
PLANETÁRIUM – (7. szint, 703-as terem) 

A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át:

UTAZÁS A NAPRENDSZERBEN 

Bevezető:

• A planetárium működése: 

A planetárium név a planéta = bolygó szóból származik. A régi planetáriumok 

ugyanis a Naprendszer bemutatására szolgáló eszközök voltak. A modern 

planetáriumok a csillagos eget vetítik egy gömbfelületre, mégpedig annyi csillagot, 

ahányat egy jó  szemű ember szabad szemmel képes látni egy derült éjszakán. 

Az első ilyen planetáriumot Christian Huygens holland tudós készítette a 17. sz. 

végén.

• A csillagok körbejárásának magyarázata: 

A csillagos égbolt 24 óra alatt körbefordul fölöttünk. Ez a forgás azonban – mint Ti 

is tudjátok – látszólagos; valójában földünk fordul körbe 24 óra alatt az álló 

csillagok alatt. Ez a látszat azonban évezredeken át elhitette az emberekkel, hogy 

az egész világmindenség az álló Föld körül kering. Ebből a tévhitből származott a 

földközpontú, vagy geocentrikus világmodell, amelyet az ókori tudós, Ptolemaiosz 

nevéhez társítottak. 



A csillagos ég Magyarországról

Hazánk egén a csillagok egy része – az óramutatóval ellentétes irányban – körbejár (ezeket 

cirkumpoláris csillagoknak nevezzük), de vannak csillagok, amelyek felkelnek és lenyugszanak. 

A csillagos ég képe évszakonként is változik, ennek megfelelően vannak nyári-, őszi-, téli- és 

tavaszi csillagképek (ennek magyarázatát a későbbi diavetítés során adjuk meg).

A csillagok körpályáinak középpontja a Sarkcsillag, amely a Kis Göncöl csillagkép 

szekérrúdjának utolsó csillaga. Legkönnyebben úgy találjuk meg, ha a Nagy Göncöl két hátsó 

csillagát összekötő egyenest meghosszabbítjuk és felmérjük rá a két csillag távolságának 

négyszeresét.

Ezután három nyári csillagképet mutatunk be, ezek: a Hattyú, a Lant és a Sas. Ezek 

legfényesebb csillagai: a Deneb, a Vega és az Altair alkotja az ún. Nagy Nyári Háromszöget, 

amely májustól szeptemberig látható hazánk egén.

Az egész évben látható csillagképek közül négyet mutatunk be, ezek: a Kassziopeia, a 

Kefeusz, az Andromeda és a Perszeusz. Ezek a mitológiai csillagképek egy görög monda-beli

királyi család tagjai. Kassziopeia hiú királynő volt, akinek hiúsága majdnem lánya, a szép 

Andromeda életébe került. A szép királylány életét egy tengeri szörny veszélyeztette, de a hős 

Perszeusz megmentette Andromedát, majd feleségül vette; a történet olyan, mint a legszebb 

tündérmese.



• Az egyes csillagképek csillagait az emberi fantázia kapcsolta össze és 

azonosította mitológiai személyekkel, vagy állatokkal. Tudnunk kell 

ugyanakkor, hogy egy-egy csillagkép csillagai tőlünk igen különböző 

távolságban vannak; következésképp a Nagy Göncöl, a Kassziopeia és a 

többi csillagkép csak innen, a Földről nézve mutatja általunk ismert alakját. 

• A téli égbolt talán legfeltűnőbb csillagképe az Orion más néven Égi 

Vadász (Magyarországról októbertől márciusig látható). Legnagyobb 

csillaga a Betelgeuse (bet el geuze) – egy vörös szuperóriás.  Az égbolt 

egyik legnagyobb ismert csillaga: átmérője közel 1000-szerese a 

Napénak; ha középpontja a Nap középpontjában lenne, pereme majdnem 

a Jupiterig érne és a Föld, de még a Mars is a csillag belsejében keringne. 

Az Orion második legfényesebb csillaga a Rigel kék szuperóriás. Az Orion 

három középső csillagának vonalát meghosszabbítva egyik irányban 

megtaláljuk a Bika csillagképet, másik irányban a Nagy Kutyát, amelynek 

legfényesebb csillaga a Szíriusz, az égbolt legfényesebb csillaga.



UTAZÁS A 

NAPRENDSZERBEN
Ujfaludi László

EKF Fizika Tanszék



Egészen a 

reneszánszig az 

emberek a Földet 

képzelték a 

világegyetem 

középpontjának. A 

Nap, a Hold, a 

bolygók és a csillagok 

mind a Föld körül 

keringtek ebben a 

(ptolemaioszinak 

nevezett) 

világmodellben.

A GEOCENTRIKUS

VILÁGMODELL

(PTOLEMAIOSZ)



Ebben a 

(kopernikuszi) 

világmodellben a 

mindenség 

középpontja a Nap. A 

heliocentrikus 

világkép sokáig igen 

komoly ellenérzést 

váltott ki egyházi 

körökben, de végül 

Galilei, Kepler és 

Newton munkássága 

nyomán általánosan 

elfogadott, 

tudományosan 

megalapozott 

világképpé fejlődött.

Kopernikusz

heliocentrikus

világmodellje



Az égbolton fényes 

sávként látható 

Tejút, amelyben a 

mi Naprendszerünk 

is helyet foglal, 

valójában egy 

spirális alakú 

galaxis, kb. 200 

milliárd csillaggal. 

Naprendszerünk a 

hat spirálkar 

egyikének közepe 

táján helyezkedik 

el. Ma már tudjuk, 

hogy a hasonló 

galaxisok száma is 

százmilliárdos 

nagyságrendű.

A HELIO-

CENTRIKUS

VILÁGMODELL

(KOPERNIKUSZ)

GALAXISUNK

A TEJÚT

NAP



Áttekintés a bolygópályákról. 

A bolygók a Naptól 

távolodva: Merkúr, Vénusz, 

Föld, Mars (ezek a belső, 

vagy kőzetbolygók), majd a 

kisbolygó-övezet, és a 

Jupiter, Szaturnusz, 

Uránusz, Neptunusz (az 

óriás-, vagy gázbolygók). Az 

összes bolygó 

ellipszispályán kering a Nap 

körül, ebből a nézőpontból 

tekintve az óramutatóval 

ellentétes irányban.



