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Penzias és Wilson 1965-ben felfedezte a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, ami 
akkor izotrópnak tűnt. Az 1993-ban közölt, a COBE szondával végzett mérések azonban 
már jól észlelhető anizotrópiáról tanúskodtak. A 2003-ban közölt, a Wilkinsonról elneve-
zett szonda mérései ámulatot keltő pontossággal rögzítették a háttérsugárzás szögeloszlá-
sát. Volt aki az erről készített képet a teremtő Isten arcképének nevezte. A TeVeS elmélet 
alapján végzett számítások a háttérsugárzás anizotrópiáját kb. olyan pontossággal képesek 
reprodukálni, mint az eredeti Einstein-féle elméletre alapozott számítások, azt azonban 
hangsúlyozni kell, hogy csak azon az áron, hogy a tömeges neutrínóknak is jelentős járulé-
kot tulajdonítanak, ami megközelíti a kritikus energiasűrűség 15%-át. 

Végezetül nézzük a galaxisok és galaxis halmazok keletkezésének a kérdését.  Mind-
addig, amíg az Univerzum hőmérséklete magas, a részecskék energiájában a nyugalmi 
energia elhanyagolható a kinetikus energia mellet, következésképpen az anyag úgy visel-
kedik, mintha csupa fotonból állna. Ez a sugárzás dominálta korszak. A szakadatlanul 
folytatódó tágulás következtében a hőmérséklet tovább csökken, és elérkezünk a nyu-
galmi tömeg dominálta korszakba, amikor is a kinetikus energia lesz elhanyagolható, az 
anyagban uralkodó nyomással együtt. A csillagok és galaxisok képződése ekkor kezdő-
dik. A kozmikus háttérsugárzás segítségével megfigyelt sűrűsödési pontokban megin-
dulhat a sűrűség fokozottabb növekedése. A gravitációs vonzás ennek a növekedésnek 
kedvez. A perturbációszámítás segítségével nyomon követhetjük az inhomogenitás idő-
beli fejlődését. Kitűnt, hogy ebben az A j (x), vektortérnek van kitüntetett szerepe, amit 
maga Jacob Bekenstein sem láthatott előre. Úgy tűnik, hogy a kolosszális inhomogenitás 
növekedés értelmezése nem kizárt…  

Befejezésül kötelességünk megállapítani, hogy a „sötétséget” egyelőre még nem vál-
totta fel a kristálytiszta „világosság,” de valami dereng. 
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tudod-e?
 

 
Tények, érdekességek az informatika világából 

Adattípusok Delphi 2005-ben 
 A Delphi 2005 adattípusainak rendszertana: 

o Egyszerű típusok 
 Felsorolható 

• Egész 
• Karakter 
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• Boolean 
• Felsorolás 
• Részintervallum 

 Valós 
o Karakterláncok 
o Összetett típusok 

 Halmaz 
 Tömb 
 Bejegyzés 
 Állomány 
 Osztály 
 Osztály referencia 
 Interfész 

o Mutatók 
o Alprogramok 
o Variant 
o Felhasználói típusok 

 Egész típusok 
o Generikus típusok (ráépülnek az operációs rendszer és a procesz-

szor architektúrájára – gyorsak, optimálisak) 
 integer: -2 147 483 648 .. 2 147 483 647, előjeles 32 bites 
 cardinal: 0 .. 4 294 967 295, előjel nélküli, 32 bites 

o Alaptípusok 
 shortint: -128 .. 127, előjeles, 8 bites 
 smallint: -32 768 .. 32 767, előjeles, 16 bites 
 longint: -2 147 483 648 .. 2 147 483 647, előjeles, 32 bites 
 int64: -263 .. 263-1, előjeles, 64 bites 
 byte: 0 .. 255, előjel nélküli, 8 bites 
 word: 0 .. 65 535, előjel nélküli, 16 bites 
 longword: 0 .. 4 294 967 295, előjel nélküli, 32 bites 

 Karakter típusok 
o Generikus típus 

 char: #0 .. #255, 8 bites 
o Alaptípusok 

 AnsiChar: a beállított karakterszettnek megfelelően, 8 bites 
 WideChar: Unicode, 16 bites 

 Boolean típus 
o boolean, (false, true), 8 bites 
o ByteBool, hamis: 0, igaz: nem 0, 8 bites 
o WordBool, hamis: 0, igaz: nem 0, 16 bites 
o LongBool, hamis: 0, igaz: nem 0, 32 bites 

