
paraméter változtatása esetén sem találunk, inkább
csak szélsõséges, úgymond egyértelmû eseteket.

Láthattuk, hogy egy-két érdekes mennyiséget anali-
tikus számításokkal is igazolni tudunk, más esetekben
kénytelenek vagyunk statisztikai alapokra támaszkodva
számítógép-szimulációs segítséget igénybe venni. A leg-
fontosabbat, a q (n) rendparaméter-függvényt például
nem tudtuk matematikailag egzakt formulával megadni.

✧
Mindannyian sok új dolgot tanultunk a fizika egy ke-
véssé ismert területérõl, programozásról, diák-tanár

közös munkájáról, együttgondolkozásáról, egy hosz-
szabb távú projektmunkáról. A vizsgálódást és a para-
méterek további állítgatását, bõvítését, finomítását so-
káig lehetne még folytatni, mindenki számára nyitott
a lehetõség a kész program, illetve a program kódjá-
nak letöltésével.

Irodalom
1. https://www.berzsenyi.hu/Lendvai/
2. Kondor I., Szépfalusy P.: Kritikus jelenségek. In: Fizika 75.

(szerk. Abonyi I.), Gondolat Kiadó, Budapest (1975) 85–122.
3. H. Haken: Szinergetika. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest (1984).

A 2018. ÉVI FIZIKA OKTV HARMADIK FORDULÓJA
AZ ELSÕ KATEGÓRIA RÉSZÉRE

Vannay László villamosmérnök, a BME Fi-
zika Tanszék címzetes egyetemi docense.
Kutatási területe kristálynövesztés oldatból
és kristályok technikai alkalmazása volt.
1993-tól 1996-ig, majd 1999-tõl 2004-ig az
ELFT Kristályfizikai Szakcsoportjának elnö-
ke. 1975-tõl 2009. évi nyugdíjazásáig mér-
nök- és fizikushallgatókat oktatott, 1997-tõl
tehetséggondozó programot vezetett. 1994-
tõl a fizika OKTV kísérleti fordulóinak szer-
vezõje, ELTE Fizikai Intézetével váltakozva,
hol az I., hol a II. kategória versenyzõinek.

Fülöp Ferenc a BME Villamosmérnöki Ka-
rán végzett 1983-ban. Azóta a BME Kísér-
leti Fizika, majd Fizika Tanszékén dolgo-
zik. Kezdetben infravörös sugárzás detek-
tálásával, hõmérsékletméréssel foglalko-
zott, majd szilárdtest-fizikai kutatásokban
vett részt. Mérnök- és fizikushallgatók szá-
mára tart elõadást és laboratóriumi mérési
gyakorlatokat. Huszonöt éve közremûkö-
dik a Fizika OKTV kísérleti fordulóinak
megrendezésében.

Vannay László, Fülöp Ferenc
BME Fizikai Intézet, Fizika Tanszék

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fizikai Intézete 1994 óta rendezi a fizika Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) harmadik,
döntõ fordulóját. 2008-tól az ELTE Fizika Intézetével
évente váltakozva, az elsõ, vagy a második kategória
versenyét. Azt, hogy a diákok melyik kategóriába
tartoznak, a versenykiírás határozza meg.

A kiírás szerint: „I. kategória: azok a középiskolai
tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.

II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9.
évfolyammal kezdõdõen – egyes tanévek heti óraszá-
mát összeadva – a versenyben való részvétel tanévé-
nek heti óraszámával bezárólag összesen heti 10,
vagy annál több órában tanulják a fizikát”.

Mindkét csoport részére három fordulóból áll a
verseny. Az elsõ két forduló során elméleti problémá-
kat kell megoldaniuk a versenyzõknek, míg a harma-
dik fordulóban mérési feladatokkal kell megbirkóz-
niuk. A harmadik fordulóban az elsõ két forduló leg-
jobbjai méri össze tudásukat. A verseny értékelése a
második és a harmadik fordulóban szerzett pontok
összegzésével történik. Ha az összesítés után egyenlõ
pontszám jön létre, a sorrendet a harmadik fordulón
elért pontszám határozza meg.

A BME ebben az évben az I. kategória versenyének
döntõ fordulóját rendezte. A versenyen 30 diák vett
részt, két 15 fõs csoportban. Az egyik csoport délelõtt
8-tól 12 óráig, a másik 12.30-tól 16.30-ig dolgozhatott,
egymástól függönnyel elválasztott mérõhelyeken. A
mérõhelyeket sorsolással osztottuk ki.

Cikkünkben bemutatjuk a két mérési feladatot a
hozzájuk tartozó megoldással, majd röviden beszámo-
lunk az értékelés során szerzett tapasztalatokról.