ÉjjelNappal
Ősz

Nyár

Tél

Miért látunk évszakonként más-más csillagképeket?

Tavasz

Itt kapunk választ arra, miért látunk évszakonként más-más csillagképeket, 

ahogy a planetáriumi csillagvetítésnél ez kiderült. A jelenség a Földnek a Nap 

körüli keringéséből ered. Tavasszal jól látható az éjszakai égbolton a Mérleg 

(Libra) csillagkép, a Kos (Aries) viszont nem látható, mert a nappali égbolton a 

Nap fénye minden csillag fényét elnyomja. Ősszel a helyzet fordított: ekkor a 

Kos jól látható, a Mérleg viszont nem.



A Hold

Közelebbi oldala Túlsó oldala

Totálkép a Hold innenső és túlsó oldaláról. Megfigyelhetjük a két oldal közötti jelentős különbséget. A Hold 

mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé, mivel keringési ideje pontosan megegyezik a tengely körüli 

forgás idejével; az ilyen keringést kötött keringésnek nevezzük.



HOLDKRÁTEREK I.
A Hold kráterei kisebb égitestek (meteoritok, üstökösök, kisbolygók) 

becsapódásának eredményei. A Holdnak nincs légköre és 

hidroszférája, ezért – eróziós folyamatok híján – a kráterek akár 

évmilliárdokig is megmaradnak változatlanul.



HOLDFÁZISOK

A Holdnak mindig a Nap felőli oldala világos, de a Nap-Föld-Hold hármas viszonylagos helyzetének változása 

miatt a Földről nézve a Hold változatos formákat mutat. Ezeket nevezzük holdfázisoknak. (A videó vetítése 

közben a bal felső sarokban a Földről látható hold-alakzat jelenik meg; újhold, első negyed, telihold stb.)



Holdfázisok - összefoglalás 

újhold első

negyed
telihold harmadik

negyed
újhold

A Holdnak mindig a Nap felőli oldala világos, de a Nap-Föld-Hold hármas viszonylagos helyzetének 

változása miatt a Földről nézve a Hold változatos formákat mutat. Ezeket nevezzük holdfázisoknak.



ÁRAPÁLY

A Hold tömegvonzása a Föld minden objektumára hat, de csak az óceánok víztömege képes elmozdulni a 

vonzó erő hatására. Az óceánok Hold felőli oldalán (és a vele szemközti oldalon) dagály, tőle 90o-ra apály van; 

különösen nagy a dagály mértéke, ha a Hold és a Nap egy egyenesbe esik, ekkor a két égitest hatása 

összeadódik.



MERKÚR A Merkúr felszíne – hasonlóan a Hold felszínéhez –

tele van becsapódási kráterekkel. Mivel itt sincs 

légkör, a kráterek változatlanul megmaradnak időtlen 

időkre.



KRÁTEREK A MERKÚRON



A VÉNUSZ (Esthajnalcsillag)

Régebben a 

Vénuszt 

lakható 

bolygónak 

képzelték. 

Ma már tudjuk: 

a Vénuszon 

nem lehet élet, 

szén-dioxid 

légköre van és 

a felfokozott 

üvegházhatás 

miatt felszínén 

közel 500oC a 

hőmérséklet.



A VÉNUSZ

RADARTÉRKÉPE

A bolygó 

sűrű szén-

dioxid 

légköre 

átlátszatlan. 

A Magellán 

űrszonda 

által 1990-

91-ben 

készített 

radartérkép 

a felszín 

domborzatát 

a földi 

térképekre 

jellemző 

színezéssel 

mutatja.



A KÉK

BOLYGÓ

műholdfelvétel 

– csak „a rend 

kedvéért” 

illesztettünk 

be egy Föld 

képet,

mert a 

bolygók 

sorrendjében 

ez következik.



MARS
A vörös bolygó 

felszínén igen 

változatos 

formákat 

láthatunk; itt is 

feltűnően sok a 

becsapódási 

kráter, amelyek 

igen sokáig 

fennmaradnak.



JÉGSAPKA

A DÉLI-SARKON

Mindkét sarkon 

van jégtakaró, 

ezek vastagsága 

az évszaktól 

függően változik.



OLYMPUS MONS 

Az Olympus Mons 

a Naprendszer 

legmagasabb 

vulkánja, átmérője 

600 km, 

magassága 

26.000 m (a Mount 

Everestnél 

háromszor 

magasabb), már 

nem működik.

A Hawaii-on ma is 

működő 

pajzsvulkánokhoz 

hasonló 

képződmény.



FOLYÓMEDER
Folyómeder 

maradványok, vagyis 

olyan felszíni 

képződmények is 

megfigyelhetők a 

Marson, amelyek 

kétséget kizáróan 

felszíni vízfolyásoknak 

tulajdoníthatók. Ezek 

alapján feltételezhető, 

hogy régebben folyékony 

állapotú víz volt a vörös 

bolygón, ennek alapján 

feltételezik (bár erre 

nincs konkrét 

bizonyíték), hogy az élet 

is kialakulhatott bolygó 

szomszédunkon.



KANYONOK

Némelyik óriási méretű, a Grand 

Canyon eltörpülne mellette. A képen 

látható a Valles Marineris kanyon-

rendszer részlete. A teljes rendszer 

4500 km hosszú, legnagyobb 

szélessége 700 km, legnagyobb 

mélysége 7 km. A feltételezés 

szerint erózió hatására alakult ki.



JÉG EGY KRÁTERBEN

Egyes kráterek 

alján, sőt a felszín 

alatt is előfordul 

helyenként vízjég.



KISBOLYGÓ-ÖVEZET
Kisbolygó övezet



IDA-DACTYLUS

Az Ida kisbolygó és apró holdja, a 

Daktylus (az Ida legnagyobb átmérője 

50 km, a Daktylusé 1,5 km)



GASPRA



SYLVIA A kisbolygók többnyire szabálytalan alakú, 

kőzetanyagból és jégből álló égitestek. 

