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Érdekes kisérleteket folytattak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kommunikációs kap-
csolatot teremteni egy mozgó hajó és a szárazföld között. Az volt a fô feltevés, hogy lehetetlen
elérni azt, hogy más, a hajótól ugyanolyan távolságra levô földi állomás, mely ugyanolyan
berendezéssel rendelkezik, mint a célállomás, ne tudja fogni a leadott jeleket a drótnélküli te-
lefonon. Most Marconi úr olyan elmés szerkezetet készített, amely kiküszöböli ezt a hiányos-
ságot. Amióta a drótnélküli távírót használják, ez a legjelentôsebb felfedezés.

Ez volt a rádió ôse. Guglielmo Marconi (1874�1937) a fizika terén végzett munkásságáért
1909-ben Nobel-díjat kapott (megosztva K. T. Brownnal).

 (kása)

A Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny
budapesti döntôjének eredménye

Helyezés tanuló neve osztály iskola, város
elért
pont-
szám

1. kategória (76 résztvevô)
19 Mike Bálint VIII. Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy 82
21 Török Edvin VII. Bartók Béla Líceum, Temesvár 81

2. kategória (68 résztvevô)
10 András Csaba X. Ady Endre Líceum,Nagyvárad 62
12 Dávid László X. Bolyai Farkas Líceum,Marosvásárhely 58
29 Balázs Péter X. Báthory István Líceum, Kolozsvár 38
43 Patcas Csaba X. Ady Endre Líceum, Nagyvárad 28
43 Bors Vencel

István
IX. Ady Endre Líceum,Nagyvárad 28

3. kategória (77 résztvevô)
10 Lukács Sándor XI. Ápriliy Lajos Líceum, Brassó 49
11 Szász Pál XII Octavian Goga Líceum, Margitta 48
32 Bagosi István XII. Ady Endre Líceum, Nagyvárad 29
37 Stanik Mátyás XII. Ady Endre Líceum, Nagyvárad 27
43 Szente Bálint XI Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely 24
53 Zsidó József XII. Orbán Balázs Líceum, Székelykeresztúr 19

Vetélkedô
VI. forduló

 Osztrák fizikus
Az egyik függôleges mentén rejtvényünkben egy Nobel-díjas osztrák fizikus nevét rejtet-

tük el. A kitöltött rejtvénnyel együtt küldjetek be néhány sorban egy rövid ismertetôt is ennek
a tudósnak az életérôl és munkásságáról!

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

A helyes megfejtéseket díjazzuk.

Vízszintes:
1. Német matematikus fizikus, és csillagász (Braunschweig, 1777 � Göttingen, 1855).

Egyszerû családból származott, de mivel már gyermekkorában kitûnt matematikai tehetségé-
vel � a számsorok összegének számítási képlete �, a braunschweigi herceg vállalta tanítta-
tását. Egyetemista korában megoldotta a szabályos sokszögek szerkeszthetôségi problémáját,
és ekkor kötött barátságot Bolyai Farkassal. A fizikában kidolgozta az abszolút (CGS) mér-
tékrendszert. 1807-tôl a göttingeni egyetem professzora. 1833-ban (Weberrel) feltalálta az
elektromágneses telegráfot. Megalapozta a matematika potenciálelmélet nevû ágát. A fiziká-
ban kutatási területéhez tartozott az optika, a földmágnesség. 1845-ben közel állt az elektro-
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mágneses hullámok felismeréséhez. Számos akadémia és tudományos társaság tagja volt,
mint például a londoni Royal Society, a párizsi Természettudományi Akadémia, a szentpéter-
vári Tudományos Akadémia.

2. Francia fizikus, matematikus és gondolkodó (Clermont-Ferrand, 1623 � Párizs, 1662).
Kis korában árva maradt, apja nevelte. Fiatalon került olvasmányai sorába Eukleidész Elemei.
16 éves korában tanulmányt írt a kúpszeletekrôl. 1645-ben mechanikus (fogaskerekes) szá-
mológépet szerkesztett. Ennek emlékére egy számítógép nyelvezetet róla neveztek el. Beteges
alkatú volt, érdeklôdése a vallás felé fordult. Tudományos kutatásokkal csak kevés ideig fog-
lakozott. Ennek ellenére számos maradandó eredmény fûzôdik nevéhez: a nevét viselô tétel, a
kombinatorika, valószínûség számítás, infinitezimális számítás a matematikában; a hidro- és
aerosztatika megalapozása (egy nevét viselô törvény), a légnyomás mérése a fizikában. A
nyomás nemzetközi mértékegysége is a nevét viseli. Álljon itt gondolataiból csupán két példa:
Ami a matematikát meghaladja, minket is meghalad. — Az ember csak egy nádszál, a leg-
gyöngébb a természetben, de gondolkodó nádszál.