 Felsorolás 
o type TípusNév = (érték1, ..., értékn); 
o type TípusNév = (érték1=hely1, ..., értékn=helyn); 

 Részintervallum 
o type TípusNév = AlsóHatár .. FelsőHatár; 

 Valós 
o Generikus típus 
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 real: -5.0×10324 .. 1.7×10308, 1516 értékes számjegy, 8 byte-os 
o Alaptípusok 

 Real48: -2.9×1039 .. 1.7×1038, 1112 értékes számjegy, 6 byte-os 
 single: -1.5 x 10^45 .. 3.4 x 10^38, 78 értékes számjegy, 4 

byte-os 
 double: -5.0×10324 .. 1.7×10308, 1516 értékes számjegy, 8 

byte-os 
 extended: -3.6×104951 .. 1.1×104932, 1920 értékes számjegy, 

10 byte-os 
 comp: -263+1 .. 263-1, 1920 értékes számjegy, 8 byte-os 
 currency: - 922 337 203 685 477.5808 .. 

922 337 203 685 477.5807, 1920 értékes számjegy, 8 byte-
os 

 Karakterláncok 
o Generikus típus 

 string: megvalósítja az alábbi hármat 
o Alaptípusok 

 ShortString: maximum 255 db. karakter 
 AnsiString: Ansi, kb. 231 db. 8-bites karakter 
 WideString: Unicode, kb. 230 db. karakter 

 Halmaz 
o type TípusNév = set of FelsorolhatóTípus; 

 Tömb 
o type TípusNév = array[IndexTípus1, ..., IndexTípusn] of 

AlapTípus; 
o type TípusNév = array of AlapTípus; 
o type TípusNév = array[, ...,] of AlapTípus; 

 Bejegyzés 
o type TípusNév = record 

 mező1: Típus1; 
 ... 
 mezőn: Típusn; 
end; 

o type TípusNév = record 
 mező1: Típus1; 
 ... 
 mezőn: Típusn; 
 case Azonosító: FelsorolhatóTípus of 
  KonstansLista1: (VáltozóRész1); 
  ... 
  KonstansListam: (VáltozóRészm); 
end; 

o type TípusNév = record 
 mező1: Típus1; 
 ... 
 mezőn: Típusn; 
 case FelsorolhatóTípus of 
  KonstansLista1: (VáltozóRész1); 



2007-2008/3 103 

  ... 
  KonstansListam: (VáltozóRészm); 
end; 

 Állomány 
o TextFile, Text 
o file of Típus; 
o file 

 Osztály 
o class 
o object 

 Osztály referencia 
o class of Típus; 

 Interfész 
o interface 

 Mutatók 
o ^Típus 
o pointer 

 Alprogramok 
o type TípusNév = procedure(ParaméterLista); 
o type TípusNév = function(ParaméterLista): VisszatérésiTípus; 
o type TípusNév = procedure(ParaméterLista) of object; 
o type TípusNév = function(ParaméterLista): VisszatérésiTípus of 

object; 
 Variant 

o Variant, OleVariant (típus nélküli típus, bármilyen típusú értéket 
felvehet az ilyen típusú változó) 

 Felhasználói típusok 
o type TípusNév = SajátTípus; 

 
K. L.  

 

Piro- és piezoelektromos jelenségek 

II. rész 

 

Gyakorlati alkalmazások 
 Mind a direkt, mind az inverz piezoelektromos-hatásnak fontos gyakorlati alkalma-

zásai vannak. 
A direkt piezoelektromos hatás alapján működő jelátalakítóknak (traduktorok) számos 

fontos gyakorlati alkalmazása van. Készítenek erő mérésére alkalmas piezoelektromos di-
namométereket és nyomásmérőket. Főleg a nagy nyomások tartományában, ahol nagyobb 
hőmérsékletváltozások is fellépnek, ott a piezoelektromos traduktorok a legalkalmasabb 
mérőeszközök. Szélcsatornákban, robbanómotorok hengereiben, vegyi reaktorokban a 
belső nyomás mérésére a piezo-traduktorok a legalkalmasabbak. A legismertebb gyakorlati 
alkalmazása a tömeg mérésére alkalmas piezoelektromos mérleg, melynek elvi vázlatát a 6. 
ábrán láthatjuk. 


