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Vetélkedő
V. forduló

5. Magyar feltaláló
Az egyik függőleges mentén egy múlt századi magyar feltaláló nevét rejtettük el. A kitöltött

rejtvénnyel együtt küldjetek be néhány sorban egy rövid ismertetőt is ennek a tudósnak az életéről
és munkásságáról!

Adjátok meg a neveteken kívül a pontos címeteket, az iskolátokat, az osztályotokat és a
fizikatanárotok nevét is!

A helyes megfejtéseket díjazzuk.
Beküldési határidő: 1999. május 10.

Vízszintes:
1. Legáltalánosabb (filozófiai) értelemben minden változás, folyamat, amely a világban (a

helyváltoztatástól a kémiai reakciókon keresztül a társadalmi folyamatokig) végbemegy. Az
anyag legáltalánosabb sajátossága. A fizikában ismert ilyen változás jelzői a mechanikai és a hő-
előszavak.

2. Olyan művelet, mely során valamit arányosan nagyobb méretűvé alakítunk. A fénykép
készítésekor, a pozitív eljárás során is ez történik.

3. Az optikai lencsék "erősségét" jellemző fizikai mennyiség, a lencse fókusztávolságának
reciproka. Dioptria. Értéke gyűjtőlencsék esetén pozitív, szórólencséknél negatív. Mértékegysége
az 1/m.

4. Német fizikus (Würzburg, 1901 � München, 1976). A müncheni és göttingeni
egyetemeken tanult, ahol Born is professzora volt. Doktori disszertációját Sommerfeld irányította.
Előbb Born tanársegédje, majd magántanári képesítésre tesz szert. Niels Bohr mellett is dolgozik.
1941-ig a lipcsei egyetem Elméleti Fizikai Intézetének igazgatója, ezután a berlini egyetem tanára.
A második világháború után angliai évek következnek, majd ismét Göttingen és München. 1933-
ban Nobel-díjat kap "a kvantummechanika megalkotásáért és alkalmazásáért...", amely egész
fizikai szemléletünk átformálásához vezetett. A róla elnevezett ún. határozatlansági összefüggés
szerint a mikrovilág bizonyos jellemzőinek egyidejű, pontos megmérése nem lehetséges.
Felfedezéseivel, természetfilozófiai nézeteivel alapot szolgáltatott a Bohr-féle
komplementaritáselmélet kialakulásához.

5. Az anyagok fajlagos térbeli anyagtartalmának jellemzője. Számszerűen egyenlő az
egységnyi térfogatban tartalmazott tömeggel. Homogén testek esetén a test tömegének és
térfogatának aránya. Inhomogén testeknél átlag jellegű értéket képvisel. Nemzetközi
mértékegysége a kg/m3, de a gyakorlatban leginkább a g/cm3-t használják.

6. Amerikai fizikus (New York, 1904 � Princeton, 1967). 1925-ben végezte el a Harvard
egyetemet. Pályáját Rutherford mellett kezdte Cambridgeben. Doktori értekezését Bornnál védte
meg Göttingenben, 1927-ben. 1929-től a Berkeley egyetmen dolgozik, 1936-tól professzor. A
második világháború alatt a Los Alamosban megszervezett kutatólaboratóriumot vezeti.
Irányítása alatt születik meg az első atombomba, amelyet Hirosima felett ki is próbálnak. Később,
a hidrogénbomba elleni felépéséért vizsgálatot indítanak ellene, de végül felmentik.

7. A rendszeresen ismétlődő folyamatok ismétlődési időtartama.
8. Német fizikus (Ulm, 1879 � Princeton, 1955). 1900-ban szerzett diplomát a zürichi

egyetemen. Professzorai között volt Minkowski is. 1902-től a Svájci Szabadalmi Hivatal műszaki
szakértője. 1908-tól egyetemi tanár (Zürich, Prága), fizikai intézeti igazgató (Berlin). Szoros
barátságba kerül Planckkal. 1933-tól a náci üldöztetés miatt az Egyesült Államokba települ át.
Princetonban kutat élete végéig. Neki ítélték oda az 1921-es Nobel-díjat "... kölönös tekintettel a
fotoelektromos-effektus törvényének felfedezésére." Megalkotta az általános és a speciális
relativitáselméletet, amely a newtoni mechanikát sajátos esetként foglalja magába. Ez utóbbi,
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amelyet Minkowskival együtt értelmezett, kimondja, hogy a természet leírása szempontjából az
összes inerciarendszer egyenértékű. A nevét viselő híres képlete a tömeg és az energia
ekvivalenciáját fejezi ki. Az általános relativitáselmélet általános téregyenletete a tér görbületét a
tömegsűrűség függvényében fejezi ki. 1917-ben levezeti Planck sugárzási törvényét az indukált
emisszió jelenségének a felismerése mellett. E jelenség a lézer és a holográfia felfedezéséhez
vezetett. Elért eredményei közül megemlítjük még a Brown-mozgás matematikai leírását,
valamint a nevét viselő Bose−féle statisztikát.

9. Az anyag termikus állapotát jellemző állapothatározó. Alapmennyiség. Nemzetközi
mértékegysége a Kelvin.

10. Bármely test forgásállapotának dinamikai jellemzője. Perdület. Alapvető fizikai
mennyiség, amelyre megmaradási törvény érvényes. Vektora anyagi pont esetén a pont
helyzetvektorának és impulzusának vektorszorzata. Nemzetközi mértékegysége a kg⋅m2/s.
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Folyóiratunk következő száma 1999. május 10-én jelenik meg.
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