
Könnyen ellenőrizhetjük, hogy a fenti mátrix kielégíti a bűvös négyzet 
követelményeit. Már csak az kell, hogy elemei prímek legyenek. Ehhez szük-
séges, hogy x, y és z prímek legyenek. Ezután már csak egy olyan programot 
kell írni, amelyik végigfuttatja x, y és z értékeit egy adott intervallumba e s ő 
prímszámokon, és ellenőrzi, hogy a mátrix minden e leme prím-e. 

Néhány példa, amelyet egy ilyen program generált: 
17 113 47 53 617 263 137 773 257 
89 59 29 521 311 101 509 389 269 
71 5 101 359 5 569 521 5 641 
389 647 401 359 881 557 73 211 97 
491 479 467 797 599 401 151 127 103 
557 311 569 641 317 839 157 43 181 

A következő példa azért érdekes, mert mindegyik szám 7-esben végződik. 
37 607 277 

547 307 67 
337 7 577 

( b p ) 

Alfa fizikusok versenye 
1 9 9 5 - 9 6 III. forduló 

VII. osz tá ly 
7. Gondolkozz és válaszolj! 
a) A vonat átlagsebességének kiszámításánál az út megtételének idejébe bele 

kell-e számítani az állásidőt? 
b) Hogyan helyezel a válladra egy gerendát, ha ezt egyedül viszed? 
c) A négylábú vagy a kétlábú állatok járása a biztosabb és miért? 
d) Hol kell megfognod a létrát, hogy könnyen vihesd? 
e) Vágj ki kartonlapból nagyobb "L" alakú betűt. Próbáld felfüggesztéssel 

megkeresni a súlypontját. Mit tapasztalsz? 
f) Mekkora sebességgel kell repülnie a repülőgépnek, hogy zúgása ne árulja el 

közeledését? 
g) Hányszor nagyobb a fénysebesség mint a hangsebesség? (7 pont) 
2. Az alábbi rendszerben ismert. 

OB/OA =0,4 és k=50N/m. Számítsuk ki: 
a) a G/F arányt 
b) a rugó megnyúlását, ha a csigára 

függesztett test tömege 10 kg. (8 pont) 
3. Egy autó 10 óra 20 perckor halad 

át az A helységen, és 10 óra 36 perc 50 
mp-kora B helységen, amelyik 20 km-re 
van az A-tól. Mikor fog áthaladni a C 
helységen, ha az 100 km-re van az A-tól, 
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és a sebesság állandó? Mennyi időt tartott az A és a C közötti mozgás? (6 pont) 
4. Tudod: F1 = F2, s1 = S2; t1 > t2. Milyen összefüggés van P1 és P2 között? 
5. Tudod: G1 > G2; h1 = h2. Mit állíthatsz Eh1 és Eh2 között? 

A 4. feladat ábrája Az 5. feladat ábrája 

6. Egy kocka O csúcsából három egyenlő erő hat a három 
éle mentén. Szerkeszd meg az eredőjüket, és határozd meg 
egy mondatban mi lesz az eredő? (4 pont) 

7. Nézd meg a vasúti menetrendben a Sepsiszentgyörgyöt 
követő három állomás, (Csíkszereda, Cyergyószentmiklós és 
Déda) távolságát és a hozzátartozó menetidőket. Az adatok 
alapján készítsd el a vonat út-időgrafikonját! Számíts átlagsebességet. (6 pont) 

8. Írj olyan fizikus-tudós neveket, melyekkel kapcsolatosan tanultál valamiről 
a fizika órán. Egy mondatban írj arról is, hogy mivel kapcsolatban hallottál róla. 

Balogh Deák Anikó és Balázs Bé la 
Sepsiszentgyörgy 

A papír 
III. rész 

A növekvő papírigényhez képest a rongy mindig kevés volt. A rongyhiány 
arra ösztönözte a papírkészítőket, hogy új alapanyag után nézzenek. Először 
szalmával kísérleteztek. Rizsszalmát használva a papír sárga színű volt. Schaffer 
felismerte, hogy szalma mellett moha, bogáncskóró, nádszár, burgonyaszár, s 
más növényi anyagokat használva is lehet papírt előállítani. 

A szalmával folytatott kísérletek nem váltak be. A papír készítéséhez új 
alapanyagra volt szükség. Friedrich Keller könyvkötőmester a fa felhasználásával 
forradalmasította a papírgyártást. A fát b ő vízadagolás közben csiszolva, 
köszörüléssel finoman felbontotta. A Keller féle facsiszolat önmagában nem volt 
ugyan alkalmas papírkészítésre, de rongyhoz adagolva lehetővé tette a rongy 
szükséglet csökkentését. Az ilymódon előállított papír minősége rosszabb volt a 
rongyból készült papírénál. A lignintartalom miatt hamar megsárgult a papír, és 
az idő múlásával törékennyé is vált. A jó minőségű papír készítéséhez a lignintől 
meg kellett szabadítani a cellulózt. Az úgynevezett szulfátos és szulfitos eljárást 
alkalmazva a fából előállított cellulóz a papírgyártás jó alapanyaga lehetett. 

A XIX. század végére nagy jelentőségű találmányok születtek a papíriparban 
amelyek a papírgyártás technológiai - gépészeti feltételeit javították. Megjelentek 
a kúpos őrlők, amiket Jordan talált fel. Tökéletesítették a szárító szakaszt, a 
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