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hírado

Informatika hírek

Konferencia a Fehér Házban az Internet társadalmi hatásairól
Bill Clinton amerikai elnök nyitotta meg április 5-én a Fehér Házban azt az

értekezletet, amelyen az amerikai gazdasági, pénzügyi és technológiai körök
vezetõi, illetve tekintélyes szakértõi gyûltek össze az új, fejlett számítástechnikai
eljárásokon alapuló gazdaságban rejlõ – a társadalmi igazságosságot is elõmozdító
– lehetõségek áttekintése végett.

Számítógéphiba a londoni értéktõzsdén
A számítógépes program meghibásodása miatt nem kezdõdhetett meg április

5-én reggel a londoni értéktõzsdén a kereskedés, mivel nem tudták a brókerek
képernyõire feljuttatni a részvényárakat.

Újabb Intel processzorok
Három, valószínûleg az év második felében piacra kerülõ új processzoráról

árult el részleteket az Intel a nemrég tartott Intel Fejlesztõi Fórumon. A már
„ismertebb” Itanium mellett szó lesz az olcsóbb rendszerekbe szánt Timna
kódnevû processzorról és az új high-end asztali számítógépekhez ajánlott
Willamette-rõl. Jelenlegi számítások szerint akár 399 dolláros Timna alapú PC-
kkel is megjelenhetnek majd a gyártók az olcsó számítógépek kategóriájában. A
Willamette-hez egy Tehama kódnevû új chipsetet fejlesztenek ki, amely a jelenle-
ginél gyorsabb rendszerbuszt és a Rambus memóriákat is támogatja, így a számí-
tások szerint az ezekre épülõ rendszer gyorsabb lesz, mint egy hasonló Pentium
III és Intel 440BX, vagy 820 alapú rendszer. A high-end munkaállomásokba és
szerverekbe szánt 64-bites Itaniummal kapcsolatban elsõsorban a szoftvereknek a
processzorra történõ optimalizálása kerül majd szóba.

http://index.hu/cikkek/0002/intel/

Internet-programot indít a világbank
(Index) A legnagyobb japán internetes befektetõ, a Softbank Corp. és a Világ-

bank bejelentette: 500 millió dollárt kívánnak fordítani azoknak a fejlõdõ piaci
vállalkozásoknak a támogatására, amelyek szeretnék megvetni lábukat az online
business világában. A partnerek azokat az országokat részesítik majd elõnyben,
ahol a kormányzat támogatja, hogy a lakosság minél szélesebb köre rendelkezzen
Internet-hozzáféréssel.

http://index.hu/cikkek/0002/softbank/
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6. Készítsünk lökhajtásos motorokat!
Az alább leírt lökhajtásos motorokat kólásüvegbõl bicikliszelep felhasználásá-

val építhetitek meg.

Útmutatás:
1. Szereljetek be a kólásüveg dugójá-

ba bicikli-szelepházat és csavarjatok bele
szelepet (amit biciklisüzletbõl lehet be-
szerezni). A mûanyagdugóba megfelelõ
átmérõjû lyukat képeztek ki (fúróval,
vagy akár egy felizzított vasszeggel is),
majd gumibelsõbõl kivágott alátéttel
oldjátok meg a szelep tömítését. Az üveg
aljára, annak egyik szélére egy szeg átmérõjû kis lyukat kell fúrni. Az üveget félig
meg kell tölteni vízzel, a dugót erõsen rá kell csavarni az üveg szájára, majd a
lyukat egyik ujjatokkal befogva, biciklipumpával levegõt kell préselni az üvegbe.
Ha az üveget ezután kerekekre (kisszekérre) vagy görgõkre helyezitek, majd sza-
baddá teszitek a lyukat, a hátralövellõ vízsugár elõrelöki az üveget. Ügyelni kell,
hogy a lyuk a vízszintesen elhelyezett palack alsó részére kerüljön!

2. Építhettek hasonló elven mûködõ rakétát is. Ebben az esetben az üveg
nyakába egy parafadugót kell beszorítani. Ebbe kell a szelepet beszerelni. A vízzel
félig megtöltött kólásüveget függõlegesen, szájával lefele egy állványba kell behe-
lyezni. Biciklipumpával addig pumpáljuk a levegõt, amíg a dugót ki nem nyomja.
Ekkor a kólásüveg a magasba emelkedik.

Vigyázat!  Mindkét kísérletnél a víz a környezetbe kerül, ezért kísérletezzünk a
szabadban. A rakétánál a dugó ne szoruljon az üvegbe túl erõsen. Hogy a rakéta
ne veszélyeztesse a közelállókat, kérjük fel õket, hogy távolabbról figyeljék a kí-
sérletet. Magunk pedig fedezékbõl pumpáljuk a levegõt a palackba.

Bibliográfia:
1] Judith Hann: Barangolás a tudomány világában. Panem Kft. Budapest, 1993.
2] Kovács Zoltán: Fizika VI. Segédkönyv. Yojo-Only Kft. Kolozsvár, 1998.

Küldjétek be a szerkesztõség címére bármelyik eszköz mûködési elvének rövid leírását, a mûködésérõl
szóló igazolást, és ha lehetséges az eszközrõl készített fényképet vagy rajzot! A leírás mellett adjátok meg a
neveteket, iskolátok, osztályotok, fizikatanárotok nevét, valamint az iskola postai címét! A legjobb válaszo-
kat jutalomban részesítjük.

Kovács Zoltán
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