
A mérés alapgondolata, hogy a test csak megfelelô
hajlásszögû lejtôn kezd el csúszni. A hajlásszögbôl
kiszámolható a súrlódási együttható. Ehhez mérni kell
a lejtô magasságát ismert hossz mellett, és érzékelni
kell a csúszás megkezdésének tényét. A program va-
lamivel bonyolultabb, mivel gondoskodni kell a távol-
ság hiteles mérésérôl, a szenzorok érzékenységének
beállításáról, a mért jelek szûrésérôl.

A következô képernyôkép a mérés kezdetét mutatja.

Hômérsékletszenzor segítségével készíthetünk
egyszerû hômérôt, vagy két szenzorral végezhetünk
termikus méréseket. A következô ábrákon a hômér-
sékletmérô szenzor, a kiértékelô program képernyô-
képe és a mérési elrendezés látható. Az üvegpohár-
ba öntött meleg víz és a lábasban lévô hideg víz hô-
mérsékletének változását mérjük és ábrázoljuk az
idô függvényében. Jól látható a közös hômérséklet
kialakulása.

Összegzés

A LabVIEW egy könnyen tanulható grafikus progra-
mozási nyelv. Elôzmények nélkül, vagy minimális
programozói tudással sok virtuális mûszert készíthe-
tünk. A programból egyszerûen kezelhetô myDAQ
segítségével feszültség, áram mérése, digitális jelek
kezelése könnyen megoldható. Ezek a professzioná-
lis – mégis hazánkban akár ingyen is hozzáférhetô –
eszközök egy nagy adag barkácsoló kedvvel (el-
szántsággal és rengeteg szabad idôvel) rendelkezô
fizikatanárt olyan eszközökkel ruháznak fel, amely-
lyel kiegészíthetik a fizikaszertár berendezéseit, és
akár a diákok otthoni kísérletezô kedvét is feléb-
reszthetik. Bíztatok mindenkit, bátran vágjon bele a
fejlesztésbe!

2015 A FÉNY ÉVE – OKTATÁS
– 58. Fizikatanári Ankét, Hévíz

Ujvári Sándor
Lánczos Kornél Gimnázium,

Székesfehérvár

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanári szakcsoport-
jai 2015. március 26–29. között Hévízen szervezték
meg az 58. fizikatanári ankétot a 2015 a Fény Éve.
Oktatás címmel. Nagy örömünkre az ankéton százhat-
vanan vettek részt. A hévízi Hunguest Hotel Panorá-
ma ideális és színvonalas helyszíne volt a fizikataná-
rok találkozójának és továbbképzésének.

A programban 12 elôadás, mûhelyek, eszközkiállí-
tás, valamint a tízperces kísérletek mellett szakmai és
szabadidôs programként a Hévízi Termálfürdô, a hé-
vízi kórház meglátogatása, illetve keszthelyi városné-
zés szerepelt.

Az ankétot az ELFT részérôl Patkós András, a Tár-
sulat elnöke, Mester András és Lévainé Kovács Róza,
a tanári szakcsoportok vezetôi, a szervezôk nevében

pedig Varga Anikó, a Keszthelyi Tankerület vezetôje
nyitották meg. A résztvevôket üdvözölte a hévízi ön-
kormányzat részérôl Papp Gábor, Hévíz polgármeste-
re. A megnyitó után a díjak átadására került sor.

Mikola-díjat kapott Szénási Istvánné (Budapest) és
Nagy Tibor (Hódmezôvásárhely). A Marx György által
alapított Vándorplakettet idén Moróné Tapody Éva
(Szeged) kapta az elôzô évi díjazott, Ujvári Sándor
döntése alapján.

