
seny egyik alapítójáról elnevezett díjat Gärtner Ist-
ván, a Csákány Antalnéról elnevezett díjat Erdôs
Katalin kapta.

Összességében a versenyzôk közel fele részesül
valamilyen elismerésben. A díjak átadása után záróbe-
szédekkel fejezôdik be a verseny.

A verseny anyagi forrásai pályázatokból, nevezési
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Gazdaságtudományi Egyetem, a gyôri Széchenyi Ist-
ván Egyetem és a helyi cégek támogatásaiból jönnek
össze évrôl évre.
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Egy kis történelem

Heinrich Hertz megfigyelte, hogy ultraibolya fénnyel
megvilágított elektródok között könnyebben keletkezik
szikra. Errôl tanúskodik 1887-ben írt cikke [1]. A jelen-
ség létezését megerôsítette és azt részletesebben írta le
egy évvel késôbb [2, 3], 1888-ban Wilhelm Hallwachs.
Kísérleteiben higanygôzlámpával alkáli fémeket világí-
tott meg, ennek hatására negatív töltésû részecskék
kilépését tapasztalta. Lénárd Fülöp 1900-ban írt cikké-
bôl [4] megtudhattuk, hogy ezek a részecskék elektro-
nok. Szintén az Annalen der Physik folyóiratban látott
napvilágot 1905. március 18-án egy cikk [5], szerzôje
Albert Einstein volt. Az írás a jelenség magyarázatát
adta meg, amiért 1921-ben Nobel-díjat kapott.

Szükséges eszközök

A jelenség bemutatásához elektrosztatikai eszközök-
re, elektroszkópra, ebonit rúdra, macskaprémre,1

1 Azért választok macskaprémet az ebonitrúdhoz, mert ezzel
dörzsölve az ebonitot az negatívra töltôdik. Nyúlprémmel dörzsölve
az ebonitrudat pozitív lesz a töltése. Az elektrosztatikus sorban
ugyanis a macskaprém és a nyúlprém között található az ebonit.

üvegrúdra és bôrre, valamint csiszoló papírra van
szükségünk. Ezek szinte minden szertárban megtalál-
hatók. Amit általában nem találunk a szertárban, az a
cinklemez és az UV-fény elôállításához szükséges
fényforrás. Cinklemezhez könnyen hozzájuthatunk,
hiszen az utóbbi idôben nem horganyzott, hanem
horgany (cink) lemezekbôl készítik az ereszeket, az
esôvízlefolyó rendszereket. Egy ilyen szakipari cég
oldalán olvastam: „Igaz, hogy nem tartozik az olcsó
anyagok közé, de ha a horgany ereszcsatornánál ma-
radunk, egy igazán tartós, esztétikus anyagot fogunk
választani. A horganyzott ereszcsatorna jellemzôi: A
legnagyobb elônye, hogy nem rozsdásodik. Az élet-
tartama 40 év.” Nekünk mindössze egy tenyérnyi da-

rabra lesz szükségünk, amely ára nem éri el a száz fo-
rintot sem, és megvásárolható egy bádogosnál, sze-
rencsés esetben a hulladékként ingyen is megkaphat-
juk. Ezt kell rögzíteni az elektroszkópba, és közvetle-
nül a kísérlet bemutatása elôtt fémtisztára kell csiszolni
az egyik oldalát. A fém cink kilépési munkája 4,3 eV
= 6,889 10−18 J, határfrekvenciája 1,039 1016 Hz (ami
288 nm hullámhossz).

Ennek megfelelô fényforrást kell választani, ami nem
egyszerû feladat. Hagyományosan higanygôzlámpát
szokás használni a kísérlethez, ami meglehetôsen drá-
ga, ugyanis kis szériában készítik, mert különleges ab-
lakot kell elhelyezni rajta kvarcüvegbôl, amely átengedi
a számunkra szükséges UV-fényt. Az E27-es foglaltba
illeszkedô lámpák teljesítménye 125 W-nál kezdôdik,
amely bemelegedés után hatalmas mennyiségû fényt és
hôt ont magából. A higanygôzlámpa mûködtetéséhez
szükséges egy fojtótekercs, ami tovább drágítja a meg-
valósítandó kísérletet. A higanygôzlámpa melegedése
miatt csak kerámiafoglalat jöhet szóba, ami szintén
nem olcsó. Nem engedhetjük meg, hogy az UV-fény
diákjaink vagy a saját szemünkbe jusson, tehát árnyé-
kolásra is szükség van, amelynek hôálló és fényelnyelô
tulajdonságokkal kell rendelkeznie, stabilan kell állnia
és körülvennie a higanygôzlámpát. Szerencsés, ha talál-
ható rajta egy nyitható-csukható ablak (amely a kijutó
UV-fényt szabályozza). Amelyik taneszköz megfelel a
fenti kritériumoknak, azt borsos áron tudjuk megvásá-
rolni, hiszen az elkészítési nehézségeken túl elektro-
mos érintésvédelmi és az UV-fény miatt sugárvédelmi
elôírásoknak is meg kell felelnie. Ezek az engedélyek is
az ár növekedését okozzák.

