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találgatás látott napvilágot a részecske létezését illetô-
en. Senki nem tudott választ adni a tömegét illetô kér-
désre, amelyet mind ez idáig rejtély övez. Részecskék
ütköztetésekor rengeteg újabb részecske keletkezik, és
komoly fejtörést okoz különbséget tenni közöttük. Ah-
hoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy homokdûné-
ben keresünk egyetlen aranyszemcsét. Hogyan látnánk
hozzá e részecske megkereséséhez? Ebben a kísérlet-
ben ilyen statisztikai jellegû nehézségbe botlottunk.
Most azonban a kutatók egy valóban ígéretes jelöltre
bukkantak, amely legalább egy, a Higgs-részecskétôl
elvárt tulajdonságot felmutat. További kutatás tárgyát
képezi annak megállapítása, hogy a részecske rendel-
kezik-e a kutatók által elôrevetített egyéb jellemzôkkel,
és vajon ez-e az a részecske, amelyet kerestünk. Köny-
nyen meglehet, hogy egy másikra bukkantak.”

A 87 éves professzor továbbra is aktív részt vállal
számos, a fizikusok és a közvélemény érdeklôdésére
számot tartó projektben. Az mta.hu-nak adott interjú-
jában arra a kérdésre, hogy mi motiválja a tudomá-
nyos kutatásban, azt felelte: „Az a vágyam, hogy felfe-
dezzem a világ egy eddig ismeretlen és érdekes tulaj-
donságát.” Továbbá úgy gondolja, a gyermekeket ak-

kor tudjuk leginkább bevonni a tudományos életbe,
ha felismerjük, hogy „a világ többé nem az, mint ami-
ben felnôttünk, és meg kell dolgoznunk azért, hogy
megérthessük a tényleges valóságot”.

A Magyar Tudományos Akadémia atommag- és ré-
szecskefizikus doktora, Csörgô Tamás meghívására ha-
zánkba érkezett Glauber professzor látogatást tett a
gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és az egri Do-
bó István Gimnázium Természettudományos Önképzô-
köreinek középiskolás nyári táborában Viszneken, ahol
meghallgatta a diákok elôadásait, majd elültette a tudás
fáját jelképezô óriás mamutfenyô-csemetét. Két nappal
késôbb a fény útjáról tartott elôadást egy hódmezôvá-
sárhelyi középiskolában azzal a céllal, hogy a természet-
tudományos szakirány választására ösztönözze a követ-
kezô nemzedék potenciális tudósait. A diákok hatalmas
lelkesedése mély benyomást tett rá. Hangsúlyozta a ter-
mészettudományos önképzôkörök és tanulócsoportok,
valamint a kísérletek fontosságát, amelyek lehetôvé te-
szik, hogy a fiatalok megismerjék a világot, hiszen mint
elmondta: „minél távolabb kerülünk hétköznapi tapasz-
talataink körétôl, annál különösebbé és érdekesebbé
válik számunkra a világ, amelyben élünk”.

http://mta.hu

A FIZIKA TANÍTÁSA

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! BME Fizikai Intézet
Härtlein Károly

13. Mozgások fotózása

A fényképezés a technika fejlôdésének köszönhetôen
példátlan módon alakult át. A hagyományos – papír-
alapú fényképezés – az exponálástól a kész fotóig a
legjobb esetben is több órás tevékenység, amely spe-
ciális tudást és nagy eszközparkot igényel. A digitális
fotó az exponálástól a kivetítésig csak pár másodperc,
a szaktudás pedig a számítástechnikai eszközökbe
van építve, jószerivel tudni sem kell róla. Egy kép
néha többet mond ezer szónál – tartja a mondás –, és
ha a kép elkészítése nem vesz el sok idôt, akkor hasz-
nos órai és otthoni kísérleti eszközzé válhat kezünk-
ben egy digitális kamera. Ehhez egy kicsit el kell mé-
lyülünk a digitális fényképezôgépek által nyújtott
szolgáltatásokban. Elsôsorban otthonra ajánlom az
elmélyedést, mert a képek elkészítése tervezést igé-

nyel, ehhez pedig a fizikai alapismeretek nélkülözhe-
tetlenek. Tehát otthon modern eszközzel játszva ta-
nulhat diákunk. A tanítási órán én a módszert mutat-
nám be, készítenék egy-két fényképet, és a többit
rábíznám a diákok alkotóképességére.