2015. március 26. – üléselnök: Mester András
Az elsô napi elôadások sorát Patkós András nyitotta

meg. Az elôadás két részbôl állt: elnökünk elôször a
tanárok és az Eötvös Társulat kapcsolatával foglalko-
zott, a második részben pedig a Fény Éve keretében –
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A szerkesztôbizottság fizika
tanításáért felelôs tagjai kérik
mindazokat, akik a fizika
vonzóbbá tétele, a tanítás
eredményességének fokozása
érdekében új módszerekkel,
elképzelésekkel próbálkoznak,
hogy ezeket osszák meg a
Szemle hasábjain az olvasókkal!

érdekes ellentétet felvillantva – a fénytelen anyag, a
fekete lyukak és a sötét anyag megismerésének lehe-
tôségeit, kérdéseit mutatta be. Ezután Kroó Norbert,
társulatunk korábbi elnöke Fényes új világ címû elô-
adása következett. Az elsô nap tudományos program-
ját Berke József A barlangrajzoktól a mûholdakig és
Cseresznyák Miklós a Hogyan köszönt be a LED a
közvilágításba? címû elôadása fejezte be. A nap zárá-
saként a Társulat vezetése a már hagyományos foga-
dáson köszöntötte az ankét résztvevôit.

2015. március 27. – üléselnök: Lévainé Kovács Róza
A második nap a délelôtti négy elôadás mellett a

város és környék megismerésével telt. Meghallgathat-
tuk Faigel Gyula Röntgensugárzás a tudományban,
Tichy Géza Hogyan árnyékolható a mobiltelefon, Kiss
László Csillagászati észlelési technikák és Pálfalvy
László Részecskegyorsítás fénnyel címû elôadásait.
Aszódi Attila Paks II. projekt, aktualitások címmel
tartott – a tervezett bôvítés miatt nagy érdeklôdéssel
várt – prezentációt.

Ebéd elôtt a Középiskolai Tanári Szakcsoport meg-
tartotta tisztújító taggyûlését. Mester András, a szak-
csoport elnöke beszámolt az elmúlt négy év esemé-
nyeirôl, majd a vezetôség lemondott. Theisz György, a
jelölôbizottság vezetôje ismertette a jelöltek névsorát,
majd a szavazás után annak eredményét: Ujvári Sán-
dor a szakcsoport új elnöke, Mester András pedig a
titkára lett. A vezetôség tagjai: Kirsch Éva, Pántyáné
Kuzder Mária, Moróné Tapody Éva, Csiszár Imre és
Farkas László.

A fakultatív programok során lehetôségünk volt
Keszthely nevezetességeit megnézni, ahol a vadá-
szati és vasútmodell-kiállítás kötötte le a kollégák
egy részét, a társaság másik fele pedig a „folyadékok
fizikájával” ismerkedhetett a gyógyfürdô-látogatás
során.

Este az ankét egyik legnépszerûbb programpont-
jával, a tízperces kísérletekkel fejeztük a be napot. A
tízpercesek mindig showmûsort is jelentenek, most
is szórakozhattunk az érdekes kísérletek megisme-
rése mellett.

2015. március 28. – üléselnök: Ujvári Sándor
A harmadik nap ismét négy elôadással indult, Sü-

kösd Csaba ismertetett meg minket a lézer fizikájával,
Szabó Gábor a Szegeden épülô ELI-projektet mutatta

be. A csodálatos szivárványról Cserti József beszélt,
elôadása után pedig Fábián Margittal közösen A fizi-
ka mindenkié programot ismertette. Ebéd elôtt a kon-
ferencia közönsége ellátogatott a Hévízi Gyógycent-
rumba, ahol a Hévízi-tó gyógyhatásának természettu-
dományos alapjairól tájékozódhattunk.

A délután az eszközkiállítás megtekintésével és a
mûhelyfoglalkozásokkal telt. Két nap alatt összesen
huszonegy mûhelyt tartottak a kollégák. Külön meg
kell említenünk Molnár László és Túri Attila a ha-
gyományostól eltérô bemutatóit, akik régi hôerôgé-
pek, mozdonyok nagyméretû modelljeit újították fel
és mûködtették nagy érdeklôdés mellett. Igen ko-
moly segítséget kaptunk a mûhelyek lebonyolításá-
ban az Illyés Gyula Általános Iskola tanáraitól és dol-
gozóitól.

