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Jön a 4 GB-os MicroDrive
Az IBM tavaly megállapodást kötött a Hitachi-val mágneses-háttértár üzletágának

fejlesztése és továbbvitele céljából. A megállapodás következtében az új MicroDrive-
okat már a Hitachi fogja gyártani, de a fejlesztést a két cég közösen végezte.

Az eddigi MicroDrive-ok 170 MB, 340 MB, 512 MB és 1 GB kapacitással voltak
megvásárolhatók. A CompactFlash Type-II tokozás miatt nem mindegyik CF-kártyát
használó digitális fényképezogéppel használható, csak azokkal, amelyek a vastagabb (5
mm-es) Type-II kártyák fogadására is alkalmasak.

Az új 4 GB kapacitású MicroDrive elodjéhez képest 40%-kal kisebb író-olvasó fejet
kapott, a nagyobb adatsuruség elérését a Hitachi Pixie Dust Media technológiája is
elosegíti. A Pixie Dust technológia segítségével szendvics-szeruen helyezhetok el eg y-
más felett a mágneses és nem mágneses rétegek. Az egyes mágneses rétegeket igen
vékony (mindössze 3 atom vastagságú) ruténium réteg választja el egymástól.

A nagyobb adatsuruség miatt az adatátviteli sebesség is javult, mintegy 50%-kal
gyorsabbá vált az átviteli sebesség az elozo modellekhez képest. Ezzel a 24? -es
CompactFlash kártyák sebességét is túllépi majd az új MicroDrive, így a sebesség szem-
pontjából nincs akadálya a professzionális alkalmazásának.

Mivel a 4 GB kezeléséhez már nem elegendo a FAT16 file-rendszer, így az új 4 GB-
os MicroDrive-ot csak azok az eszközök képesek teljesen kihasználni, amelyek FAT32
file-rendszer kezelésére is alkalmasak. A 4 GB-os MicroDrive elore láthatólag ez év
oszén kerül a boltokba.

Raynox 1,54? -es telekonverter
Sok gyártó kínál gépéhez kiegészítoként telekonverter lencsét, melyek általában

1,5? -2? -esére növelik a legnagyobb fókusztávolságot. Ezek a konverterek általában elég
borsos árúak, bár természetesen gyártója válogatja. 30 ezer és 90 ezer forint között
találhatjuk meg ezeket a termékeket.

A Raynox kiváló minoségu (340 vonal/mm felbontású) 1,54? -es telekonverterrel
rukkolt elo az év elején. A DCR-1540Pro 4 lencsébol áll, melyeket két csoportba ren-
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deztek a tökéletes torzításmentes kép elérése és az aberráció minimalizálása érdekében.
A konvertert 52 mm-es menetre csavarhatjuk fel, a túlsó végén 67 mm-es szuromenetet
alakítottak ki.

A DCR-1540Pro-t jó pár géppel használhatjuk. A teljes lista a Raynox oldalán
tekintheto meg. Néhány elterjedtebb géptípus, amelyekkel használható: Canon
PowerShot G2/G3, Fujifilm FinePix S602 Zoom, Minolta DiMAGE 5/7? , Nikon
Coolpix 5700, Sony DSC-F707/717, Olympus C-2040Z/C-3040Z/C-4040Z/C-
5050Z/C-7? 0UZ/E-10/E-20.

A 240 gramm tömegu konverter január végén kerül forgalomba, Németországban
200 euróért lesz kapható.
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Szövegösszerakós játék fizikából
Keresd meg az alább megadott mondatok helyes sorrendjét. Legkésobb a következo lapszámunk

megjelenéséig küldd be szerkesztoségünkbe (név, osztály, iskola, lakcím, telefon, fizikatanár) az osz-
tályodnak megfelelo szöveget, helyes logikai sorrendbe elrendezve a mondatait! (Nem elegendo csak a
sorrend megjelölése.) A legtöbb pontot elért tanulók nyári táborozást nyerhetnek. Csak egyéni pályá-
zatokat értékelünk!

4. rész

VI. osztály
1. Szerkesztett is egy pulzusszám-méro ingát, az ún. longium pulsit. 2. Az ido mérésé-

re a legalkalmasabbak a periodikus jelenségek, mint amilyen az ember pulzusa vagy egy
inga lengése. 3. Az idotartamot t betuvel jelöljük. 4. Egyéb mértékegységek: az  óra,  a
perc. 5. Az ember már rég megfigyelte a természetben a szabályos idoközönként
megismétlodo, ún. periodikus jelenségeket: a nappalok és éjszakák váltakozását, a Hold
fázisait, az évszakok váltakozását, a természet évi újjászületését. 6. Mértékegysége az
NR-ben az 1 másodperc (szekundum), az 1 s. 7. Galileo Galilei ismerte fel a középkorban,
hogy az inga lengésideje csupán az inga hosszától függ.

VII. osztály
1. A mozgó testek – például a fának ütközo gépkocsi – mechanikai munkát képesek

végezni, azaz mozgási energiával rendelkeznek. 2. A testek a mozgásuk során mindig a
legkisebb helyzeti energia felvételére törekednek, például ezért folynak a folyók a völgy-
ben lefelé. 3. Annak a munkavégzo eszköznek nagyobb a teljesítménye, amelyik gyo r-
sabban végzi a munkát. 4. Ugyanígy a magasban levo, vagy a meghajlított rugalmas
testek is, ezért nekik potenciális energiájuk van. 5. Bizonyos esetekben – például a hin-
tánál – a kétféle energiaforma összege állandó marad. 6. A munkavégzo eszközök hatás-


