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A FIZIKA TANÍTÁSA

AZ ORTVAY-VERSENY FELADATMEGOLDÁSAI ELÉ

Ortvay Rudolf (1885–1945) az elméleti fizika professzora volt a
Pázmány Péter Tudományegyetemen (a mai Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem korábbi neve) a harmincas-negyvenes években. A
korábban meglehetõsen provinciális magyar elméleti fizikát mûkö-
dése során bekapcsolta a nemzetközi tudományos élet vérkeringé-
sébe. Meghívására az éppen zajló tudományos forradalom vezetõ
egyéniségei (például Paul Dirac, Wigner Jenõ ) látogattak Buda-
pestre. Ortvay elõadásain és szemináriumain a magyar egyetemi
hallgatóság és a kutató közösség naprakész tudósításokat kapott a
modern fizika frontvonalából. A késõbbi tudósgeneráció sok tagja
neki köszönheti tudományos indíttatását, a fizikai gondolkodás
alapjainak és rugalmas felhasználásának megismerését. Érthetõ,
hogy az ifjú tehetségek fizikai gondolkodásának fejlesztését célként
kitûzõ versenysorozat Ortvay Rudolf nevét viseli.

A ma Ortvay Rudolf Fizikai Feladatmegoldó Verseny-
nek nevezett versenysorozatot 1970 õszén indította
útnak – még ifjú oktatóként – Tichy Géza és a közü-
lünk már sajnos eltávozott Major
János (1945–2015). A versenyen fi-
zikával foglalkozó egyetemi hallga-
tók és doktoranduszok indulhatnak,
a szokásos egyetemi anyagnál na-
gyobb kihívást jelentõ, általában
igen érdekes feladatok megoldásá-
val. (Néha elõfordul, hogy lelkes, a
fizikát szeretõ középiskolások is
beneveznek, olykor igen szép ered-
ményt érve el.) A kezdetben stenci-
lezett, az egyetem faliújságjára ki-
akasztott feladatok ma már az inter-
neten (www.ortvay.elte.hu) jelen-
nek meg, a magyar mellett angol
nyelven is, mert a verseny immár
húsz éve nemzetközi, jelentõs szá-
mú külföldi résztvevõvel.

A verseny idõvel komoly rangot vívott ki, a dok-
tori programokra vagy külföldi ösztöndíjakra való je-

lentkezésnél nagy súllyal esik latba az Ortvayn elért
helyezés vagy dicséret (amelyet egy díszes oklevéllel
igazolunk, és némi pénzjutalommal is megtámoga-

tunk – köszönet az aktuális szpon-
zoroknak!). A verseny egykori részt-
vevõ közül ma már sokan komoly
kutatóként dolgoznak magyar vagy
külföldi egyetemeken, kutatóhe-
lyeken.

A verseny eddigi 49 éve összes
feladatának szövege megtalálható
weblapunkon – a régi, stencilen
megjelent feladatok átgépelve, a
késõbbi, már LaTeX-ben készült
anyagok az eredeti pdf-verzióban.
Igen, a feladatok szövege elérhetõ –
de a megoldások nem! Pedig ko-
moly igény mutatkozna rá: a szerve-
zõk évente körülbelül egy tucat ké-
rést kapnak a világ minden tájáról,
hogy küldjék el ennek vagy annak a

feladatnak a „hivatalos” megoldását. A szokásos vála-
szunk az, hogy a feladatok épp az önálló munka, a
megoldás saját kitalálása és kidolgozása céljára szol-
gálnak, oldd meg te is! – másrészt nincs is „hivatalos”
megoldásuk: sok feladat esetén a kitûzõ sem ismeri
elõre a választ, és érdeklõdéssel várja a versenyzõk
megoldásait.

Az ötvenedik évforduló alkalmából némileg változ-
tatunk ezen a politikán. Az évek során összegyûlt sok
olyan érdekes és tanulságos Ortvay-feladat, amely-
nek megoldása, az alkalmazott váratlan ötlet vagy
szellemes számítási módszer túlmutat magán a kitû-
zött problémán, más, hasonló jellegû feladatok meg-
oldásához, és ezzel a fizikai gondolkodás mélyítésé-
hez is hozzájárulhat.
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Megkezdjük tehát a Fizikai Szemlében az Ortvay-

ORTVAY
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versenyek (szerintünk) legérdekesebb és legtanulsá-
gosabb feladataihoz kapcsolódó megoldások publi-
kálását. A válogatás vállaltan szubjektív – és jelentõs
részben azon is múlik, találunk-e olyan lelkes szer-
zõt, aki vállalja az adott probléma részletes kidolgo-
zását és újságban is közölhetõ megírását. A közölt
megoldások egy része az adott feladat legsikeresebb
megoldójától származik, de megjelenés elõtt ellen-
õrizte a feladat kitûzõje, esetleg kiegészítéseket és
kommentárokat fûzött hozzá. A megoldások másik
része egyenesen a feladat kitalálójának és kitûzõjé-
nek mûve. A megoldások harmadik csoportját olyan
lelkes egyetemi hallgatók dolgozták ki, akik ugyan
az adott feladat megjelenésének évében még nem
foglalkoztak a problémával (például mert akkoriban
épp óvodába jártak), de késõbb a weblapon megta-
lálták azt, beleszerettek, megoldották és kidolgoz-
ták. Az ilyen esetekben is igyekszünk megkeresni a
feladat kitûzõjét bírálat vagy kommentár begyûjtése
céljából (már ha tudjuk, ki volt a kitûzõ – az elsõ
huszonegy évben ugyanis a szerzõ megjelölése nél-
kül jelentek meg a szervezõk által összegyûjtött fel-
adatok).