Valószínűsíthető, hogy szétszóródott 

alkotóelemei egy nagyobb égitestnek, 

amely a Jupiter óriási gravitációs tere miatt 

nem tudott bolygóvá összeállni.



JUPITER

Jól láthatók az 

egyenlítővel 

párhuzamos 

intenzív légköri 

mozgások és 

középen, lent a 

Nagy Vörös Folt 

(NVF). A 

legújabb 

felfedezés: a 

Jupiternek is 

van egy igen 

vékony gyűrűje.



A NAGY VÖRÖS FOLT

VÁLTOZÁSAI

A Nagy Vörös 

Folt (NVF) 

átalakulásai 

1994-1995-

ben; a NVF 

tulajdonképpen 

egy hatalmas 

légörvény, 

amely több 

mint 300 éve 

létezik.



A NVF és a felhősávok mozgása.



JUPITER – A GALILEI HOLDAK 

KERINGÉSE



A GALILEI-HOLDAK

IO EURÓPA GANÜMÉDÉSZ KALLISZTÓ

Io, Európa, Ganümédész, Kallisztó: A Jupiternek ma már több mint 60 

holdját ismerjük. Az óriásbolygóhoz közel keringő (és méretre   

legnagyobb) 4 holdat már Galilei is megfigyelte távcsövével 1609-ben, 

innen ered elnevezésük.



IO
Az Io hold totálképe –

a pillanatnyi 

lávaömlések piros 

színnel láthatók.

Az Io felszínén 

rendkívül heves, 

szinte állandósult 

vulkáni tevékenység 

figyelhető meg, mely a 

Jupiter gravitációs 

terének hatására 

működik. Az Io szilárd 

felszíne alatti 

képlékeny köpeny 

anyaga az óriásbolygó 

vonzásának hatására 

állandó mozgásban 

van (a jelenség 

hasonló a mi 

óceánjaink árapály-

mozgásához). Az így 

keletkező súrlódási hő 

az Io vulkanizmusának 

energiaforrása.



EGY VULKÁNI KRÁTER VÁLTOZÁSAI



IO-TÁJKÉP

fantáziakép
(SPACE ART)

Az űrkutatás ösztönözte egy egészen új 

képzőművészeti ág, az űr-művészet (space art) 

létrejöttét. Távoli galaxisok, sosem látott bolygók 

elevenednek meg ezeken a képeken, szabadjára 

engedve a művészek fantáziáját. (Magyar nyelvű 

kiadványokban általában „fantáziakép” 

megjelöléssel jelennek meg). Ezen a képen az Io 

egyik vulkáni kráterét látjuk az előtérben, a 

háttérben egy távoli vulkánkitörés, az égbolton a 

Jupiter hatalmas korongja látszik.



EURÓPA

Felszínét jégpáncél 

borítja, amely alatt 

a feltételezések 

szerint víz van, ami 

az élet alapvető 

feltétele. Egyesek 

szerint 

elképzelhető, hogy 

az Európa 

óceánjának vizében 

élet is kialakult.



Az Európa 

óceánja a Jupiter 

vonzása miatt 

állandó 

mozgásban van, 

ezért a 

jégtakarón 

repedések 

jelennek meg, 

amelyek 

kiterjedése és 

eloszlása 

állandóan 

változik.

REPEDÉSEK

A JÉG-

TAKARÓN



GANÜMÉDÉSZ

A 

Naprendszer 

legnagyobb 

holdja szilárd 

kőzetbolygó, 

nagyobb a 

Merkúrnál; 

felszínét 

becsapódási 

kráterek 

borítják.



GANÜMÉDÉSZ-TÁJ

fantáziakép
(SPACE ART)



SZATURNUSZ



A GYŰRŰ HELYZETÉNEK

VÁLTOZÁSA

A Földről nézve: 5 

különböző helyzet, hét év 

változásai követhetők 

nyomon. A gyűrű anyaga: 

kőzet- és jégtömbök, 

törmelékek; a 

mérettartomány a 

porszemtől a 100 m 

kiterjedésű sziklatömbökig 

terjed. Ezek a testek (a 

holdakhoz hasonlóan) 

állandóan keringenek a 

Szaturnusz körül, a holdak 

pályáján belül.



SZATURNUSZ-NAPFOGYATKOZÁS

A Nap a bolygó mögött van, így 

láthatóvá válik az addig ismeretlen, 

igen vékony és ritka külső gyűrű. (A 

Cassini űrszonda felvétele.)



TITÁN-TÁJKÉP

fantáziakép
(SPACE ART)

A háttérben egy másik hold, a Rhea. 

A Titán a legnagyobb Szaturnusz-

hold (nagyobb a Merkúrnál), a 

Naprendszer második legnagyobb 

holdja és az egyetlen, amelynek 

számottevő légköre van – főleg 

nitrogén és metán; egyes 

elképzelések szerint esetleg élet is 

kialakulhatott a Titánon.



Enceladus – a jégvulkánok kürtőiből gejzírek törnek fel, 

fantáziakép (Space Art)  

A Szaturnusznak egy kisebb holdja, vulkáni tevékenysége intenzív, de vulkánjaiból víz tör fel, 

hasonlóan, mint a földi gejzírekből. Felszíni „kőzete” jég, amely alul olvadt állapotban van, 

onnan törnek fel a gejzírek.



URÁNUSZ A bolygó többszörös gyűrűjével látható a 

képen; az űrszondák derítették ki, hogy az 

Uránusznak is van gyűrűje, bár sokkal 

kisebb, mint a Szaturnuszé.



Uránusz: A gyűrű 2003-2005-2007 évi pozíciói; Hubble űrteleszkóp-

felvételek.



Összehasonlító 

ábra; az Uránusz 

átmérője kb. 

4-szer akkora, 

mint földünké.

FÖLD

URÁNUSZ



NEPTUNUSZ

Totálkép – a 

fehér sávok a 

levegő 

áramlását, a kis 

fehér folt egy 

légörvényt mutat. 

A legújabb 

felfedezés: a 

Neptunusznak is 

van egy igen 

vékony, összetett 

gyűrű-rendszere.