Ennek ellenére van megoldás. A kereskedelemben
a kompakt fénycsövek megjelenését követôen megje-
lentek az UV-fényt kibocsátó kompakt fénycsövek is.
Az UVA fényt kibocsátókat rovarcsapdában, mûkö-
römlámpában és fotokémiai eszközökben, valamint
pénzvizsgálókban használják, hullámhosszuk 350–365
nm. Az UVC (Germicid) fényt kibocsátó fénycsöveket
akvárium, tó és víz fertôtlenítésre, csírátlanításra,
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EPROM törlésre használhatjuk. Kísérletezésünk szem-

1. ábra. A higanygôz jellegzetes színképvonalai, [6] alapján.
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2. ábra. A kísérlethez ajánlott kompakt fénycsô.

A szerkesztôbizottság fizika tanításáért felelôs

tagjai kérik mindazokat, akik a fizika vonzóbbá

tétele, a tanítás eredményességének fokozása

érdekében új módszerekkel, elképzelésekkel

próbálkoznak, hogy ezeket osszák meg a

Fizikai Szemle hasábjain az olvasókkal!

pontjából szerencsés, hogy 11, 9, 7, sôt 5 Watt teljesít-
ményût is választhatunk. A higanygôz jellegzetes szín-
képvonalait az 1. ábrán tanulmányozhatjuk.

Céljainkra válasszuk az 5 W UVC Germicid G23 GE
Biax GBX5/UVC típusú kompakt fénycsövet (2. ábra )
[7]. A gyári adatokból ellenôrizhetjük, hogy a cinkle-
mezhez megfelelô-e a választott fénycsô. Az UV-fényt
kibocsátó germicidfénycsô 254 nm hullámhosszúságú
fotonjának energiája:

Ezt a fénycsövet elhelyezhetjük egy könnyen be-

Ef = h c
λ

= 6,63 10−34 J s
3 108 m

s
2,54 10−7 m

=

= 8,11 10−19 J.

szerezhetô, pár ezer forint árú asztali lámpában, ame-
lyet körülvehetünk dekorációs boltokban vásárolható
matt fekete alufóliával.

Így egy, a fizika számára alapvetô kísérlet bemuta-
tása válik lehetôvé.

Én így mutatom be

1. Töltsük fel a frissen megcsiszolt cinklemezt a
macskaprémmel megdörzsölt ebonitrúddal negatívra!
Ha van, ívlámpával világítsuk meg a cinklemezt,
amely ekkor elveszti töltését.

2. Töltsük fel a frissen csiszolt cinklemezt a macs-
kaprémmel megdörzsölt ebonitrúddal negatívra! A ger-

micidlámpával megvilágítva elveszti töltését. Ha az elô-
zôekben bemutattuk az ívlámpával való kisülést, hívjuk
fel a figyelmet, hogy a kompakt fénycsô fényintenzitása
mennyivel kisebb és ez is elég a kisüléshez.

3. Töltsük fel a frissen megcsiszolt cinklemezt a
macskaprémmel megdörzsölt ebonitrúddal negatívra!
Világítsuk meg egy minél nagyobb teljesítményû ha-
logén izzóval, ekkor – még ha nagy is a fény intenzi-
tása – nem fog kisülni a cinklemez.

4. Töltsük fel a cinklemezt bôrrel megdörzsölt
üvegrúddal pozitívra! A germicidlámpával megvilá-
gítva nem veszti el a töltését.

5. Töltsük fel a cinklemezt a macskaprémmel meg-
dörzsölt ebonitrúddal negatívra! A germicidlámpa és a
cinklemez közé tegyünk egy ablaküveget, ekkor nem
fogja elveszíteni töltését. Vegyük ki az ablaküveget,
ekkor kisül az elektroszkóp!

6. A cinklemez oxidos oldalán nem tudunk kisülést
elôidézni, sem ívlámpával, sem germicidlámpával, füg-
getlenül, hogy milyen elôjelûre töltöttük azt fel.

A kísérlet bemutatása után ne felejtsük el a látotta-
kat értelmezni, mutassuk meg, hogy miért nem lehet a
klasszikus fizikával megmagyarázni a jelenséget!
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