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Az emberi szem a látás szerve. Alapvetô szerepet ját-
szik a külvilághoz való alkalmazkodásban és a tájéko-
zódásban. Segítségével látunk térben. 380 és 740 na-
nométer közötti tartományban érzékeli az elektro-
mágneses hullámokat – a fényt. Ez az optikai remek-
mû mégsem elegendô a látás folyamatához. A csapok
és a pálcikák szolgáltatta ingerület a látóközpontba
kerül, ahol az emberi agy képpé formálja. Azonban
rengeteg információ elvész azzal, hogy a szem – a
fotoreceptorok tehetetlensége miatt – egy ideig meg-
ôrzi a látott képet. A szem és az agy könnyen becsap-
ható. Elegendô másodpercenként 20-25 állókép, és
máris a mozgás illúzióját éljük át.

Bemutatok néhány olyan egyszerûen elkészíthetô,
olcsó eszközt, amellyel ez az illúzió elérhetô.1

1 A Szemle internetes kiadásában, a www.fizikaiszemle.hu olda-
lon, ezen cikk webes változata végén az itt szereplô, elkészíthetô
eszközökhöz szükséges rajzok nagy méretben megtalálhatók.

Arra bíztatok mindenkit, hogy ne csak nézze, ha-
nem készítse is el a szemfényvesztô eszközöket, hi-
szen az egész nem mágia, csak fizika.

Taumatróp
A legegyszerûbben elkészíthetô eszköz. Egy zsi-

negre ragasszunk két korong alakú kartonlapot úgy,
hogy a zsineg a kör átmérôje mentén fusson. A kar-
tonlap két oldalára más-más ábrát rajzolunk. Például
hal és akvárium, madár és kalitka.

A zsinegnél megfogva és megpörgetve a kartonla-
pot, egy sebesség fölött a két kép összemosódik (be-
kerül a hal az akváriumba, a madár a kalitkába), hiszen
a retináról még körülbelül egytized másodpercig nem
tûnik el az egyik kép, amikor már rávetül a másik.

Kineográf (zsebmozi)
Az alapgondolat – amely a mai televízió-adásokban

is megjelenik – az, hogy ha a szem elé megfelelô
gyorsasággal állóképeket vetítünk, azt folyamatos
mozgásként érzékeljük. Egy több lapból álló füzet
lapjaira kis eltéréssel mozgásfázisokat rajzolunk, majd
úgy pörgetjük a lapokat, hogy a lapok egyenlô idôkö-

zönként peregjenek. (Annak idején a negyedikes gim-
nazista fizikatankönyv is megörvendeztette a nebuló-
kat ilyen látványossággal.)

Fenakisztoszkóp
Egy kör alakú papírlemezt készítünk, amelyen a szé-

lénél sugár irányban keskeny 12 vagy 16 rést vágunk ki.
A rések közé a mozgás fázisait tartalmazó ábrákat rajzo-

lunk. Az eszközt tükör felé tartva, megpörgetve és a
réseken átnézve máris láthatóvá válik a mozgás. A kivi-
telezésnél a papírlemezt középpontján átszúrt gombos-
tûvel erôsíthetjük egy hosszabb ceruza végére.

Zoetróp
Készítsünk egy felül nyitott, alul zárt papírhengert,

amely függôleges tengelye mentén forog. A henger
palástjára egyenlô távolságban keskeny réseket vá-

gunk, belsô felületére pedig a rések számával meg-
egyezô mozgásfázist ábrázoló képsorozatot helye-
zünk el, például egy kereket, amelynek egymás utáni
küllôit kihúzzuk vastagon. Megpörgetve a hengert a
réseken át benézve a mozgást folyamatosnak látjuk.
Egyszerre többen is élvezhetjük a „mozit”.

Rendkívül jól mûködô „csapágyat” készíthetünk két
popszegecs felhasználásával. Az egyik szegecsbôl
üssük ki a szárat és a dugjuk rá a másik szegecsre
úgy, hogy a fejük nézzen szembe. A száras szegecset

178 FIZIKAI SZEMLE 2015 / 5



egy deszkába fúrt megfelelô lyukba helyezzük, a má-
sik szegecsre a zoetrópot tesszük.