Folyadék törésmutatójának mérése
homorú gömbtükörrel

Rendelkezésre álló eszközök és anyagok
1 darab homorú gömbtükör (a közepe jelölve); 1

darab Bunsen-állvány szorítóval és szintezõ csavarok-
kal; 1 darab mérõszalag; 1 darab „tárgy” (befogórúd
végén, plexilapban két szeg); 1 darab fecskendõ (5
cm3-es, tû nélkül); 1 darab szintezõ; 2 darab üveglap;
vizsgálandó folyadék.

Bevezetés
A feladat megoldásához szükséges ismeretek a

középiskolában tanultak. A felhasználandó összefüg-
gések a Négyjegyû függvénytáblázatok Geometriai
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optika címû fejezetében megtalálhatók, a kis nyílású 1. táblázat

A tükör R0, a lencserendszer R * görbületi sugara
és a belõlük származtatott n törésmutató

megnevezés mérési eredmények átlag hiba %

R0 (mm) 371,0 370,0 370,0 372,0 372,0 371,0 0,27

R (mm) 275,0 274,0 276,0 274,0 276,5 275,1 0,51

R * (mm) 272,5 271,5 273,5 271,5 274,0 272,6

n 1,361 1,363 1,353 1,370 1,358 1,361 0,66

1. ábra. Az USB digitális mikroszkóp, a mintatartó asztal teflonle-
mezzel, a fecskendõ tûvel és a szögmérõ.

gömbtükrökre és a vékony lencsék törvényeire vonat-
kozó részekben. Megjegyezzük, hogy a lencserend-
szerek fókusztávolságára közölt összefüggés tükröt
tartalmazó rendszerre is vonatkozik.

Elvégzendõ feladatok
– Mérje meg a tükör R0 görbületi sugarát. Legalább

5 mérést végezzen! Megjegyzés: nem biztos, hogy az
állvány rudazata tökéletesen egyenes és függõleges.
(5 pont)

– A tükörbe a fecskendõ segítségével a vizsgálan-
dó folyadékból 10 cm3 felhasználásával alakítson ki
egy lencsét. Az elõzõekben alkalmazott eljáráshoz
hasonlóan járjon el és határozza meg a tükörbõl és a
folyadéklencsébõl álló rendszer R * „görbületi suga-
rát”. A lencserendszer vastagsága 5 mm, a görbületi
sugarat a vastagság felétõl mérje. Most is legalább 5
mérést végezzen! (4 pont)

– Az ismert összefüggésekbõl kiindulva, elméleti
úton, levezetéssel igazolja, hogy a vizsgált folyadék n
törésmutatója:

(5 pont)

n =
R0

R *
.

– Mérési eredményeit felhasználva adja meg a
vizsgált folyadék törésmutatóját! (1 pont)

Megoldás

Ismeteres, ha egy tárgyat a tükör geometriai közép-
pontjába – az optikai tengelyen, a tükörtõl a fókusztá-
volság kétszeresére – helyezünk, akkor a tárgyról
egyszeres nagyítású, fordított állású, valódi képet ka-
punk. A tárgyat az optikai tengelyen mozgatva ezt a
helyzetet megkeresve, lemérhetjük a tükör R0 görbü-
leti sugarát, ami ebben az esetben a tükrözõ felület és
a tárgy közötti távolság, a tükör talppontja és a tárgy
közötti távolság.

A tükör-folyadéklencse rendszer R * „görbületi su-
garát” az elõbbiek szerint lehet meghatározni. Itt a
tárgy és a lencserendszer felezõsíkja közötti távolsá-
got kell figyelembe venni.

ahol R a tárgy és a tükör talppontja közötti távolság, d

R * = R − d
2

,

(= 5 mm) a lencserendszer vastagsága.
A mérési eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.
A fény útja a folyadék alkotta lencsén halad át, a

tükrön visszaverõdik, majd ismét folyadéklencsén
keresztül vezet. Ha f a rendszer eredõ fókusztávolsá-
ga, ft a tükör fókusztávolsága és a ff folyadéklencse
fókusztávolsága, akkor felírhatjuk, hogy:

(1)1
f

= 1
ff

+ 1
ft

+ 1
ff

= 2
ff

+ 1
ft

.

A tükör fókusztávolsága a görbületi sugár fele:

A folyadéklencse egy plánkonvex lencse, fókusztávol-

ft =
R0

2
.

ságára felírható, hogy:

Mivel a rendszer f fókusztávolsága R */2, (1) és (2)

(2)1
ff

= (n − 1) ⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

1
R0

+ 1
∞

= (n − 1) 1
R0

.

alkalmazásával felírható, hogy

Innen a folyadék törésmutatója:

(3)2
R *

= (n − 1) 2
R0

+ 2
R0

= n 2
R0

.