A  TRITON  A  NEPTUNUSZ LEGNAGYOBB HOLDJA 



GEJZÍR A TRITONON 
(folyékony nitrogén kilövellés)

Fantáziakép (Space Art)A terepet alkotó kőzet szilárd nitrogén-jég, a 

gejzírből folyékony nitrogén tör fel, az égbolton a 

Neptunusz hatalmas korongja látható.



Extraszoláris (Naprendszeen túli) 
Bolygókutatás

A régi korokban az emberek hittek abban, hogy a Naprendszer bolygói 

közül néhány életnek, sőt intelligens életnek ad otthont. Ma már 

egyedül a Mars az a bolygó, ahol – a feltételezések szerint –

kialakulhatott az élet; ennek nyomait jelenleg is intenzíven kutatják. A 

21. század technikája lehetővé tette, hogy idegen csillagok bolygóit is 

felkutassuk és ott is keressük az élet nyomait.



Giordano

Bruno

(1548-1600)

Giordano Bruno már 

a 16. században 

feltételezte, hogy a 

csillagok mindegyike 

egy-egy nap, amely 

körül bolygók 

keringenek és 

azokon hozzánk 

hasonló intelligens 

lények élnek. Akkor 

ez eretnek 

gondolatnak minősült 

és Brunót 1600-ban 

máglyahalálra ítélték.



Giordano Bruno szobra a Campo dei Fiorin

Itt állt máglyája is



A Kepler űrtávcső fellövése (2009)

Az első 

naprendszeren túli 

(extraszoláris) bolygót 

1998-ban fedezték fel, 

majd a következő 

években egyre-másra 

fedezték fel az 

újabbakat. A nagy 

ugrás azonban 2009-

ben következett be, 

amikor pályára 

állították a Kepler 

űrtávcsövet.



A Kepler a Nap körüli pályán

kizárólagos feladata extraszoláris bolygók felkutatása



Csillag előtt átvonuló bolygó

A csillagok 

körül keringő 

bolygók 

átvonulnak a 

csillag előtt, 

ez a csillag 

fényének 

kismértékű 

csökkenését 

okozza.



A csillag fényerősségének

változása a bolygó 

átvonulás hatására

A Kepler 

érzékeny 

műszerei ezt 

a rendkívül kis 

fényerő-

változást 

érzékelik, 

ennek alapján 

észlelik a 

bolygók 

jelenlétét.



Az űrtávcső spektroszkópja eközben 

felveszi a csillag spektrumát, és a csillag 

és a bolygó együttes spektrumának 

elemzése alapján megállapítható a bolygó 

anyagi összetétele, a víz és a légkör 

jelenléte.

Csillagok vonalas 

színképének

kialakulása



A Kepler által felfedezett néhány exobolygó  

A Kepler által felfedezett ezernél is több extraszoláris bolygó közül mutat néhányat ez a kép. A 

legalsó sorban a Földnél nem sokkal nagyobb kőzetbolygók láthatók, ezeket „szuper-

földeknek” nevezik.



Az élet feltételei egy extraszoláris bolygón

1. Kiterjedt vízburok (tenger, óceán) és szilárd kéreg.

2. Kedvező feltételek a komplex szerves molekulák 

kialakulásához/fejlődéséhez.

3. Állandó, megbízható energiaforrás (csillag).



A jelenleg lakhatónak ítélt bolygók

A jelenleg lakhatónak ítélt bolygókat látjuk itt, a naprendszerünk néhány 

bolygójával összehasonlítva. Jó néhányat közülük még a Kepler űrtávcső 

előtt fedeztek fel.



A Kepler űrtávcső által felfedezett exobolygó-rendszerek



A Naprendszer és a Gliese 581 rendszer összehasonlítása 

A Gliese 581 egy vörös törpecsillag, amely körül több olyan bolygó kering, ahol az élet feltételei adottak (ezek az ún. lakható zónában vannak, 

vagyis abban a régióban, ahol a folyékony víz létezhet, tehát a hőmérséklet 0 és 1000C között van). A Naprendszerben a Föld és a Mars 

található ebben a zónában, a Gliese 581 körül három bolygó is (c, g és d) ebben a tartományban kering.



Gliese 581d 

(Space Art)



Gliese 581g – Space Art 



Tájkép a Gliese 581C-n

(Space Art)



Madarak a Gliese 581C óceánja felett

(Space Art)



Gliese 667C „szuperföld” (Space Art)

A Gliese 667 szuperföld tájképe; ez egy három csillagból álló rendszer, a csillagok egymás körül 

keringnek és körülöttük bolygók keringnek, ezek egyike a képen látható „szuperföld”. Itt az égbolton 

három csillag (a bolygó szempontjából három nap) látható, az egyiket részben felhők takarják el.



Egzotikus óceáni táj egy távoli extraszoláris bolygón (Space Art)



A vetélkedő III. fordulójára (döntőre) a fentieken felül tanulmányozzátok át az alábbi honlapot! 

http://csillagkepek.lap.hu/

Ezek közül elég, ha azokat átnézitek, amelyek a Vetélkedő planetáriumi előadásán előfordulnak 

majd. Ezek a következők: Nagy Medve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl), Kassziopeia, 

Kefeusz, Andromeda, Perszeusz, Hattyú, Sas, Lant, Orion, Bika, Nagy Kutya.

A Google keresővel is sok hasznos ismeretet szerezhettek: 

Naprendszer cím alatt óriási anyag található; a „Képtalálatok” alcímen nagy képanyag, magyarázó 

szövegekkel, pl. a Naprendszer modellje, animációk, a Naprendszer kialakulása, stb.

http://csillagkepek.lap.hu/


Ha többet szeretnétek tudni, mint amit a vetélkedőn elvárunk tőletek, nézzetek bele 

a következő honlapokba is: 

Az extraszoláris bolygókról hasznos információkat találhattok a következő linken:

http://astro.u-

szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/0108exobolygok/exobolygok.html

A Google keresővel Space Art címszó alatt (erre még nincs magyar szó, űrművészetnek 

lehet nevezni), azoknak a fantáziaképeknek a gyűjteménye, amelyeket erre szakosodott 

képzőművészek alkotnak csillagászati jelenségekről, extraszoláris bolygókról, 

szupernóvákról, kozmológiai eseményekről. 