3. Egy mólnyi anyagmennyiség által a környezetével cserélt hô, amikor a hômérsékletét
egy fokkal változtatja meg. Mértékegysége J/kmol⋅K.

4. Olasz fizikus (Róma, 1901 � Chicago, 1954). Tanulmányait Romában folytatta, dok-
tori értekezése a röntgensugárzással volt kapcsolatos. Külföldi tanulmányúton vett részt
(Göttingen, Leiden). 1924-tôl a firenzei egyetem tanára, 1927-tôl pedig a római egyetem el-
méleti fizika professzora volt. 1938-ban Nobel-díjat kapott a mesterséges radioaktivitás és a
lassú neutronokkal kiváltott magreakciók felfedezéséért (az elsô maghasadás). Ezután az
Egyesült Államokba települt át. 1942-tôl Chicagoban az elsô atommáglya, majd 1944-tôl Los
Alamosban az atombomba megépítésén dolgozott. Élete végéig a chicagoi egyetem nukleáris
tanszékének vezetôje volt. Nevét viseli egy kvantummechanikai statisztika (Dirackal), egy
elemi részecske-család, egy többelektronos atommodell (Thomasszal), az elemi részek egy
modellje (Yanggal), a 100-as rendszámú elem. Számos akadémia és tudományos társulat tagja
volt.

5. Magyar fizikus (Pest, 1848 � Budapest, 1919). Arisztokrata családból származott, apja
író és politikai filozófus, az elsô felelôs magyar minisztériumban a vallás- és közoktatásügyi
tárcát töltötte be. Kezdetben a jogi pálya felé irányították, de természettudományi érdeklôdése
� melyet tanárai, Petzval Ottó, Than Károly, Krenner József alakítottak ki � a heidelbergi
egyetem természettudományi szakára irányította, ahol 1870-ben doktorált. 1872-tôl a pesti
egyetem (elôbb az elméleti, majd a kísérleti fizika) tanára. 1891-ben megalapította a ma már
nevét viselô fizikai társulatot. Eredményes kutatási területe volt a gravitáció, a kapillaritás, a
geofizika és a mágnesség. Világhírû a nevét viselô torziós ingája, amellyel a gravitációs erô
térbeli változásait lehet kimutatni. Nagy pontossággal igazolta a gravitációs és a tehetetlen
tömeg ekvivalenciáját. Magyarországi és több külföldi akadémia és tudományos testület tagja
volt.

6. Székely ezermester (Erdôszentgyörgy, 1788? � Kolozsvár, 1849). Korán megmutat-
kozó technikai érzékének kibontakoztatására a bécsi Politechnikumba küldték ki tanulni, amit
kilenc év múlva mérnöki tudományokban jártasan hagyott el. Erdélyben fôúri kastélyok szá-
mára különféle gépeket (szélmalmot, vízimalmot, mezôgazdasági gépeket), számos templom-
nak pedig orgonát épített. Például Kerlésen a díszkert berendezéseinek egy részét, az oltszemi
kastély festményeit és orgonáját. 1818-ban fából, teljesen vasszög nélküli, 63 m hosszú és 6
m széles hidat épített Marosvásárhelyen a Maroson. Marosvásárhelyen a régi református kol-
légium tornyába különleges szerkezetû lépcsôt készített, a város fôterén pedig zenélô kutat
épített � amely az elsô szökôkút és vízvezeték Erdélyben �, s amelynek rekonstrukciója, a
nevét viselô kút, a budapesti Margitszigeten található. Szakmai elfogultságának, majd zsaro-
lásnak lett áldozata, amikor hagyta magát rávenni a pénzhamisításra. Börtönévei után búsko-
morságba esett. 1848-ban még ágyúkat (sokcsövû orgonaágyú) öntött Marosvásárhely védel-
méhez, az ágyúkhoz újszerû gyutacsot talált fel. Egy ideig a magyarfenesi (Kolozsvár mellett)
Jósika kastély udvari mechanikusa is volt. Jeltelen sírban nyugszik a kolozsvári Házsongárd
temetôben.
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7. William Thomson (Belfast, 1824 � Netherhall, 1907), angol fizikus lordként viselt ne-
ve. A glasgowi egyetemen kezdte tanulmányait, de végül a cambridge-i egyetemen végzett
kiváló eredménnyel. Ismereteit Párizsban egészítette ki, ahol a kor számos nagy tudósával is-
merkedett meg. A glasgowi egyetem tanára volt. Tudományos szervezô munkájáért lorddá
avatták. Tiszteletére az abszolút hômérséklet mértékegységét róla nevezték el. Tudományos
eredményei sorából megemlítjük a termodinamika második fôtételének a nevét viselô megfo-
galmazását, kvadráns elektrométert, tükrös galvanométert épített, az elektromos ellenállás mé-
résére szolgáló � ugyancsak a nevét viselô � hidat fedezett fel. 1853-ban fedezte fel a róla
elnevezett, az elektromos rezgések periódusidejét kifejezô képletet, 1856-ban pedig a nevét
viselô hôjelenséget.