A napot a helyi iskolák együttesei és diákjai által
adott nagysikerû kulturális program zárta. A keszthe-
lyi Vajda János Gimnázium és a hévízi Bibó István
Gimnázium diákjai, valamint a Zala megyei Príma-
díjas hévízi Musica Antiqua együttes Varga Endre
zenetanár vezetésével léptek fel.

2015. március 29. – üléselnök: Farkas László
Az utolsó napon a mûhelyekkel fejezôdtek be a

szakmai programok. Az ankét zárása a National Inst-
ruments „myDAQ” tanári pályázatának eredményhir-
detésével és a díjazottak elôadásaival kezdôdött. Áb-
rahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetôje ismer-
tette a pályázat eredményeit és átadta a díjakat. Elsô
díjas Fraller Csaba (Hévíz), második Csatári László
(Debrecen), harmadik Vizi Tibor (Debrecen) lett.
Befejezésként az ankéton szereplô kollégák díjait
osztottuk ki.

A mûhelyek vezetôi közül elsô díjat Nagy Tibor
(Hódmezôvásárhely), második díjat Oláh Éva Mária
(Budapest) és Jendrék Miklós (Vác), harmadik díjat
Farkas Zsuzsanna (Szeged) és Molnár Milán (Sze-
ged) kapott, Jarosievitz Beáta (Budapest) pedig kü-
löndíjban részesült. Az eszközkiállításon elsô díjat
Papp Katalin (Szeged) és Zátonyi Sándor (Békéscsa-
ba) kapott, második díjat Sebestyén Zoltán (Pécs),
harmadik díjat Jendrék Miklós (Vác) és Márki-Zay
János (Hódmezôvásárhely) vehetett át. A Tízperces
kísérletek címû bemutató helyezettjei: elsô Szegedi
Dezsô (Szekszárd), második Sebestyén Zoltán (Pécs),
harmadik Varga István (Ajak).
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A zárás fontos részeként búcsúztatta el a szakcso-
portok vezetôsége Nagy Zsigmondné Margót, akinek
nyugdíjba vonulás elôtt ez volt az utolsó tanári ankét-
ja. Margó több évtizeden át volt az ankét nélkülözhe-
tetlen szervezôje, szereplôje, minden problémánk
megoldója. A Társulat tanári szakcsoportjai nevében
Mester András köszönte meg Margó munkáját. Min-
den fizikatanár nevében kívánunk erôt, egészséget,
boldog, tevékeny nyugdíjas éveket!

A sikeres ankét megszervezésében nyújtott segítsé-
gért köszönettel tartozunk Papp Gábornak, Hévíz
város polgármesterének, Ôri Rózsa kabinetvezetônek;

a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola tanárainak, Si-
monné Gál Gyöngyi igazgatónak, Jancsekityné Iván-
csics Márta igazgatóhelyettesnek és Molnárné Köcs
Zsuzsa, Prótár Tímea tanárnôknek; a hévízi Bibó Ist-
ván Gimnáziumból Nagy Boldizsár igazgatónak és
Fraller Csaba fizikatanárnak; a Festetics Kastélyból
Pálinkás Róbert igazgatónak és Kardos Laura köz-
gyûjteményi vezetônek; Mándó Zsuzsannának, a Hé-
vízgyógyfürdô és Szent András Reumakórház orvos-
igazgatójának. Végül köszönettel tartozunk Farkas
Lászlónak, akinek fáradhatatlan szervezômunkája,
helyismerete nélkül nem jöhetett volna létre az ankét.

VÉLEMÉNYEK

AMI MÉG BRUTÁLIS…
A világon két dolog végtelen:
a világegyetem és az emberi hülyeség.
Bár az elsôben nem vagyok biztos.

