
ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 FDB ylehtabmozS 1 1 1 3 0

2 KTTEGMB tsepaduB 2 1 3 1 7 3

3 KTTED necerbeD 2 3 1 3 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 1 1 73 31

4 FKE regE 3 4 7 1

5 KTTETLE tsepaduB 4 3 3 4 5 4 1 5 3 3 3 4 1 1 1 1 5 7 3 2 1 3 2 2 5 6 1 4 78 33

6 KFMEM cloksiM 1 2 1 2 1 1 1 9 4

7 KFTTFYN azáhygeríyN 1 1 2 4 0

8 KTTETP scéP 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 81 4

9 KTTETZS degezS 1 1 2 1 3 1 6 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 43 71

01 KVMFST savrazS 1 1 0

11 KMEV mérpzseV 1 1 2 1

21 ETBB rávszoloK 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2

31 KNVM adroT 1 1 0

41 ZSODK tsepaduB 1 1 0

:nesezssÖ 9 7 9 6 8 9 8 7 8 8 7 7 6 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 5 8 01 6 9 6 7 022 87
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.I
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.II
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.III
kotazoglod

amázs

ttezeyleh.III-I
kotazoglod

amázs

mened,ttozajíD
ttezeyleh

amázskotazoglod

ótturbkajíD
egezssö

AKIZIF

1 akiziftsetdrálizs,ynámodutgaynA 9 1 1 1 3 2 -,000.75

2 akizifekscezsérsé-gammotA 7 1 1 1 3 1 -,000.75

3 talágszivtezeynrökvítkaoidar,akizifoiB 9 1 1 1 3 1 -,000.75

4 )rezsdnerpaN(.ItazságallisC 6 1 1 2 1 -,000.74

5 )akizifortzsA(.IItazságallisC 8 1 1 1 3 1 -,000.75

6 ajákizifkerezsdnerxelpmoK 9 1 2 3 1 -,000.46

7 asázamlaklakerezél,akitpO 8 1 1 1 3 0 -,000.75

KOYNÁMODUTDLÖF

8 airtemoehcra,natynávsÁ 7 1 1 2 2 -,000.74

9 nattaljahgÉ 8 1 1 1 3 2 -,000.75

01 natdlöF 8 1 1 1 3 1 -,000.75

11 zjardlöfgásadzaG 7 1 1 2 1 -,000.74

21 natdlöfttozamlakla,aifárgotrak,akizifoeG 7 1 1 1 3 1 -,000.75

31 .IaigólofromoeG 6 1 1 2 1 -,000.74

41 .IIaigólofromoeG 6 1 1 2 2 -,000.74

51 azjardlöfmolagrofnegedI 6 1 1 2 1 -,000.74

61 meledévtezeynröK 7 1 1 1 3 2 -,000.75

71 aimékoeg,nattezõK 7 1 1 2 1 -,000.74
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.I
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.II
kotazoglod

amázs

ûsézeyleh.III
kotazoglod

amázs

ttezeyleh.III-I
kotazoglod

amázs

mened,ttozajíD
ttezeyleh

amázskotazoglod

ótturbkajíD
egezssö

81 aigóloroeteM 8 1 2 3 1 -,000.46

91 zjardlöfsélüpeletsé-géssepéN 8 1 1 1 3 2 -,000.75

02 .InatynélsÕ 7 1 2 3 1 -,000.46

12 .IInatynélsÕ 7 1 1 2 2 -,000.74

22 zjardlöfitenétrötséiakitiloP 7 1 1 2 1 -,000.74

32 zjardlöfsilánoigeR 7 1 1 1 3 1 -,000.75

42 zjardlöfjáT 5 1 1 2 2 -,000.74

52 meledévtezsémreT 8 1 1 1 3 -,000.75

62 sétzseljefsélüpeletsé-telüreT 01 1 1 1 3 2 -,000.75

72 aigólonakluV 6 1 1 2 -,000.74

AKITAMETAM

82 telémlemázsséarbeglA 9 1 2 1 4 1 000.47

92 aigólopotséairtemeog,sizílanA 6 1 1 2 1 -,000.74

03 telémlegésûnízsólavsételémlefárg,akirotanibmoK 7 1 1 2 2 -,000.74

:nesezssÖ 022 03 43 41 87 73 -,000.816.1
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AKIZIF