Óriási, gyönyörű képanyagot találhattok itt, sok közülük magyarázattal ellátva, sajnos 

többnyire angolul. 

Érdemes felkeresni egyes művészek, pl. Mark Garlick alkotásait, ő az egyik prominens 

Space Art művész; elérhetősége:

http://www.space-art.co.uk/

http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/0108exobolygok/exobolygok.html
http://www.space-art.co.uk/


VARÁZSTEREM – (4. és 7. szint) 

A vetélkedő II. fordulójára a kísérleti eszközök működésével kapcsolatban az 

alábbiakat tanulmányozzátok át:

Légpárnás asztal (léghoki)

A légpárnás asztalon meglökött korongok, amíg nincs bekapcsolva a kompresszor, hamar 

megállnak, mert lefékeződnek a súrlódás hatására. 

Működés közben levegőt fújtatunk a belül 

üreges asztalba, amely a tetejébe fúrt apró 

lyukakon keresztül áramlik ki megemelve a 

korongokat. A korongok az asztal felett 

mozognak, a kiáramló levegő légpárnát 

képez alattuk, így a súrlódás 

elhanyagolható. Az asztalon mozgatott 

korongokkal különböző ütközéseket 

hozhatunk létre. A korongok egymással és 

az oldalfallal ütköztethetők. Az így meglökött 

korongok sokáig mozognak, rajtuk a 

légpárnás járművek működését is 

elemezhetjük.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=27

http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=27


Bermuda-henger

A Bermuda-háromszögben előfordult rejtélyes hajóeltűnések egyféle természettudományos 

magyarázatát tudjuk bemutatni a Bermuda-henger nevű kísérleti eszközzel. A tenger 

fenekén működő vulkánokból feltörő gázok a tengervízzel keveredve annak átlagsűrűségét 

lecsökkentik olyan jelentős mértékben, hogy a hajók átlagsűrűsége hozzá képest nagyobb 

lesz és így elsüllyed.

A mi kis hajónk a buborékozás abbamaradásával sértetlenül felemelkedik, ám a 

valóságban nem így történik. A hajó megtelik vízzel, felemelkedni ezért nem képes, később 

a vulkanikus anyagok belepik.

Az alábbi honlapot is 

tanulmányozd!

http://www.femina.hu/ter

asz/bermuda_haromszo

g_rejtelye

http://www.femina.hu/terasz/bermuda_haromszog_rejtelye


Hőlégballon

Kísérletünkben a műanyag zsákot egy hőlégfúvó segítségével, kis sűrűségű, meleg 

levegővel töltjük fel. A ballon átlagsűrűsége kisebb lesz, mint a teremlevegő sűrűsége, így 

felemelkedik.

Lehűlve hidegebb levegővel telik meg, 

átlagsűrűsége megnő, nagyobb lesz, mint a 

teremlevegő sűrűsége és leereszkedik. A 

jelenség értelmezhető a felhajtóerővel is, 

amelyet Arkhimédész, ókori természettudós 

határozott meg. Hőlégballonnal embert először 

a francia Montgolfier-fivérek szerkezete 

szállított a 18. században.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://etananyag.ofi.hu/uploads/learning_object

s/3250/uncompressed/index.html#123

http://etananyag.ofi.hu/uploads/learning_objects/3250/uncompressed/index.html#123


Mágneses pörgettyű

A pörgettyű talapzatában és a pörgettyűben található állandó mágnesek azonos pólusai 

helyezkednek el egymás fölött forgás közben is, ezért folyamatosan taszítják egymást.  

Ez a taszító hatás tartja lebegő helyzetben a pörgettyűt. A mágneses vonatok is a 

mágneses taszítás elvén működnek.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-6-osztaly/magnesesseg/a-fold-magnesessege

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/magnesesseg/a-fold-magnesessege


Cartesius-búvár

A kísérlet Descartes-ról kapta a nevét (Descartes nevének latinos változata: Cartesius). A 

búvár lényegében egy vízbe merülő, szájával lefelé álló kémcső (vagy kis lombik), amelyben 

annyi levegő van, hogy a kémcső éppen ússzon. Ha a hengerben megnöveljük a nyomást, 

akkor a búvár lesüllyed. A nyomás növekedésének hatására ugyanis a kémcsőben lévő 

levegő összenyomódik, így a búvár átlagsűrűsége a víz sűrűségénél nagyobb lesz, a 

kémcső lemerül.

Ha a többletnyomást megszűntetjük, akkor a kémcsőben lévő levegő kitágul, a búvár 

átlagsűrűsége lecsökken, felemelkedik a felszínre. 

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://hetikiserlet.blog.hu/2014/12/09/lent_vagy_fent_cartesius-buvar

http://hetikiserlet.blog.hu/2014/12/09/lent_vagy_fent_cartesius-buvar


Levegő ágyú

Műanyag hordó egyik végén (alján) kerek lyuk található, a szája rugalmas gumilappal van 

lefedve. A gumilapra ráütve a hordóban összenyomódott levegő nagy sebességgel áramlik 

ki a lyukon. Kívül, a lyuk szélénél a kiáramló levegő egy levegőkarikát képez, amely alakját 

megtartva több méter távolságra is eljut és az ott elhelyezett gyertya lángját is képes 

eloltani. 

Gázok áramlásával, örvényekkel, Kármán Tódor magyar természettudós foglalkozott 

eredményesen a 19. században.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://videosmart.hu/video/csodak-palotaja-legagyu

http://videosmart.hu/video/csodak-palotaja-legagyu


A vetélkedő III. fordulójára (döntőre) a fentieken felül tanulmányozzátok át az alábbi 

honlapokat! 

