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VEREM.PAS 
INPUT: VEREM.BE 
OUTPUT: VEREM.KI 
****************************************} 
program VEREM; 
var 

f, g: text;
a: array[1..1000] of integer; 

 i, n, poz, k: integer; 
 cont: boolean; 
begin 

assign(f, 'VEREM.BE'); reset(f); 
 assign(g, 'VEREM.KI'); rewrite(g); 
 readln(f, n); 
 for i := 1 to n do 

read(f, a[i]); 
 for i := 1 to n do 

if a[i] = 1 then poz := i; 
 k := 1; 
 cont := true;

while cont do 
begin 
cont := false; 

 if a[poz-1] = k+1 then begin k := k+1; poz := poz-1; cont := true; end;
for i := poz+1 to n do 
if a[i] = k+1 then begin k := k+1; cont := true; poz := i; break; end;

end;
writeln(g, k); 

 close(f); close(g); 
end.

hír ado

A Magyar Tudományos Akadémia lapjában, a Magyar Tudományban rendszeresen 
közölnek a tudományos világ újdonságaiból. Ezeket olvasva gyűjtöttem egy pár olyan 
információt, melyek a természettudományok különböző területe után érdeklődőknek 
csemegeként szolgálhatnak.  

 

Gyémánt tranzisztorok 
A tiszta gyémántról már a VII. osztályos tanuló is megtanulja kémiaórán, hogy szi-

getelő anyag. Nagy keménysége miatt ipari célokra mesterségesen is gyártják. Az így 
előállított gyémánt egymáshoz képest rendezetlenül elhelyezkedő kristályszemcsékből
áll. Sikerült előállítani filmrétegben gyémántot, amiről bebizonyosodott, hogy a szilíci-
uméhoz hasonló elektromos vezetési tulajdonságai vannak. Bór vagy nitrogén szennye-
ző atomok kismennyiségű jelenlétében félvezetőként viselkedik. Metánból származó 
szénhez bórvegyületet keverve gőzfázisú epitaxiális rétegleválasztással nyertek olyan  
félvezető gyémántot, amelyből készített áramkörök sokoldalúbban használhatók, mint a 
szilícium chipek. Pl. a Si-alapú chipek 150 oC hőmérséklet felett felmondják a szolgála-
tot, a gyémánt chipek több száz fokos hőmérsékleten is működnek. 

 



128 2003-2004/3 

Nano-motor 
A Berkeleyi Egyetem kutatói előállították a világon eddig a legkisebb forgó alkat-

részt. Ennek szélessége kétezerszer kisebb mint egy hajszál vastagsága. Az alkatrész egy 
kettősfalú szén nanocsövön forog az arany elektródokra kapcsolt váltakozó feszültség 
hatására. Az elektródok összekapcsolják egy szilícium mikrochippel.  A nagy pördületű
szerkezetet gyors optikai kapcsolóként, vagy sajátos kémiai érzékelőként tudják hasz-
nálni. Feltételezhető, hogy az elkövetkező időkben  eddig ismeretlen, értékes alkalmazá-
si lehetőségei lesznek. 

 

Virtuális ízlelés  
Számítógépes szimulálással a virtuális látást, hallást, rágást, tapintást már régebben 

megoldották. 2003 nyarán tartott komputergrafikával és interaktivitással foglalkozó 
konferencián bejelentették, hogy az ízlelést is szimulálni tudják. A megoldást eredmé-
nyező kutatás során rögzítették, hogy egy-egy élelmiszer rágása közben milyen folyama-
tok játszódnak le a szájban. A szimulátor gumi, vagy szövetborítású mechanikai részét, 
amelyben apró motorok vannak, szájba véve rágni kell. Rágás közben az apró motorok 
ugyanolyan ellenállást fejtenek ki, mint a szimulált étel. A készülék vékony csövecské-
ken a program szerinti íz anyagokat fecskendez a nyelvre, miközben egy hangszórón az 
illető étel rágására jellemző hangok hallhatók. Már sokféle ételt szimuláltak, de még nem 
tudták megoldani azt, hogy az étel illata az orrba jusson. 

 

A zene biológiai alapjai 
A zene szerkezeti alapjai biológiai okokra vezethetők vissza. Az észak-karolinai Duke 

Egyetem kutatói közölték ezt a megállapítást, miután több százezer angol nyelvű beszédmin-
tából 0,1 s-os részletet akusztikus elemzésnek vetettek alá. Megállapították, hogy ezekben a 
mintákban leggyakoribbak a tizenkét fokozatú kromatikus zenei skála hangjainak megfelelő
frekvenciák. Különböző nyelvek esetében is elvégezték az elemzést, hasonló eredményt 
kapva. Azt következtet vonták le, hogy az ember számára az a kellemes, azt tekinti zenének, 
amikor a saját hangképző szervére jellemző frekvenciájú hangok kombinációját hallja. 

Már több évszázada ismert volt, hogy a különböző kultúrákban egymástól teljesen 
függetlenül kialakult tradicionális zenék mindig a tizenkét fokozatú kromatikus skálából 
használnak hangokat (a kínai és magyar ötöt, mások hetet). A tény magyarázatára ma-
tematikai szabályszerűséget kerestek. Ezek ma esetleg spekulációknak hatnak, mivel az 
ismertetett vizsgálat a biológiai okokat erősíti meg, mely eredményeként az ember a 
saját maga által kiadott „legsikeresebb” hangokat hallgatja a legszívesebben. 

M. E.  
 

Hibaigazítás 
A Firka 2003-2004/1-es számban sajnálatos hiba miatt tévesen jelenetek meg a 12. és 13. oldalon 

található egyes képletek. Az egyenletek helyesen a következők: 
 ds2 = dr2 + r2 (dθ2+ sin2θ dϕ2) (2) 

ds2 = gik dxi dxk (3) 
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