,ynámodutgaynA
akiziftsetdrálizs

.I sclobazSaknosC KTTEGMB .V nabkosutkatnoktnopmutnavkkosutkeffesukimreT
ránatimeteygeygröyGyláhiM.rD

zsudnarotkodsárdnArettirblaH

,ynámodutgaynA
akiziftsetdrálizs

.II feszóJikéyN KTTED .V
iSfromaatalágszivóicágergezsitelüleF x-1 eG x

reguAnebketezövtömlifynokév
lavásázamlaklaaipókzsortkepsnortkele

snecodimeteygerobáGiylédrE.rD
ránatimeteyge.vzstõszeDekeB.rD

,ynámodutgaynA
akiziftsetdrálizs

.III aráShtóT KTTETZS .VI

A � sóicázilakolkotopallánortkele
fromattezenégordihatalágszivkaniagásnodjalut

aicneczsenimulotofnebkegetérynokévnézs
lerrezsdóm

tigraMsóoK.rD
srátaknumõfsoynámodut

návtsIkiscóP.rD
srátaknumõfsoynámodut

,ynámodutgaynA
akiziftsetdrálizs

terésciD sólkiMsotnosC KTTEGMB .VI asállánellesesengámketezekrezsonaN ránatimeteygeygröyGyláhiM.rD

,ynámodutgaynA
akiziftsetdrálizs

terésciD robáGanotaK KTTED .V asátilibatsmértxetadlodrálizs)rZ(dPlibatsateM
ránatimeteygeõszeDekeB.rD

sólkiMagraV-siK.rD
srátaknumõfsoynámodut

sé-gammotA
akizifekscezsér

.I cnereFrengáW KTTETLE .0002
segévlledom-nodroG-eniStravasc-kA

nabtagofrét

nátloZkonjaB
srátaknumõfsoynámodut

ránatimeteygeólzsáLallaP.rD
sajídnötzsöirotkodtzsoprobáGscákaT

sé-gammotA
akizifekscezsér

.II ólzsáLõszeRsavoL KTTED .V
sáigreneygankódútilpma-DCQsékscezsérbböT

eteserátah
nátloZiynáscórT.rD

snecodimeteyge

sé-gammotA
akizifekscezsér

.III ylegreGinezcerbeD KTTETLE .VI kotalágszivretémirolaK
ygröyGibmogretzseV.rD

õtezevylátzsoõf

sé-gammotA
akizifekscezsér

terésciD
yakrohanzsarK

alittA KTTED .II
atalágszivkanásádasahkotopallátlámrofedrepiH

lammargorpõtjûygtadajúyge
alittAyakrohanzsarK.rD

õtezevylátzso

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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vítkaoidar,akizifoiB
talágszivtezeynrök

.I abasCedöB KTTETLE .V
kenésédökûmenorepahcnillatzsirk-aflazA

atalágsziv
sutknujdaimeteygecnereFiseyglöT.rD

vítkaoidar,akizifoiB
talágszivtezeynrök

.II cnereFsólraS KTTETZS .III
nárbmemrobíbesérémgéssõrerétsomortkelE

nebétezeynrök

ránatimeteygerobáGóbazS.rD
azéGamorG.rD

srátaknumõfsoynámodut

vítkaoidar,akizifoiB
talágszivtezeynrök

.III ókinAylopákreK KTTEGMB .V nabkátnimitezeynrökasázorátahgemrS09
snecodimeteygearóNadjaV.rD
snecodimeteygeretéPiavygaZ.rD

vítkaoidar,akizifoiB
talágszivtezeynrök

terésciD sárdnAdrálizS KTTETZS .V
egésynekézréS-VUrezsdneriaimékotofsettekA
nebéynévggüfkaniatopallá-Sxelpmokótnobzíva

