lassan színezett alkoholt töltünk a víz 
felszínére a doboz fala mentén úgy, hogy a két folyadék ne keveredjék. Mivel a 
kísérlet több időt igényel, időnként rövid időre kikapcsoljuk az írásvetítő 
világítását. Idővel észrevehetjük a két folyadék keveredését. 

6. Oszthatóság 
A kísérlet elvégezhető mind függőleges, mind vízszintes síkú kísérletként. Az 

edénybe vizet teszünk és az írásvetítőnél egy csepp tintát csepegtetünk a vízbe. 
Rögtön észrevehető ahogy a tintacsepp osztódni kezd egyre kisebb részekre, míg 
idővel aztán teljesen összekeveredik a vízzel. Függőleges síkú változata talán 
látványosabb. 

7. Adhéziós erő - függőleges síkú kísérlet 
Nagyobb téglatest alakú átlátszó edény híján itt is 

használhatunk tic-tac-os dobozt. Az edénybe vizet 
töltünk és a vízfelszínre egy megfelelő méretű műa
nyaglapot (nem átlátszót) helyezünk, amit egy cér
naszál segítségével húzhatunk, amint az az ábrán is 
látható. (5. ábra) 

A műanyaglapot húzva a hozzátapadt víz is 
emelkedik egy bizonyos határig. (Esetleg a vizet meg 
is lehet festeni). Ha akarjuk, le is mérhetjük az 
adhéziós erőt ebben az esetben, ha készítünk egy 
dinamómétert plexiből, rugóval vagy akár gumival 
(hitelesítsük egy másik dinamóméter segítségével). 

5. ábra 

8. Felületi feszültség 
Az ábrán látható eszközt szappanos vízbe mártjuk és minél közelebb tartjuk 

az írásvetítő üveglapjához anélkül, hogy ahhozhozzáérne. A szappanhártya egyik 
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6. ábra 

felét tűvel kilyukasztjuk, így a cérnaszálat a szappanhártya elmozdítja úgy, hogy 
annak felülete minél kisebbé váljon. (6. ábra) 

9. Nem nedvesítő folyadékok - függőleges síkú kísérlet 
A tic-tac-os dobozba higanyt töltve észrevehető a domború meniszkusz. Sajnos 

a nedvesítő folyadékok nem mutathatók be ilyen módszerrel. 

10. Hajszálcsövesség - függőleges síkú kísérlet 
A kísérlethez szükséges egy tic-tac-os doboz és egy teljesen átlátszó szívószál 

(amit elég nehéz beszerezni), vagy ez esetleg helyettesíthető egy átlátszó csőalakú 
számolópálcikával, vagy legrosszabb esetben egy jól kitisztított üres golyóstoll-
betéttel. 

A dobozba erősen színezett vizet töltünk és bele állítjuk a szívószálat, vigyázva, 
hogy minél közelebb legyen az írásvetítő üveglapjához. Megfigyelhető, hogy a 
szívószálban a folyadék fennebb emelkedik mint a dobozban. 

11. Közlekedő edények - függőleges síkú kísérlet 
A taneszközök között található közlekedő edénnyel is bemutatható a kísérlet, 

ha azt megtöltjük színezett vízzel, csak nem látszik elég élesen. Sokkal jobban 
látható olyan eszközzel, aminek az írásvetítő felőli oldala síkfelület. Ilyen eszközt 
össze lehet ragasztani különböző méretű átlátszó dobozokból (sok türelmet 
igényel). 

12. Pascal törvénye - függőleges 
síkú kísérlet 

Az ábrán látható eszközt megtöltjük 
színezett vízzel és minél közelebb tartjuk 
(vagy helyezzük) az írásvetítő 
üveglapjához. A fecskendő dugattyúját 
lefele nyomva, nyomást gyakorolunk a 
folyadékra. A nyomás egyformán terjed 
tovább minden irányba, így a folyadék 
szintje mindenik csőben ugyanannyival 
emelkedik. (7. ábra) 

7. ábra 

104 1996-97 /3 



13. Hőáramlás - függőleges síkú kísérlet 
Az ábrán látható kísérletet az írásvetítő elé 

helyezzük. Ha nincs megfelelő téglatest alakú 
üvegedény, akkor egy Berzéliusz-pohár is 
megteszi, csak ebben az esetben a kép nem 
elég éles és a fűrészpor mozgása csak a fényes 
csíkban látható ami a vízlencsének köszön-
hető. (8-as ábra) 

14. Mágneses erővonalak 
Az írásvetítő üveglapjára helyezzük a 

mágnest, rá egy minél vékonyabb üveglapot és 
beállítjuk az írásvetítőt, hogy a kép minél éle
sebb legyen. Az üveglapra vasreszeléket 
szórunk és kissé megkopogtatjuk. 

15. Mágnesek kölcsönhatása 
Helyezzük a két mágnest az írásvetítőre. 

Közelítve egyiket a másikhoz észrevehetjük a vonzást vagy a taszítást, aszerint, 
hogy milyen pólussal közelítettük egyiket a másik felé. Hátránya, hogy feketén 
látszanak a mágnesek a vetítővásznon, és nem lehet látni a pólusokat. Vigyázni 
kell, hogy miként tartjuk a kezünket a kísérlet során, hogy ne takarja a mágneseket. 

Cseh Gyopár 
Kolozsvár 

8. ábra 

Példa egy rekurzív algoritmusra 
Hogyan juthat el egy egér a legrövidebb úton a sajthoz, ha mindketten egy 

labirintusban vannak? Az alábbi program csak a legrövidebb út hosszát adja meg. 
A megoldás alapötlete: megnézzük, hogy a négy szomszédos mező melyikéről 

lehet legrövidebb úton célba érni. 
A program véletlenszerűen generál labirintust, egér- és sajtpozíciót. 
Egy lehetséges eredmény: 
Labirintus méretei (mxn): 

m=4 n=6 
0 0 1 0 0 0 
s 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 e 0 
1 0 0 0 0 0 

Legrövidebb út: 5 
program labirint; { Egér a labirintusban. Legrövidebb út a sajtig. 

C. H. A. Kostner: Programozás felülnézetben 
Muszaki, Bp. 1988 alapján} 

uses crt; 
const vegtelen = MaxInt; 

foglalt = 1; 
szabad = 0; 
sajt = 2; 
maxindex = 50; 
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