(Albert Einstein )

Napjainkban sok szó esik az oktatásról és annak leg-
fontosabb feladatairól. Különösen vonatkozik ez a
tudományos ismeretek oktatására, amely az utóbbi
idôben jelentôsen háttérbe szorult. Ilyen esetben csak
azt lehet tenni, amit Winston Churchill annak idején
javasolt: „Egy mûveletlen ember számára igen hasz-
nos idézetgyûjteményeket olvasgatni”.

Lássunk tehát néhány megszívlelendô észrevételt,
kezdve a Bibliával:

„Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némít-
sátok el az ostoba emberek tudatlanságát.” (1 Péter
2,15)

„Egyetlen jó létezik csak: a tudás, és egyetlen rossz:
a tudatlanság.” (Szokratész )

„A tudomány gyökerei keserûek, de gyümölcsei
édesek.” (Arisztotelész )

„Nincs szörnyûbb, mint a buzgón cselekvô tudat-
lanság.” (Goethe )

„A tudatlanság vakká tesz. Ó, nyomorult halandó,
nyisd ki a szemed!” (Leonardo da Vinci )

Amint azt már sokan megfogalmazták: „a közokta-
tás alapvetôen az átlagos képességûeket célozza meg,
de a tehetség felfedezése és gondozása valamennyi
oktatási rendszer különös felelôssége” [1]. Ezért külö-
nösen örvendetes a Spektrum TV Brutális Fizika so-
rozata, amelynek sikere nyomán a kémia és biológia
is hasonló figyelmet kapott.

A sorozat sikerének egyik magyarázata lehet:
„Ezernyi módja van a jó fizikához jutásnak. Ebbôl 990
akkor mûködik, ha valaki nekivág és elszántan utána-
jár, kiindulva abból, hogy a fizika csúcsaihoz sem
vezet királyi út.

Akad néhány olyan lehetôség, amelyik nem akarja
közép- vagy felsôfokon megtanítani, hanem néhány
kísérlettel elmagyarázza a minden jelenség mögött
megtalálható fizikai törvényszerûségeket. Ezek egyike
a Spektrum tévé Brutális fizika filmsorozata.” [2].

Az oktatásban és társadalmunk életében azonban
még sok, feltétlenül brutálisnak minôsíthetô jelenség
van, amelyrôl szintén lehetne egy igen tanulságos és
szórakoztató sorozatot készíteni a következô mottó-
val: „Jobb csendben maradni és hagyni, hogy azt gon-
dolják, buták vagyunk, mint megszólalni, és minden
kétséget eloszlatni e felôl.” (Abraham Lincoln )

Kezdjük a fizikával! Egy neves közéleti személy a kö-
vetkezô szenzációs bejelentést tette: „A magánvélemé-
nyem egyébként az, hogy kikapcsolható a gravitáció.”
Ami ebben a kijelentésben figyelemre méltó, az a poli-
tikusokat is jellemzô nagyvonalúság, miszerint minden-
kinek joga van véleményre és a többség véleménye az
igaz! Eszerint a Parlament megszavazhatja, hogy hatá-
lyon kívül helyezi például Newton törvényeit („a gravitá-
ciót”) és alkalmasabb, „korszerûbb” törvényt fogad el!

Ez a szemlélet figyelemreméltóan összecseng egy
hazai filozófus kijelentésével: „A fizikusok »paradig-
mavakságban« szenvednek, még mindig tanítják a
newtoni mechanikát, pedig már az einsteini mechani-
ka érvényes!”

Egy teológus még frappánsabban fogalmazott: „Hei-
senberg óta tudjuk, hogy a tudomány nem képes semmit
biztosan állítani, ezt hívják a határozatlansági elvnek!”

A politikusok sem kímélik a tudományt, a kémiáról
például egyikük igen figyelemreméltóan fejezte ki szi-
lárdan megalapozott véleményét: „Tök boldogan élek
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