A készülék szabásmintája a webes változatban
megtalálható, azt akár A3-as méretre nagyítva ki-
nyomtatva készíthetjük el a zoetrópunkat. Célszerû
vastagabb kartonra ragasztani, így a megfelelô tartás
is biztosított.

Praxinoszkóp
Hasonlít a zoetróphoz, de itt nyílások helyett sík-

tükrök vannak egy alacsonyabb henger vagy szabá-
lyos sokszög alapú gúla külsô falához ragasztva.
Ezekben láthatjuk a képeket felvillanni. A képfázisok
és a tükrök száma megegyezô. Házilagos elkészítés-
nél a tükrök formára szabása jelenthet nehézséget.
Lehet próbálkozni fényes öntapadós fóliával, de itt a
felület simaságát kell garantálni.

✧
Felmerülhet a kérdés: a mai digitális világban van-e
helye ilyen „idejétmúlt” játékoknak. Egy lehetséges
válasz: Strobotop™ LightPhase Animator. Mûködésé-
rôl videót az interneten találhatunk [1]. Egy pörgettyû-
re helyezhetô korongon lévô képeket stroboszkóppal
világítunk meg. Helyes villogási frekvenciánál a képe-
ket állni látjuk. Házilagos elkészítése nem ördöngôs-
ség. Stroboszkópot készíthetünk nagy fényerejû fehér
LED és NE555-ös IC felhasználásával [2] de akár and-
roidos telefonra letölthetô alkalmazás segítségével is.

Irodalom
1. https://www.youtube.com/watch?v=wHdpzDluyhs
2. www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/?prog=555_astabil

XXIV. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY
Tasi Zoltánné

Fontos Sándor Általános Iskola, Üllés

Az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny
kiírója az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános
Iskolai Oktatási Szakcsoportja. Az országos döntôt
komoly elôkészületek, szakmai-anyagi feltételek biz-
tosítása elôzte meg. A Gyôri Kazinczy Ferenc Gimná-
zium 12. alkalommal házigazdája az országos döntô-
nek. A gimnázium falai között dôl el, hogy az Öveges
József Kárpát-medencei Fizikaverseny döntôjében kik
a legjobbak. Hagyományainkhoz híven az országos
döntôre meghívást kaptak a határainkon túl fizikát
magyar nyelven tanuló diákok legjobbjai is. A 72 ha-
zai mellett 6 határon túli versenyzô érkezett.

A döntô krónikája

A XXIV. verseny 2014. május 23-án ünnepélyes meg-
nyitóval vette kezdetét a Gyôr-Moson-Sopron megyei
Kormányhivatal Dísztermében. Az ünnepséget köve-
tôen mindenki elfoglalta szállását, majd az elmaradha-
tatlan gyôri városnézés következett a versenyzô fiata-
lok és a felkészítôk számára. Késô délután a rendez-

vény résztvevôi Fülöp Viktorné Rózsika vezetésével
az Eszterházy-palotába sétáltak el, ahol tárlatvezetés
és hangverseny várta ôket.

Május 24-én (szombaton) 8 órakor kezdôdött a ver-
seny. A délelôtt folyamán gondolkodtató (teszt jellegû)
és számítást igénylô feladatok megoldására került sor.

Amíg a versenyzôk a feladatokat oldották, a felké-
szítô tanároknak Lévainé Kovács Róza, az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szak-
csoportja elnöke tartott megbeszélést a verseny jövô-
jérôl és az elkövetkezô évek terveirôl.

Ebéd után fizikatörténeti, kísérleti, és kísérletelemzô
feladatokkal folytatódott a megmérettetés. A feladat-
megoldást követôen a kötetlen program alatt lehetôség
volt megtekinteni a feladatok javítókulcs szerinti meg-
oldását. A zsûri több órás megfeszített munka alapján
elôkészítette a következô napi eredményhirdetést. A
résztvevôket a Mobilis interaktív kiállítási központban
estébe nyúló interaktív program varázsolta el.

A verseny zárása, az ünnepélyes eredményhirdetés
2014. május 25-én a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal dísztermében volt.
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