8. Francia fizikus és mérnök (Párizs, 1796 � Párizs, 1832). 1816-ban szerzett hadmérnö-
ki diplomát az École Polytechniquen. Katonai pályája rövid volt, idejét teljes mértékben a tu-
dományos kutatásoknak szentelte. Érdeklôdése a hôerôgépek felé fordult. Felismerte, hogy a
hôerôgépek munkavégzési hatásfoka csupán a meleg és a hideg hôforrások hômérsékletétôl
függ, és hogy lehetetlen örökmozgót építeni.

9. Német fizikus (Lennep, 1845 � München, 1923). Iskoláit Hollandiában kezdte, majd a
zürichi mûegyetemen végzett. Kundt asszisztense lett, akit késôbb Würzburgba, majd
Strassbourgba követ. Ez utóbbi egyetem magántanára, majd rendkívüli tanára lett. Élete vé-
géig számos egyetemen tanított még. 1901-ben Nobel-díjat kapott �a róla elnevezett sugárzás
felfedezésével szerzett rendkívüli érdemeiért�. Az X-sugárzásnak is nevezett sugarakat és azok
tulajdonságait 1895-ben a katódsugarakkal való kísérletezése során fedezte fel. Tudományos
eredményei közül még megemlítjük a nevét viselô áramot, amely a szigetelôknek elektromos
térben történô mozgásakor lép fel.

10. Angol orvos és fizikus (Colchester, 1544 � Colchester, 1603). Orvosi diplomáját
Cambridge-ben szerezte. Utazásai után, 1573-ban kezdte el orvosi praxisát Londonban. A
Royal College of Physicians tagja, majd elnôke lett. Hírneve és tekintélye alapján Erzsébet
királynô 1600-ban udvari orvosának nevezte ki. Fizikusként a mágnesség és az elektromosság
érdekelte. A Földet elsôként tekintette nagy mágnesnek, felismerte, hogy a felizzított
acélmágnes lemágnesezôdik. Az elektrosztatika megalapozója, tôle származik az elektromos
erô, elektromos vonzás, a mágneses északi és déli pólus elnevezés is. Az elsô tervszerûen
kísérletezô fizikusok közé tartozik.

11. Skaláris, extenzív, relativisztikus meghatározottságú fizikai mennyiség, amelynek
széleskörû érvényessége van. Pontos meghatározása problematikus. A kölcsönható (változta-
tó) képesség olyan mértéke, amely alkalmas az állapotváltozások különbözô formáinak
mennyiségi összehasonlítására. Zárt fizikai rendszer esetén megmaradástörvénye érvényes.
Mértékegysége a Nemzetközi Mértékrendszerben a J (joule).

Megjegyzés:
Az 1998/99-es FIRKA évfolyam 6 keresztrejtvényébe megpróbáltuk bemutatni a fizika

legfontosabb mennyiségeinek egy részét, valamint a fizikatörténet legjeletôsebb alakjainak
életrajzát. Mindezeket a fizikatanárok szíves figyelmébe ajánljuk.
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