ermIssaV.rD
ótagzagi

.ItazságallisC
)rezsdnerpaN(

.I
aluyGóbazS

náitzsirKykzcenráS KTTETZS
.VI
.V

aatalágszivkeniejtsetigéórparezsdnerpaNA
levierezsdómsázoglodlefpéksilátigid

ólzsáL.LssiK.rD
dégesránatimeteyge

.ItazságallisC
)rezsdnerpaN(

.II ermIygaN KTTETLE atalágszivkanájáylápllabretnIzA
tniláBidrÉ.rD
ránatimeteyge

.ItazságallisC
)rezsdnerpaN(

terésciD
sokÁirutzsereK

sárdnAkíS KTTETLE
.III
.VI

lézsasézívA.natkalanízslefisraM
ajáknumólámrofnízslef

snecodimeteygeólzsinazSizcréB.rD
ránatimeteygealuyGsirbáG.rD

ótatuktebészrEséllI.rD

.IItazságallisC
)akizifortzsA(

.I areVsevynöK KTTETLE .V
sixalaGaygava,kokérobubsörövarfnI

”etezekrezstjas„
sutknujdaimeteygerotkiV.LhtóT.rD

zsudnarotkodabasCssiK

.IItazságallisC
)akizifortzsA(

.II
nilataKidálizS
aluyGóbazS KTTETZS .VI nabzamlahtlíyn73MzaeséserekkogalliscózotláV dégesránatimeteygeólzsáL.LssiK.rD

.IItazságallisC
)akizifortzsA(

.III
ylegreGanotaK

szálaBsopiS KTTETLE .II lõbkepéksixalagsánovik-galliscrétõlesukitamotuA snecodimeteygetlosZierF.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IItazságallisC
)akizifortzsA(

terésciD szálaBkásC KTTETZS .VI esézedeflefkogalliscózotlávõzemúsudóirepdivöR dégesránatimeteygeólzsáL.LssiK.rD

kerezsdnerxelpmoK
akizifsukitzsitats,ajákizif

.I séllIsakraF KTTETLE .0002
kosogolaygasátahgésûrûssékóicábrutreP

ttozotálroklatláketelülefrátaharáságzom
neketelüret

sámaTkesciV.rD
ránatimeteyge.vzst

kerezsdnerxelpmoK
akizifsukitzsitats,ajákizif

.II
airáMzsavaR
etneveLaszóJ ETBB .II nabkogaynaséscmezsódarázskesérötláripS ránatimeteygenátloZadéN

kerezsdnerxelpmoK
akizifsukitzsitats,ajákizif

.II robáGóbazS KTTEGMB .V
kegésnelejsukitirkõdõzevrezsnÖ

nebkelledomisédekevöntelülef
ránatimeteygesonáJzsétreK.rD
snecodimeteygeavalAokkiM.rD

kerezsdnerxelpmoK
akizifsukitzsitats,ajákizif

terésciD
sonáJhtóbsA
sárdnAscikuV KTTETLE .VI

atalágszivsepégótímázssálávtézsjafsukirtapmizS
nebrétaigétartssóiznemidték

azéGanézseM.rD
snecodimeteyge

kerezél,akitpO
asázamlakla

.I nátloZzcuruK KTTETLE .V asálátropeletséaságávelkotopalláiakitpO
,ódascánat.dutfeszóJykzsnaJ.rD

ótagzagitezétni

kerezél,akitpO
asázamlakla

.II retéPibmoD KTTETZS .V
úsátiznetniygankoscársukifargolohatjafjÚ

zehkerezél
ssoRnaI.rD

snecodimeteygeyloráKyavsO.rD

kerezél,akitpO
asázamlakla

.III abasCssaV KTTETZS .VI

nárossátzsalávelgetérynokévserezélsuzlupmI
kekélemrötdrálizssékeppescõzektelek

rezélaséygrátlécaesélöbözsükik
lavásálázilamitpokenieretémarap

aléBppoH.rD
srátaknumõfsoynámodut

KOYNÁMODUTDLÖF

airtemoehcra,natynávsÁ .I
feszóJkáziM
tebészrEhtóT
annaszusZagraV

KTTETLE .V
kanájóickarfgaygacrénágnamitúkrúzA

atalágszivinatynávsá
sámaTgrubzsieW.rD

srátaknumõfsoynámodut

airtemoehcra,natynávsÁ .II
tiduJirüF

annaszusZyaglozS KTTETLE .VI
keniezökzseõktlozsiscynémetjûyg-ydláhiMA

atalágsziviaifárgortep
ygröyGynámkazS.rD
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

6Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció



airtemoehcra,natynávsÁ jídnölüK
sárdnAscupaP

tiduJláG ETBB .VI atalágszivinatynávsákenékéynrökkiynáP
sámaTgrubzsieW.rD

srátaknumõfsoynámodut

airtemoehcra,natynávsÁ jídnölüK retéPhteméN KTTETLE .V
akonáivuzevútroposcrétõzöbnölüK

lõrygehrázsõK
snecodimeteygenávtsIynodóD.rD

nattaljahgÉ .I
láPresuahnruP

nátloZyarobZ KTTETZS .V
gésttetípéebasétegizsõhisorávA
séiperetasárátlefkenieséggüfezssö
nedegezSlekkerezsdómiakitamrofnirét

snecodimeteygesonáJregnU.rD
sutknujdaimeteygetlosZnáyttoB
sutknujdaimeteygedáprÁisraB.rD

nattaljahgÉ .II akéRekõmEasóK ETBB .III
aeséggüfkanásulkicsevékédapascA

asékoplAzalótgássagamitteleftnizsregnet
nebégésrétkotápráK

dégesránatimeteygeaerdnAadjaV
soscánatsonáJakiM

nattaljahgÉ .III airótkiVygaN KTTED .V ajámílklézsnecerbeD snecodimeteygeyloráKraT.rD

nattaljahgÉ jídnölüK annaszusZõszeD KTTETLE .VI
isorávólukalaiknabiasorávygangázsroraygaMA

kotadasadlohûmatalágszivtegizsõh
lavásálánzsahlef

tiduJylohtraB.rD
ránatimeteyge.vzst

nattaljahgÉ jídnölüK ókinAnreK KTTETLE
kaniatadasámolláamílksorávisoynámygálA

esézmele
trebóRsorázséM

srátaknumdégessoynámodut

natdlöF .I atáeBaerdnAagraV KTTETLE .VI

keynémdõzpéknégoelapikescemakotadabbajÚ
jalatoelapsotánobraknécoe:zehéteremsi

nécoimikescem-taguynakoscivak
lóbmutáremolgnok

ygröyGynámkazS.rD
dégesránatimeteyge

natdlöF .II
tlosZókneB
návtsIscávoK

sárdnAakzsáhorP
KTTETLE .III

ótahlálatnézsérikazsétérráSieygemréjeFA
inattezõk-ynávsákozsaretscivakikazsõdideygen

atalágsziviaigólotnemidezssé

sólkiMrémzáK.rD
snecodimeteyge

natdlöF .III trebroNhteméN KFMEM .0002
zakotalágszivinatdlöftezekrezsséinatdlöF

nékéynrökyglöv-zarázSiassamó
snecodimeteygeygröyGsseL.rD

sutknujdaimeteygeretéPshcuF

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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natdlöF jídnölüK anitzsirKnáibáF KTTETP .III
trapregnetsóizárbasilizssofinedábiylehevtehA
keséleygifgemiaigólotnemidezsláutkaesélekétré

nájpala

aluyGdárnoK.rD
snecodimeteyge.vzst

zjardlöfgásadzaG .I nilataKallEiynodoB KTTETP .V
õzpékránaTmeteygeynámoduTsuinonnaPsunaJ

kanárakiynámoduttezsémreTsékanáraK
etezröksáznov

feszóJhtóT.rD
ránatimeteyge

zjardlöfgásadzaG .II tiduJóscnaV KTTETLE .VI notúzsalávknüsélemret-aigrenesomalliV snecodimeteygeermIikédiV.rD

zjardlöfgásadzaG jídnölüK
sámaThtávsO

ólzsáL KTTETLE .VI
ketezevrezstiforpnon(aicárkomedtrózstézS

)négévdazázs.XXanogázsroraygaM
feszóJygaNsemeN.rD

snecodimeteyge

,aifárgotrak,akizifoeG
natdlöfttozamlakla

.I szálaBscidaB KTTETLE .V
sóiznemidygekenéretõleikazsékesceM-teleKA

esézelledomitenétrötséréséõh,-sédeyllüs

ólzsáLrodoF.rD
srátaknumõfsoynámodut

ygröyGsáscágoP.rD
srátaknumõfsoynámodut

,aifárgotrak,akizifoeG
natdlöfttozamlakla

.II latnAvelzsuG KTTETLE .V pékrétapóruEvítkaretni,ûvleynbböT
ólzsáLiatneZ.rD
snecodimeteyge