Megjegyezzük, hogy Gombkötõ Ákos szegedi fizi-
kus doktorandusz megkezdte az Ortvay-feladatok
sokkal nagyobb körének feldolgozását és a megoldá-
sok publikálását egy weblapon. Ezek a megoldások
azonban egyelõre nem tekinthetõk végleges, a kitûzõ
által jóváhagyott verziónak. A Fizikai Szemlében vi-
szont csak ilyen többszörösen ellenõrzött megoldáso-
kat fogunk közölni.

Vállalkozásunk nem példa nélküli. Az elsõ években
(1971–74) az ELTE TTK Fizikus Diákkörének kiadásá-
ban kis füzet alakjában megjelentek az elõzõ évi ver-

seny feladatai és megoldásuk. 1984-ben pár lelkes
fizikus hallgató Pöltl János szervezésében stencilezett
formában adott ki néhány megoldást. A Fizikai Szem-
le 1993/3. számában pedig megjelent az 1991-es ver-
seny egyik nevezetes, Bihary Zsolt által kitûzött pat-
kányelméleti feladata Károlyi Antal és Peták Attila
kidolgozásában, amelybõl kiderült, hogy megfelelõ
körülmények között a patkányok gáza is mutat nyu-
godt/agresszív fázisátalakulást…

Terveink szerint egy-két havonta jelenik majd meg
egy-egy Ortvay-probléma feldolgozása (a mostani
elsõ, kedvcsináló cikk kissé hosszabbra sikeredett –
késõbb már egyszerûbb és rövidebb megoldások kö-
vetkeznek). A keményebb, mélyebb fizikai tudást
mozgósító feladatok mellett igyekszünk sok egysze-
rûbb, középiskolai ismeretekkel is követhetõ, ám vá-
ratlan, szellemes megoldása vagy egy frappáns ötlet
miatt mégis különösen érdekes problémát is bemutat-
ni. A feladat tényleges megoldása mellett törekszünk
hangsúlyozni az adott probléma vagy a megoldás
során alkalmazott módszerek tanulságait, kapcsolódá-
sát más érdekes témákhoz, esetleg a fizika más terüle-
teihez, valamint az egykori megoldók által elkövetett,
mások számára is tanulságos hibákra is felhívjuk a
figyelmet. A közölt feladatok kiválasztásának épp ez,
a saját magukon túlmutató kapcsolódási lehetõség
lesz az egyik fõ szempontja. Így – reményeink szerint
– a megoldások megjelentetése nemcsak a potenciális
Ortvay-versenyzõk puszta feladatmegoldó rutinját
edzi, hanem általános fizikai érzékük és mûveltségük
gyarapítását is szolgálja.

Ebben a reményben indítjuk útjára a Szemlében a
jubileumához érkezõ Ortvay-verseny megoldásainak
rovatát.

Az Ortvay-versenyek szervezõi

A SZUPERSZONIKUS MENTÕAUTÓ ELTE, Atomfizikai Tanszék

Köszönetemet szeretném kifejezni Cserti Józsefnek az ábrák elkészí-
téséért és a kézirat gondos átnézéséért.

Dávid Gyula bemutatását lásd e számunk 219. oldalán.

Dávid Gyula

A probléma
A 2016. évi verseny 9. feladata. Kitûzte: Dávid Gyula

Számos fizikakönyv magyarázza a Doppler-effektust a
mentõautó példáján: figyeljük meg a nyílegyenesen
felénk közeledõ mentõautó hangjának magasságát,
majd tegyük meg ugyanezt a tõlünk távolodó mentõ-
autóval is! Ám akik ezt a kísérletet a valóságban is
végre akarták hajtani, rosszul jártak, mert a mentõ-
autó elgázolta õket. Legyünk hát mi óvatosabbak!
Álljunk félre a V < c sebességgel (ahol c a hang sebes-
sége a levegõben), egyenes vonalban mozgó mentõ-
autó útjából, az úttól H távolságra! Számítsuk ki az
állandó ω0 frekvenciával szirénázó mentõautó észlelt

hangjának frekvenciáját az észle-
lési idõ függvényében! Ábrázol-
juk a függvényt! Vizsgáljuk meg
a szuperszonikus, V > c sebes-
séggel közlekedõ mentõautó
esetét is!

A gondos fizikus persze nem
csak a mentõautó hangjának ma-
gasságát, hanem irányát is megfi-
gyeli. Ugyanakkor optikai eszkö-
zökkel (például a szemével) is
követi a mentõautó helyzetét (a
fénysebességet jelen esetben

végtelennek tekinthetjük). Ábrázoljuk a látott mentõ-
autó irányszögének függvényében a hallott mentõ-
autó irányszögét! Diszkutáljuk a szubszonikus (V < c ),
a szuperszonikus (V > c ) és a kritikus (V = c ) sebessé-
gû mentõautók esetét!
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