Légpárnás asztal:

https://www.youtube.com/watch?v=IfPtqbVNgUk

Bermuda-henger:

http://www.origo.hu/tudomany/fold/20031028megoldodott.html

Hőlégballon:

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91l%C3%A9gballon

Mágnesség:

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-

6-osztaly/magnesesseg-tema-tesztfeladatai/magnesesseg-1

Cartesius-búvár

http://kiserletek.versenyvizsga.hu/show/128/F-B-G

Levegő ágyú:

http://www.csopa.hu/legagyu

https://www.youtube.com/watch?v=IfPtqbVNgUk
http://www.origo.hu/tudomany/fold/20031028megoldodott.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hőlégballon
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/magnesesseg-tema-tesztfeladatai/magnesesseg-1
http://kiserletek.versenyvizsga.hu/show/128/F-B-G
http://www.csopa.hu/legagyu


Ha többet szeretnétek tudni, mint amit a vetélkedőn elvárunk tőletek, nézzetek bele a 

következő honlapokba is: 

Légpárnás járművek:

http://users.atw.hu/sry/ljm1.htm

http://users.atw.hu/sry/aligator_site_elemei/A_legparna.pdf

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/tevekenysegek-fizika-feladatok-

gyujtemenye/legparnas-leggomb

https://www.google.hu/search?q=l%C3%A9gp%C3%A1rn%C3%A1s+j%C3%A1rm%C5%B1v

ek&biw=1536&bih=718&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CDEQsARqFQoT

CJPbmuji-MgCFUZ-GgodvFEDEg&dpr=1.25#imgrc=5bunqDOmrfTdQM%3A

Bermuda-háromszög:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bermuda-h%C3%A1romsz%C3%B6g

https://www.google.hu/search?q=bermuda+h%C3%A1romsz%C3%B6g&biw=1536&bih=718&

tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CCcQsARqFQoTCM-F95fp-

MgCFUJAGgodoIQLbw

http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/fiztort/ARCHIM1/ARCHIMED.HTM

http://users.atw.hu/sry/ljm1.htm
http://users.atw.hu/sry/aligator_site_elemei/A_legparna.pdf
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/tevekenysegek-fizika-feladatok-gyujtemenye/legparnas-leggomb
https://www.google.hu/search?q=légpárnás+járművek&biw=1536&bih=718&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CDEQsARqFQoTCJPbmuji-MgCFUZ-GgodvFEDEg&dpr=1.25#imgrc=5bunqDOmrfTdQM%3A
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bermuda-háromszög
https://www.google.hu/search?q=bermuda+háromszög&biw=1536&bih=718&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CCcQsARqFQoTCM-F95fp-MgCFUJAGgodoIQLbw
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/fiztort/ARCHIM1/ARCHIMED.HTM


Hőlégballon:

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZPAB1-6cc

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/holegballon-a-konyhaban

https://www.google.hu/search?q=h%C5%91l%C3%A9gballon&biw=1536&bih=718&tbm=isc

h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCMvYzd_v-MgCFWaOcgodD8kJLg

Mágneses taszítás:

https://www.google.hu/search?q=m%C3%A1gneses+tasz%C3%ADt%C3%A1s&biw=1536

&bih=718&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIrYWHn_D4yAIVwn

xyCh2qfgRv

Cartesius-búvár:

https://www.youtube.com/watch?v=P7rrNsUZNDw

http://old.ektf.hu/ujweb/index.php?page=96

http://metal.elte.hu/~phexp/doc/fgm/e9.htm

Levegő ágyú:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Paintball

https://www.youtube.com/watch?v=s7ZPAB1-6cc
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/holegballon-a-konyhaban
https://www.google.hu/search?q=hőlégballon&biw=1536&bih=718&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCMvYzd_v-MgCFWaOcgodD8kJLg
https://www.google.hu/search?q=mágneses+taszítás&biw=1536&bih=718&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIrYWHn_D4yAIVwnxyCh2qfgRv
https://www.youtube.com/watch?v=P7rrNsUZNDw
http://old.ektf.hu/ujweb/index.php?page=96
http://metal.elte.hu/~phexp/doc/fgm/e9.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Paintball


CSILLAGÁSZATI MÚZEUM – (7. szint, 701. sz. terem)

A vetélkedő II. fordulóján az alábbi ismereteket kérjük számon:

1776-tól az egri csillagásztorony – Specula – Kelet Európa egyik legjobban felszerelt 

csillagvizsgálója elkezdte működését. Az építtető, Gróf Eszterházy Károly (1725-1799) 

kérésére Hell Miksa (1720-1792) magyar származású bécsi királyi csillagász szerezte be a kor 

legkiválóbb csillagászati mérőeszközeit a legjobb bécsi és londoni távcsőépítő műhelyekből. 

Ma a torony nyugati megfigyelőtermében Csillagászati Múzeum működik, ahol az egykori 

csillagászati eszközök, lencsés és tükrös távcsövek, kvadránsok és különleges napórák 

tekinthetők meg.

Eszterházy meghívására 1776 tavaszán Hell Egerbe látogatott. Ekkor jelölte ki a délvonal 

(Línea Meridionális) pontos irányát a csillagvizsgáló nyugati termében. A vonal egy részét 

értékes, Itáliából érkezett fehér kararai márványból valamint tárkányi szürke kristályos 

kőlapokból rakatta le.



1. ábra: Hell Miksa lappföldi öltözékben

2. ábra: Vénusz átvonulásának fázisa a Nap előtt

VII. Keresztély dán király meghívására Hell a 

lappföldi Vardö szigetére utazik a Vénusz Nap 

előtti átvonulásának megfigyelésére. A ritka 

csillagászati jelenség 1769 június 3-án 

következett be.

Hell saját megfigyelései és más földi megfigyelő 

állomások adatainak felhasználásával határozta 

meg a Nap-Föld áltagos távolságot, azaz a 

Csillagászati Egységet, (CSE) melynek pontos 

értéke 150 millió km.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://www.muszakiak.hu/feltalalo-

fizikus-mernok/magyar-fizikusok/90-hell-

miksa-csillagasz

http://www.muszakiak.hu/feltalalo-fizikus-mernok/magyar-fizikusok/90-hell-miksa-csillagasz


1. Helyi delet jelző napórák 

A meridián vonal 

A csillagvizsgáló igazi érdekessége a nyugati megfigyelőterem padlózatát É–D irányban 

átlósan átszelő 30,5 cm széles sáv, az úgynevezett délvonal, avagy meridián vonal. (A földrajzi 

fokhálózatban az északi- és déli pólust összekötő félköröket hosszúsági köröknek, 

meridiánoknak vagy délköröknek nevezik.) A terem déli falán magasan egy doboz van 

elhelyezve, melynek alján egy 8 milliméter átmérőjű kör alakú nyílás található. Napos, déli 

órákban a Nap fénye bejut a nyíláson át, és a kőpadlón tenyérnyi nagyságú foltot hagy. ( Ez a 

fényfolt a Nap képe, mivel a falon levő doboz egy lencse nélküli kivetítő, úgynevezett 

lyukkamera). A kőpadlón megjelenő napkép a Nap látszólagos mozgása következtében, 

áthalad a meridiánon. Amikor a közepére ér, akkor van Egerben helyi, azaz csillagászati dél.