,aifárgotrak,akizifoeG
natdlöfttozamlakla

.III ttenAzárB KFMEM .V
sukitetnizseséletzsetkosumtiroglasóizrevnI

nebkerezsdnertadaszátorak

yláhiMakórboD.rD
ránatimeteyge.vzst

sajídnötzsö-DhPretéPtrebroNóbazS

,aifárgotrak,akizifoeG
natdlöfttozamlakla

jídnölüK aszusZazsodaR KTTETLE .V
isézmeletadasózotlávbbötsésorosõdI

pótozinégixonotalaBaasázamlaklakerezsdóm
niarostadaigésõnimzívsé

feszóJscávoK.rD
sutknujdaimeteyge

.IaigólofromoeG .I yloráKalaiF KTTETZS .VI
zaatalágszivkotamaylofólámrofnízslefsneceR

názsiT-óslA
aemíTssiK

dégesránatimeteyge

.IaigólofromoeG .II ygröyGsopiS KTTETZS .VI
molatratméfzéhenaséaigólofromredemA
nebérdemsoraMaatalágszivkanátaloscpak

aemíTssiK
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IaigólofromoeG jídnölüK feszóJõszeD KTTETP .V etenétrötsédõljefnégoenygehmolpmeTA ránatimeteygecnereFreztiewhcS.rD

.IIaigólofromoeG .I retzsEiagiB KTTED .V
-iacakaR-õrdnezSakotalágsziviaigólofromoeG

tazrobmodalettetniketsönölüknekédivgör
erésézmeleõlekétrévítatitnavk

feszóJóbazS.rD
ránatimeteyge.vzst

.IIaigólofromoeG .II sárdnAsüdegeH KFMEM .V
ikatap-száraDgásbmod-irásávretéP-dzÓzA

inatkalanízslefkenételüretõtjûygzív
atalzáv)iaigólofromoeg(

snecodimeteyge.vzstalittAiseveH.rD
sutknujdaimeteygeerdnEsoboD.rD

.IIaigólofromoeG jídnölüK
aivlizSiygomoS

aivíLrámlaK FDB .0002
-igezsõKakotalágsziviaigólofromõtjeL

nebgésygeh
sutknujdaialoksiõfetneveLóbazS

.IIaigólofromoeG jídnölüK sárdnAkiS KTTETLE .VI !nokajátsegej-)s(sevöK
dégesránatimeteygeszálaBygaN

ótatuktebészrEséllI.rD
ránatimeteygealuyGsirbáG.rD

azjardlöfmolagrofnegedI .I annaszusZiygálizS KTTED .V
lóbmolagrofatsirutõnemtÁ:asumzirutmogretzsE

molagrofnegediózgáriv
nilataKsõdrE.rdénnotraM

snecodimeteyge

azjardlöfmolagrofnegedI .II
atinAikzsnákoM

nátloZjiH KTTED .V lánót-azsiTaiasátahséesénelejgemsumzirutA
nilataKsõdrE.rdénnotraM

snecodimeteyge

azjardlöfmolagrofnegedI jídnölüK adnileMikoF KTTETP .V
rávráSséküBkotalágszivótílnosahezssÖ

nabámlagrofnegedi
snecodimeteygeólzsáLazciruyG.rD

meledévtezeynröK .I
nátloZsoraB
akirEikomoH
allisCzsáhuJ

KTTED
.III
.III
.VI

katap-anodraTaatalágszivkosátahitazsáynáB
néjõtjûygzív

ránatimeteygefeszóJóbazS.rD
snecodimeteygesólkiMkázoK.rD
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