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A dugyattyú akkor lesz a henger közepén, ha 21 VV = és 21 pp = . Ekkor 
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F. 310. 
A teljes áramkörre felírt Ohmtörvény alapján 
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Az egyenletrendszert megoldva Ω= 2r és VE 6= értékeket kapjuk. 
 

hír ado

Újabb eredmények a dohányzás káros hatásának igazolására 
Az Amerikai Egyesült Államokban (Pennsylvania Egyetem-Philadelphia) 8 millió 

szülés adatait feldolgozva a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a terhesség 
alatt dohányzó anyák gyermekeinél nagy a kockázata a fejlődési rendellenességeknek. A 
keveset szívók (10, vagy annál kevesebb cigaretta /nap) esetén 29%-al nőtt a rendelle-
nességgel születők száma a nem dohányzó anyákéhoz képest, míg a naponta legalább 
egy csomag cigarettát elszívók esetében 78%-al. Az újszülöttek leggyakoribb fejlődési 
rendellenessége az ujjtöbblet, vagy ujjhiány volt. 

 
A kutyák nagyérzékenységű szagérzékelő képessége új távlatokat nyit meg az orvosi diagnosztikában: 
Kaliforniai kutatók kutyakiképző szakemberek segítségével kutyákat (labrador és 

portugál vízi kutya) képeztek ki daganatos betegek leheletének felismerésére. A kutyákat 
arra dresszírozták pár héten át, hogy az egészséges ember leheletét érezve, ne változtas-
sák testhelyzetüket, míg a rákos emberek előtt feküdjenek le. A betanításuk után a ku-
tyákat nagyszámú egészséges, tüdőrákos és mellrákos beteg felismerésére vitték (az em-
ber mintacsoport összetételét sem a kutyaidomárok, sem a kutatók nem ismerték). Az 
eredmények: 99% a tüdőrák felismerésében, 88% a mellrák esetén és csak 2% volt a té-
ves felismerés. 

Feltételezhető, hogy a rákos megbetegedések során olyan anyagok jelennek meg a 
szervezetben, melyeket a testváladékokból, a leheletből a kutyák nyomnyi mennyiség-
ben is megéreznek. Még nem tisztázott, hogy a kutyák csak a daganatos állapotra jel-
lemző szagváltozást tudják érzékelni, vagy bármilyen kóros állapotnál képződnek azok 
az anyagok, melyet a kutyák jelezni képesek. Bármelyik feltételezés bizonyosodik egy új, 
nagyon érzékeny betegség-felismerési módszerrel gazdagodik a gyógyászat. 

 
Milyen anyag a grafén? 
Egyatomnyi vastagságú grafitréteget neveztek el grafénnek. Egy angol kutató ragasz-

tószalaggal grafitról választotta le, s vizsgálva tulajdonságait érdekes megállapításokra ju-
tott. 
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Az elektromos vezetőképessége a grafitéhoz hasonló, mivel a síkban hatszögesen 
kapcsolódó atomok közt az elektronok mozgékonysága megmarad (delokalizált elekt-
ron rendszerben vesznek részt). Új tulajdonságként jelentkezett, hogy nagyon alacsony 
hőmérsékletre hűtve, nem csökken az elektronok sebessége, úgy viselkednek, mintha 
nem lenne nyugalmi tömegük.  

Rendelkeznek a Hall-effektussal (elektromos vezetőben, amelyben áram folyik, az 
áramirányára merőleges mágneses tér hatására potenciálkülönbség lép fel a mágneses 
térre merőleges felületek között). Oka, hogy a mágneses erő eltéríti az elektromos töl-
téshordozókat eredeti pályájukról. A fellépő potenciál különbség (VH) egyenesen ará-
nyos a mágneses térerősséggel (H), vagyis:VH = A⋅H⋅I/d, ahol A anyagi minőségre 
jellemző állandó, I a vezetőben folyó áram erőssége, d a vezető réteg szélessége, H 
mágneses térerősség. 

Míg az elektromos vezetőkben a potenciálkülönbség változása folytonos a mágneses 
térerősség változással, addig a grafén esetében ez lépésenként, ugrásszerűen történik. Te-
hát a Hall-effektus a kvantumos tartományban is fellép. Ez a tudományos felfedezés lehe-
tőséget kínál új szénalapú elektronikus és magnetoelektronikus eszközök kifejlesztésére. 