Az 1. ábrán látható fotót a Science on Stage (2005)
fesztivál nyitó ünnepségén készítettem. Labdákkal
zsonglôrködik a két szereplô. A labdákba számító-
gép-vezérelt ledeket építettek. A hatás fokozásáért
sötét a nézôtér. Állványról fotóztam „Night Scene”
programmal, amely mintegy négy másodpercig expo-
nál. A képen látható a labdák útja: levegôben repülve
parabolapálya, kis körív a zsonglôrök kezében mo-
zogva. Az is látszik, hogy rajtam kívül ez alatt a négy
másodperc alatt még valaki fotózott, mégpedig vaku-
val. Ebben a pillanatban a levegôben három labda
tartózkodott. Ezt bizonyítja a zsonglôrök mögötti
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három kerek árnyék. Még az is behatárolható, hogy

1. ábra. Zsonglôrök világító labdákkal, jól kivehetô a ferde hajítás
parabolapályája.

2. ábra. A villogó ledek a mozgás pillanatnyi gyorsaságáról is ad-
hatnak információt.

3. ábra. Egyenletesen forgatott játék rendôrbot. 4. ábra. Majdnem egyenesvonalú, egyenletes mozgás bemutatása.

honnan vakuztak, hiszen az elôtte ülôk feje hátulról
jól be van világítva. A labdába épített ledek folyama-
tosan világítanak, csak olykor váltanak színt. Az is jól
látszik, hogy a zsonglôr leány mozgott, hiszen elmo-
sódott (bemozdult) a teste.

A következô kép (2. ábra ) elkészítésekor egyszí-
nûen villogtak a ledek, amit a villogás szaporasága
miatt csak a kamera látott. Ezen a képen nem labdák-
kal, hanem buzogányokkal zsonglôrködtek, amelyek
tengelyében egyenlô távolságra hat ledet szereltek.
Így az is megfigyelhetô, hogy a buzogány mint kiter-
jedt test forogva repül. A kép készítése alatt senki sem
vakuzott.

Ilyen mozgások fotózásához szükséges, hogy a
vizsgált tárgy világítson, sôt kimondottan szerencsés
ha nem folyamatosan, hanem villogva. A gyermekjá-
tékok között – ezek a legtöbb esetben jól bírják a do-
bálást – sok ilyet találhatunk, de egy világító kulcstar-
tó vagy egy kerékpárlámpa is lehet a fényképezendô
tárgy. Rögzíthetjük a világító-villogó tárgyat a vizsgá-
landó mozgó testhez, vagy mozgathatjuk mi magunk
is. Ezt mutatja be a 3. ábra. Egy játék rendôrbotot –

amely villogó ledeket tartalmaz – forgat egy diák söté-
tített teremben. Ugyanezt a botot kezében tartva sétál
a kísérletezô (4. ábra ).

Technikai alapok
A fényképezôgépünket állványra kell rakni, vagy

más módon kell biztosítani, hogy az exponálás ideje
alatt ne mozduljon el. Sötétítsük be a helységet, de
nem kell törekedni a teljes sötétségre. Ezt majd az
elsô képek elkészülte után meg fogjuk „érezni”, a
túlzottan nagy sötét csak hátráltatja munkánkat. Le
kell tiltani a vakut és a „Night Scene” (éjszakai fényké-
pezés) üzemmódba kell kapcsolni gépünket. A „Night
Scene” üzemmódot még az egyszerûbb mobil telefo-
nok fényképezôgépei is tartalmazzák. Tükörreflexes
gépek „B” záridejét is használhatjuk, sôt ezek között
találhatunk olyanokat is, amelyek programozottan
akár 30 másodpercig is nyitva tartják a zárat. Ilyen
géppel fényképezve precízen megadhatjuk a nyitás
idejét, így idôméréses felvételekre is módunk van. A
fénykép elkészítéséhez két személy szükséges, egy
aki kezeli a fényképezôgépet, és egy aki mozgatja
vagy mozgásba hozza a megfigyelt tárgyat.