(4)n =
R0

R *
.

Oldat felületi feszültségének meghatározása
kontaktszögméréssel

Rendelkezésre álló eszközök és anyagok (1. ábra ):
1 darab USB digitális mikroszkóp, számítógéphez,

monitorhoz csatlakoztatva (vas alaplapra mágnessel
rögzítve);

1 darab mintatartó asztal, teflonlemezzel;
1 darab fecskendõ, tûvel;
1 darab mintatartó megadott koncentrációjú víz-

alkohol oldatokkal;

358 FIZIKAI SZEMLE 2019 / 10



1 darab vizsgálandó minta (ismeretlen koncentrá-

2. ábra. Jól nedvesítõtõl egyre kevésbé nedvesítõ folyadékcseppek.

α α α

2. táblázat

Desztillált vízben oldott alkohol felületi feszültsége
a koncentráció függvényében két hõmérsékleten

töménység
(súly%)

felületi feszültség
(mN/m)

töménység
(súly%)

felületi feszültség
(mN/m)

20 °C 25 °C 20 °C 25 °C

0 72,72 72,01 30 33,53 32,98

5 56,41 55,73 40 30,69 30,16

10 48,14 47,53 60 26,72 26,23

15 42,72 42,08 80 24,32 23,82

20 38,56 37,97 100 22,31 21,82

3. ábra. Vízben oldott alkoholcseppek növekvõ alkoholkoncentrá-
ció mellett a teflonfelületen.

4. ábra. A kontaktszög az alkoholkoncentráció függvényében.

ko
n

ta
kt

sz
ö

g
(°

)

koncentráció (súly%)

120

100

80

60

40

20

0
1000 20 40 60 80

3. táblázat

A kontaktszög változása az alkoholkoncentráció
függvényében

koncentráció
(súly%)

kontaktszög
(°)

koncentráció
(súly%)

kontaktszög
(°)

0 109,83 30 66,43

5 101,90 40 63,14

10 94,00 60 48,86

15 90,40 80 38,21

20 79,92 100 33,92

ciójú víz-alkohol oldat);
1 darab szögmérõ;
törlõpapír.

Bevezetés
Amikor szilárd felületre egy folyadékcseppet helye-

zünk, vagy szétterül a felületen, vagy különbözõ ala-
kot vesz fel. Ha a folyadék szétterül a felületen, akkor
jól nedvesíti azt (a felület hidrofil). Ellenkezõ esetben
kevésbé nedvesít. A csepp formája minél jobban meg-
közelíti a gömb alakot, annál kevésbé nedvesíti a fe-
lületet (a felület hidrofób). A nedvesítés mértékének
jellemzésére a kontaktszög (peremszög, érintkezési
szög) szolgál: a csepp és a felület érintkezési vonalá-
tól a csepp felületéhez húzott érintõ hajlásszöge (2.
ábra ).

A kontaktszög függ a felület anyagától és minõsé-
gétõl, a csepp tulajdonságaitól (anyaga, felületi fe-
szültsége, viszkozitása, mérete stb.), a cseppet körül-
vevõ közegtõl és a hõmérséklettõl.

Elvégzendõ feladatok:
– A mérési feladat megoldása során elõször kap-

csolatot keresünk egy oldat koncentrációja és a kon-
taktszög nagysága között. Mérje meg különbözõ tö-
ménységû oldatokból létesített cseppek kontaktszö-
gét teflonfelületen!

Mérési eredményeit felhasználva rajzolja fel a kon-
centráció-kontaktszög függvényt! (12 pont)

Megjegyzések: a cseppek átmérõje közel azonos
nagyságú, ~3 mm legyen! A teflonfelületeket alkohol-
lal letisztítottuk, ne szennyezze be ezeket!

Irodalmi adatokból ismert az oldat (alkohol desztil-
lált vízben) felületi feszültsége, mint a töménység
függvénye. Ezt mutatja a 2. táblázat.

– Mérési eredményei és a 2. táblázat adatainak
felhasználásával készítsen táblázatot, amelyben fel-
tünteti az oldat töménységi értékeihez tartozó kon-
taktszögeket, (a szakirodalomban szokásosan) a kon-
taktszögek koszinuszát, valamint a felületi feszültség
értékeket. (Késõbbiekben a 20 °C-hoz tartozó adato-
kat alkalmaztuk.) (6 pont)

– Az elkészített táblázatban lévõ adatok felhaszná-
lásával rajzolja fel az oldat felületi feszültség – kon-
taktszög koszinusza függvényét! Az elkészített grafi-
kon felhasználásával, kontaktszögmérés segítségével
felületi feszültséget mérhet. (5 pont)

– Határozza meg egy ismeretlen koncentrációjú
alkohol-víz oldat felületi feszültségét! (2 pont)

Megoldás

A versenyzõk által látott vízben oldott alkoholcsep-
pek illusztrálására 3. ábra szolgál.

