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szuperszámítógépek előrejelzéseihez hasonló kísérleteket végezhetnek az egyetemeken, 
szimulálhatják a múlt- és jövőbeli időjárási változásokat. A program ingyenesen letölthető
az EdGCM oldaláról (http://www.edgcm.org/EdGCMCooperative/Downloads.php). A program 
mellé tananyagot is mellékelnek a kutatók, amelyben a klímaváltozás-kutatások eredmé-
nyeit összegzik. A kutatócsoport későbbiekben tanulmányban foglalja össze, hogy a hall-
gatók milyen módon építették be tanulmányaikba a szoftvert, milyen kísérleteket végeztek 
az őskori és a jövőbeli klímaváltozással kapcsolatban. 

 
Az ingyenesen letölthető Flyakite OSX minden Windows XP-felhasználó számára le-

hetővé teszi, hogy az operációs rendszerének klasszikus Mac OS-megjelenést kölcsönöz-
zön. A Flyakite OSX telepítőkészlete kereken 18,5 MB méretű. A fejlesztők mindent 
megtettek a tökéletes illúzió kedvéért, Apple-formára szabták a belépésre szolgáló párbe-
szédablakot és a Windows betöltésekor mutatkozó logót is. Az alkalmazás ezen kívül a 
registryben tett bejegyzéseit is megkísérli egy helyen összefogni. Az eltávolítás során a 
Flyakite OSX valamennyi beállítást és módosítást az eredeti állapotába helyez vissza. 

 
A LeapFrog cég szerdán mutatta be Fly márkanevű tollát, amelynek belsejébe egy 

miniatűr számítógépet integráltak. A 8-13 év közötti gyerekeknek szánt, high-tech író-
eszközzel hagyományos társaihoz hasonlóan bármely papírlapra írhatunk, ám interaktív 
funkciói csak a társaság által árusított, speciális mintákkal ellátott papírlapokkal érhetőek 
el. A speciális íróeszköz képes lefordítani a vele leírt szavakat, de használója akár zongo-
rázhat is vele, ha jegyzettömbébe billentyűket rajzol. Ha pedig használója egy számoló-
gép gombjait rajzolja a papírra, az egyes gombokat érintve egyszerűbb számításokat is 
végezhet vele: az eredményeket a tollba épített hangszórón keresztül lehet meghallgatni. 

 

www.index.hu, www.origo.hu 
 

Kutatás 
V. rész 

 
A Firka 2004-2005. évfolyamában újszerű, eredeti kutatási témákat kínálunk fel. Kérjük, küld-

jétek be kutatási eredményeiteket néhány elektronikus oldalon a szerkesztőségünk e-mail címére: 
emt@emt.ro 2005. június 1-ig Kutatás címmel. A neveteken, osztályotokon, postai lakcímeteken, 
telefonotokon kívül adjátok meg a vezető tanárotok nevét és az iskolátok nevét és címét is. A legjobb 
kutatásokat díjazzuk és a Firkában közöljük! Még mindig jelentkezhetnek kutatásaikkal versenyzők
a lengyelországi Ifjú Kutatók Nemzetközi Versenyére (kovzoli@phys.ubbcluj.ro). A versenyre jelentke-
zésnek és kutatás leírásának követelményeit az előző számok Vetélkedőiben találhatjátok meg. 

Jelen számunkban a korábbi Firka oldalakon közölt kísérletekből ajánlunk. Ezeket a kísérle-
teket érdemes a szükségleteknek megfelelően átalakítani, a lehetőségek szerint megvalósítani, tovább-
gondolni, eredeti alkalmazásokat kitalálni! Akiknek 1999-től kezdődően nincsenek meg a Firka 
régebbi számai, elérhetik az Interneten (www.emt.ro) 
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7. téma 
A Föld mágneses térerősségének mérése Puskás Ferenc, Firka 2003-2004/6. 
A Firka-számban leírt módszert alkalmazva próbáljuk meg az eszközöket egyszerű

módon megtervezni és a méréseket különböző földrajzi helyszíneken és időpontokban 
elvégezni.  

 
8. téma 
 Folyadékcseppek tanulmányozása,  Bakó Botond, Firka, 1994-95/2. 
Az ábrán látható berendezéssel a 

vízcsepegés  kaotikus viselkedése ta-
nulmányozható. A stabilizált hozamú 
tartályból hulló vízcseppek megszakítják 
a fotótranzisztorra eső lézerfényt. A 
folyamatot a számítógép 
nyomtatóportján rögzíthetjük. Vizsgálni 
lehet a hozamtól függő cseppek nagysá-
gát, a csepegés gyakoriságát, időbeli 
periodicitását, kaotikusságát, az elsődle-
ges és az őket követő másodlagos csep-
pek keletkezésének feltételeit stb. 

 

9. téma 
Hangsebesség mérése szilárd testekben, Néda Zoltán, Firka, 1992/2.  

A mérés azon alapul, hogy amíg a 
longitudinális hanghullámfront az L 
fémlapra függőlegesen leejtett P 
(~1m) fémpálcát végigjárja, mindaddig 
a lapon marad. Ez alatt az idő alatt az 
előzőleg feltöltött C (~10µF) konden-
zátor az R (~200Ω) ellenálláson (τ =
RC időállandóval) exponenciálisan 
kisül. A maximális feszültségre feltöl-
tött kondenzátor kisütése során mért 
maximális áramerősség-értékeivel (I0,
amit a K2 zárásával mérünk a pálcának 
a lemezre ejtése előtt, I1 pedig a lemez-
re ejtése után) meghatározható a 
hanghullám pálca-körüljárási t ideje: 
I1/I0 = exp(-t/RC).  

 

Ügyelnünk kell, hogy a visszapattanó pálcát a levegőben elkapjuk! A méréseket megfe-
lelő változtatással (például egy fémfóliának az L fémlapra helyezésével, hogy az áramkört 
csak a pálca nyomása alatt zárja) szigetelő anyagokra (üveg, műanyag) is kiterjeszthetjük 
 

Kovács Zoltán 
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