3. ábra: Meridián vonal

Nyáron a Nap magasan delel, ezért a fénysugár meredek 

szögben érkezik be a terembe, ekkor a fényfolt a vonal déli 

végénél vonul át. Télen a Nap már alacsonyan delel, ezért a 

napfény lapos szögben érkezik a terembe, így a fényfolt 

decemberben az északi falon függőlegesen folytatódó délvonal 

sávján halad át. A csillagászati dél időpontja az év folyamán 

folyamatosan változik, téli időszámítás szerint 11:25 és 11:50 

között következik be. 



Mezőnyárádi ágyús napóra

4. ábra: Az ágyús napóra és mellette 

egy horizontális napóra

A kis rézágyút minden napos délelőtt megtöltötték puskaporral. Az ágyú felett elhelyezett 

gyűjtőlencse az éppen delelő Nap sugarait az ágyú gyújtónyílásába fókuszálta, begyújtotta a 

puskaport, és ennek következtében az ágyú elsült. A durranás a csillagászati dél időpontját 

jelezte.

Az ötletes időjelző szerkezetet a 18. század végén egy gazdag földbirtokos család használta 

Mezőnyárádon úri szórakozásként a helyi dél meghatározására.

Az ágyús napóra mellett láthatunk még egy vízszintes számlapú napórát is. Ezzel az 

időmérővel nem csak a helyi delet, hanem a napsütéses órákban a helyi időt is meg lehetett 

határozni. Használatát eredetileg Bécs városára tervezték, ugyanis a bronz árnyékvetőjének 

hajlásszöge a vízszinteshez éppen a város földrajzi szélességével egyezik meg (48°12’).



2. Különleges napórák a helyi idők meghatározásra

A 18. századra tökéletességig fejlesztették a napórák szerkesztési módját. A Csillagászati 

Múzeum napóra gyűjteménye az ebben a korban készült különleges napórákat mutatja be. 

Akkoriban népszerűek voltak az ilyen könnyű és kisméretű, hordozható napórák. Ugyanis 

ezeket bárhol elő lehetett venni, és használatuk igen egyszerű volt. 

A legkedveltebb típus a gyűrűs napóra volt. A megfelelő földrajzi helyre beállított napóránál, 

a középső mozgatható lemez nyílásán át beérkező napsugár világította meg a gyűrűbe vésett 

számlapot. 

5. ábra: Gyűrűs napóra



6. ábra: Összecsukható, 

egyenlítői ekvatoriális 

zsebnapóra

Az üvegtárlóban található még egy kisméretű ekvatoriális egyenlítői napóra (6. ábra). Fontos 

eleme a körgyűrű középpontján függőlegesen álló árnyékvető pálca, amit a Sarkcsillag irányba 

kellett beállítani. Az árnyékvető által vetett árnyék az óra járásával megegyező irányban 

végigvonult a számlapon, és sorra érintette a gyűrűn (számlapon) levő órabeosztásokat. 

Segítségével olvashatták le a számlapról a helyi időt. Az egyenlítői napóra számlapja 

párhuzamos az egyenlítő síkjával.



7. ábra: Egyenlítői 

napóra fő részei: 

számlap és árnyékvető

Az egyszerű, papírból hajtogatott egyenlítői napórán jó látható, hogy a számlapon az óraközök 

egyenlő távolságra vannak egymástól, egyenlő közűek. Ezért a napóra számlapja a kör 24 

egyenlő részre osztásával könnyen megszerkeszthető (7. ábra). Az óraszámozás estétől kora 

reggelig nincs bejelölve, mert ekkor nem süt a Nap.

Az egyenlítői napóra észak felé néző síklapjának órabeosztása csak a tavaszi és az őszi 

napéjegyenlőség között – magas napállás mellett – mutatja a helyi időt.



Az üvegszekrényben megtekinthető még egy kisebb sárgarézből és egy nagyobb mészkőből 

készült horizontális napóra (8. és 9. ábra) is. Ez utóbbi az egri Ferencesek temploma 

udvarán volt felállítva.

8. ábra: Horizontális, vízszintes számlapú, 

asztali napóra

9. ábra: Horizontális, vízszintes számlapú, kerti 

napóra



A horizontális (vízszintes számlapú) napórák (8., 9. ábra) fontos ismertető jegyei: 

árnyékvetőjének hajlásszöge a vízszinteshez az adott hely földrajzi szélességével egyezik 

meg, és az árnyékvető a Sarkcsillagra mutat (10. ábra).

10. ábra: A horizontális napóra elemei: számlap és 

árnyékvető



A horizontális napóránál az óraosztások változó közűek (11. ábra) Az adott szélességi 

körnek megfelelően külön változó közű számlapot kell szerkeszteni.

11. ábra: Ilyen horizontális napórát a 

Varázstorony múzeumpedagógiai 

foglalkozásán készíthetsz



A vertikális napóra is gyakran használt napóra típus. (12. ábra) Bár ilyen napóra nincs a 

múzeumban. Alábbiakban néhány alapvető dolgot megtudhatsz erről a napóráról is.

A vertikális napórák számlapja függőlegesen van elhelyezve. Az árnyékvetője a Sarkcsillag 

felé mutat (12. ábra). Nagyrészt épületek, templomok, kolostorok, iskolák, városházák, 

lakóházak déli fekvésű falán találhatók. Készítésük nehezebb, mert a magasban kell dolgozni, 

ugyanakkor ez a magasság nyújt védelmet a rongálóktól. Ezért maradtak meg az utókorra 

nagyobb számban ilyen típusú napórák.