A teflonfelületen különbözõ töménységû oldatok-
ból kialakított cseppek kontaktszögét megmérve a 3.
táblázatban található és a 4. ábrán látható eredmé-
nyek kaphatók.
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A felületi feszültség és a kontaktszög koszinusza

4. táblázat

A felületi feszültség és a kontaktszög koszinusza
közötti kapcsolat

koncentráció
(súly%)

felületi
feszültség
(mN/m)

α kontaktszög
(°)

cosα

0 72,75 109,83 −0,3392

5 56,41 101,90 −0,2062

10 48,14 94,00 −0,0698

15 42,72 90,40 −0,0007

20 38,56 79,92 0,1750

30 33,53 66,43 0,3999

40 30,69 63,14 0,4518

60 26,72 48,86 0,6579

80 24,32 38,21 0,7857

100 22,31 33,92 0,8298

5. ábra. A kontaktszög koszinusza a csepp felületi feszültségének
függvényében.
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5. táblázat

A versenyzõk által elért pontszámok eloszlása

pontszámhatár 8–20 21–25 26–30 31–35 36–38

versenyzõk száma 3 6 7 11 3
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közötti összefüggés meghatározásához (mint koráb-
ban jeleztük, a 20 °C-on megadott irodalmi értékek
felhasználásával) a 4. táblázat és az ottani adatokból
készült 5. ábra ad segítséget.

Az ismeretlen koncentrációjú oldattal mért kontakt-
szög 72°, ennek koszinusza 0,3090, így az 5. ábráról
leolvasható felületi feszültség 35,60 mN/m.

A versennyel kapcsolatos tapasztalatok

A feladat kitûzését a hidrofób anyagok egyre szélesebb
körû elterjedése tette idõszerûvé. Ilyen anyagokat hasz-
nálnak épületek „öntisztuló” felületeinek kialakítására,

távvezetékek jegesedés elleni védelmére, ruhák és ci-
põk vízhatlanná tételéhez, gépkocsiknál, vagy háztartá-
sokban üvegfelületek tisztán tartása érdekében. A hid-
rofób anyagok fontos jellemzõje a kontaktszög. Ezzel
ismerkedhettek meg a versenyzõk.

Jelentõs eltérést tapasztaltunk a két feladat megol-
dása között. Meglepetésre az elsõ feladat megoldása
okozott nagyobb gondot a versenyzõk számára. Sajnos
többen nem vagy csak részben oldották meg ezt a fel-
adatot. Voltak, akik a homorú tükör görbületi sugarát jól
meghatározták, de meglepõ módon a folyadékkal kitöl-
tött tükörnél ugyanezt már nem tudták megtenni. Míg a
megoldás kísérleti, mérési része gyengébben sikerült, az
elméleti levezetés kisebb gondot okozott.

A második feladat megoldása jobban sikerült. Az
egyes részfeladatokat a javításkor adott pontszámok
alapján legalább 80%-ban helyesen oldották meg.

A forduló során maximálisan adható 40 pontból az
elért pontszámok 8 és 38 között változtak (5. táblá-
zat ). Látható, hogy a döntõbe jutottak 90%-a a felada-
tokat legalább 50%-ban teljesítette, 10%-uk pedig ki-
magasló teljesítményt nyújtott.

A 2018. évi verseny nyertese Jánosik Áron, a Révai
Miklós Gimnázium és Kollégium 11. osztályos tanuló-
ja, Juhász Zoltán tanítványa, második helyezést Fajszi
Bulcsú (Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Gimná-
zium, 11. osztály, Csefkó Zoltán és Horváth Gábor )
ért el, a harmadik Kozák Áron (Békásmegyeri Veres
Péter Gimnázium, 11. osztály, Rakovszky András )
lett. Nekik külön is gratulálunk.

Köszönetnyilvánítás

Az Oktatási Hivatal szervezte a versenyt és biztosította
a harmadik forduló anyagi hátterét, köszönjük.

A verseny lebonyolításához szükséges eszközök ki-
vitelezéséért Horváth Bélának és Bacsa Sándornak, a
megfelelõ körülmények biztosításáért Beckerné Gegesi
Máriának és Hulé Ágnesnek mondunk köszönetet.

A versennyel kapcsolatos adminisztrációs és gazda-
sági ügyek intézéséért Gauzerné Beck Edinát, Honti
Editet és Varga Tímeát illeti köszönet.

Elismerés és köszönet illeti mindazokat – szülõket,
tanárokat, barátokat stb. –, akik segítették a versenyzõk
munkáját és ezzel hozzájárultak a verseny sikeréhez.
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