 
(A Természet világa, Magyar Tudomány alapján) 

 

Számítástechnikai hírek 
Az NEC bejelentette, hogy február folyamán Európába is megérkezik legújabb mo-

nitorcsaládjának két (19, illetve 20 hüvelykes) tagja. A gyártó az IPS panelekkel ellátott 
modelleket profi felhasználók számára ajánlja irodai, grafikai, kiadvány-szerkesztési vagy 
tervezési feladatokhoz, illetve orvosi és más alkalmazásokhoz. A most debütáló 
MultiSync LCD1990SXi és LCD2090UXi, valamint júniusra várható társuk, a 
MultiSync LCD2190UXp több figyelemreméltó jellemzővel bír. Az előző generációhoz 
képest megújult formatervük, magasságuk 15 cm-es határon belül állítható, portré 
üzemmódban is használhatók, keskeny (12-15,7 mm-es) kávájuk pedig többmonitoros 
alkalmazások esetén hasznos. A szállítást a hátoldalon található fogantyú könnyíti meg, 
és néhány mozdulattal a talapzat is leválasztható vagy fölszerelhető.

Az Asus újabb modellel gyarapította notebookjainak népszerű A6-os sorozatát; az 
A6KT az AMD által készített Turion 64 processzor, illetve az ATI műhelyéből kikerü-
lő, 128 MB saját memóriával gazdálkodó Mobility Radeon X1600 grafikus vezérlő köré 
épül. A multimédiás felhasználást szolgálja a 16:10 képarányú, 1280x800 pixel felbontá-
sú Color Shine kijelző, az 1,3 megapixeles integrált webkamera, valamint az operáció 
rendszer indítását nem igénylő, zenehallgatásra szolgáló Audio DJ funkció is. 

A Sharp Japánban március második felében dobja piacra legújabb nagy felbontású 
LCD monitorát, melyet elsősorban üzleti célra, prezentációk bemutatásához, video-
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konferenciákhoz szánnak. A PN-655 jelzésű kijelzőt 1920×1080 pixeles felbontása al-
kalmassá teszi HD-videók megtekintésére, 65 hüvelykes (165 cm) képátlója pedig a tá-
volabb ülők számára is jól láthatóvá teszi képét. Az akár folyamatos üzemben is hasz-
nálható készülék beállítása távirányító segítségével végezhető el. 

 

Vetélkedő
Magyar tudósok 

V. rész 
 

A Firka 2005-2006. évfolyamának minden számában hat-hat magyar tudóst mutatunk 
be. A feladat az, hogy a megadott megvalósításokat helyesen társítsátok a tudósok ne-
véhez. Ezen kívül a hat tudós valamelyikéről, tetszés szerint kiválasztva, írjatok egy ol-
dalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az is-
mertetővel együtt, kérjük, küldjétek be a szerkesztőségünk e-mail címére: emt@emt.ro 
mindig a következő Firka-szám megjelenéséig (az utolsót 2006. június 10-ig) Vetélkedő
címmel. Csatolva küldjétek be még az adataitokat is: név, osztály, lakcím (postai irányí-
tószámmal), telefon, vezető tanárotok neve, iskolátok megnevezése és címe, az iskola 
telefonszáma. A válaszokat pontozzuk, a legmagasabb pontszámot elért tanulókat díjaz-
zuk (a fődíj egy egyhetes nyári táborozás), és nevüket a következő évfolyam első Firka 
számában közöljük! Csak egyénileg lehet versenyezni! 
 

A tudós neve Rövid életrajz 

1 Gábor Dénes,  
Denis Gabor 
1900-1979 
fizikus 

Magyar származású angol villamosmérnök, Nobel-
díjas (a holográfia módszerének felfedezéséért és fejlesz-
téséért), az MTA tiszteletbeli tagja (1969). Londonban 
kezdett foglalkozni az elekrommikroszkópiával. A II. vi-
lágháború után a technikai megvalósítást mintegy 20 év-
vel megelőzve megalkotta a holográfia elméletét. 

2 Oláh György  
1927- 
vegyész 

A budapesti Piarista Gimnáziumba járt, majd beirat-
kozott a Budapesti Műszaki Egyetem kémia karára. Az 
akkor újonnan alapított Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Kémiai Kutató Intézetében dolgozott kutató-
ként. 1956. után Kanadába, majd az Amerikai Egyesült 
Államokba települt át. Megalapított egy szerves kémiai 
kutatócsoportot, amit egy ipari kutató intézet laboratóri-
umában helyeztek el. Kutatási területe a szénhidrogén-
kémia széles területe. 1994-ben Nobel-díjat kapott. 