12. ábra: Az árnyékvető felfelé történő 

meghosszabbítása a Sarkcsillagra mutat.



13. ábra: Vertikális – függőleges - napóra 

(Baja)

A vertikális napóra szerkesztése és elkészítése nagy hozzáértést és előkészületet igényel. 

A számlap elkészítéséhez elsőként az épület falának pontos irányát kell meghatározni. 



A NAPÓRA HASZNÁLATA

A napóra pontos működéséhez szükséges a szerkezet tájolása. A napóra árnyékvetőjét

pontosan a Sarkcsillag irányába kell állítani. Ez lesz a csillagászati északi irány.

Hogyan keressük meg a Sarkcsillagot? Ha a Nagy Göncölszekér két hátsó kerekét

(csillagát) összekötő egyenesre felfelé felmérjük a két csillag távolságának ötszörösét, akkor

a Sarkcsillaghoz jutunk el.

Az alábbi honlapot is tanulmányozd!

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-

termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csillagok-

segitsegevel

Meghatározzuk a helyi időt 

A pontosan észak-dél irányba tájolt napórán az árnyékvető árnyéka fogja mutatni a helyi 

időt. Az általunk használt pontos időt mutató óráink (karóra, mobil) az egységes zónaidőt, 

míg a napóra a valóságos helyi időt mutatja. Amikor a napóránkon helyi dél van, akkor 

tartózkodik a Nap legmagasabban az égbolton, vagyis delel. 

A helyi idő egy adott hosszúsági kör mentén mindenhol azonos, azonban más hosszúsági 

körön más lesz, hiszen 1° földrajzi hosszúságkülönbség 4 perc időkülönbséggel jár. 

Könnyen kiszámolható, hogy a Föld 1 óra alatt 15°-kal fordul el tengelye körül nyugatról 

keletre. Ezért kelet felé haladva 15°-onként 1 órával több a helyi idő.

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-csillagok-segitsegevel


A vetélkedő III. fordulójára (döntőre) a fentieken felül tanulmányozzátok át az alábbi

honlapot!

Lencsés és tükrös távcsövek

http://varazstorony.ektf.hu/vetelkedo/?q=tavcsoves

http://varazstorony.ektf.hu/vetelkedo/?q=tavcsoves


Ha többet szeretnétek tudni, mint amit a vetélkedőn elvárunk tőletek, nézzetek bele a

következő honlapokba is:

Napóra

http://fenyeve.mta.hu/wp-content/uploads/2015/02/Hogyan-

k%C3%A9sz%C3%ADts%C3%BCnk-nap%C3%B3r%C3%A1t.pdf

Napóra típusok

http://napora.mcse.hu/rogzitett_naporak.html

Napóra története

http://lexikon.katolikus.hu/N/nap%C3%B3ra.html

http://fenyeve.mta.hu/wp-content/uploads/2015/02/Hogyan-k%C3%A9sz%C3%ADts%C3%BCnk-nap%C3%B3r%C3%A1t.pdf
http://napora.mcse.hu/rogzitett_naporak.html
http://lexikon.katolikus.hu/N/nap%C3%B3ra.html


CAMERA OBSCURA (Egri Sötétkamra) – (9. szint, 1001 sz. terem) 

A vetélkedő II. fordulójára az alábbi ismeretanyagot tanulmányozzátok át:

Az egri CAMERA OBSCURA szerkezete egyszerű optikai eszköz: egy hatalmas méretű 

fényképezőgép a besötétített szobában. Az általa létesített kép egy fehér asztallapra vetítődik ki, 

így azon látni, hogy abban a pillanatban mi is történik a város valamely adott pontján. Az ötletes 

technikai eszköz kisebb és hordozható változatát a rajz-és festőművészetben a pontos 

perspektíva felvázolásának segédleteként ma is alkalmazzák. Virágkorát a 18 században élte, 

amikor a tengerpartokon turisták százai szórakoztatására használták. 

Az egri Sötétkamra (lásd: keresztmetszeti ábra, 

kattintásra a kép kinagyítható) a kontinens legrégebbi 

működőképes panoráma kivetítő berendezése. Hell 

Miksa bécsi csillagász a város lakosságának valamint a 

püspök vendégeinek szórakoztatására tervezte. 

Segítségével a város nevezetességeit ismerhetjük meg 

madártávlatból. 

A Camera Obscura kis termének mennyezetén lévő 

kerek nyílásban van egy forgatható fémhenger. Ebben 

találhatók a berendezés fő alkotóelemei: egy a hengerrel 

együtt forduló, billenthető szögű síktükör és egy hosszú 

fókusztávolságú gyűjtőlencse. A Sötétkamra kezelője 

karok segítségével körbe forgathatja a hengert, 

billentheti a tükröt, ezáltal különböző irányokból, 

közelebbi és távolabbi városképeket tud kivetíteni a 

fehér asztalra. 



A megjelenő kép minősége leginkább az időjárástól függ. Az optikák párásodása esetén és 

ködös időben a tárgyak képe életlenné válik, esetleg teljesen el is mosódhat. A kép 

élességét, – a zongoraszékhez hasonlóan emelhető és süllyeszthető – csavarmenetes lábú 

asztal forgatásával lehet állítani. 

A vetélkedő III. fordulójára (döntőre) a fentieken felül tanulmányozzátok át az alábbi 

honlapot! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura

http://hu.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura


Ha többet szeretnétek tudni, mint amit a vetélkedőn elvárunk tőletek, nézzetek bele a 

következő honlapokba is: 

http://kepes.society.bme.hu/Fenyszimp99/telek.html

https://www.google.hu/search?hl=hu&q=camera+obscura&lr=lang_hu&um=1&ie=UTF-

8&ei=xrvpSvDdPNCNsAbd6piMBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0

CBcQsAQwAw&gws_rd=ssl&tbm=isch

http://kepes.society.bme.hu/Fenyszimp99/telek.html
https://www.google.hu/search?hl=hu&q=camera+obscura&lr=lang_hu&um=1&ie=UTF-8&ei=xrvpSvDdPNCNsAbd6piMBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CBcQsAQwAw&gws_rd=ssl&tbm=isch


Eredményes felkészülést 

és 

sikeres versenyzést kívánunk!


