
Meglepő eredményeket kapunk, ha csigarajzoló programunkban 
méretváltozás helyett szögváltozást végzünk: 

TO POLIP : A :NOV :SZOG 
FD :A RT :SZOG 
POLIP :A :NOV íSZOG + :NOV 

END 

Próbáld ki ezt az eljárást a következő értékekre: 
POLIP 5 10 10 
POLIP 5 4 45 
POLIP 5 5 44 

Ez egy végtelen eljárás. Végessé tehetjük bevezetve egy :MAX 
paramétert, mely a "gombócok" számát szabályozza. 
TO POLIP :A :NOV :SZOG :LEPES :MAX 

IF : LEPES :MAX [ STOP] 
FD :A RT :SZÖG 

POLIP :A :N0V :SZOG + :N0V :LEPES + 1 :MAX 
END 
TO RAJZ :A :NOV :SZOG :MAX 

POLIP :A :NOV :SZOG 1 :MAX 
RAJZ :A :NOV : SZOG :MAX 

END 

Érdekes kísérletet hajthatsz végre a RAJZ eljárással kü lönböző 
paraméterekre. 

A következő számban logo-csipkéket rajzolunk rekurzív eljárásokkal. 

Vas Anna 
Sepsiszentgyörgy 

Wilhelm Conrad Röntgen 

1845-1923 

Nagy változást hozott az 1895. év a fizika  fejlődésében.  A most 100 éve 
történtek rövid vázolása lehetővé teszi ennek a W.C. Röntgen (1845-1923) 
által megindított kutatásnak, felfedezésnek  az értékelését. Röviden az 
történt, hogy az akkori kör le teke t folytatva,  vákuumcsövekben, az ún. 
katódcsövekkel kísérletezve, a látható fény  számára átlátszatlan fekete 

Arcképcsarnok, 
tudományok  története 



papírba burkolt csövet bekapcsolva 
az a s z t a l o n l e v ő f l uo re szká ló 
kristályok felvillantak,  tehát a csőből 
új fajta,  szemmel láthatatlan sugárzás 
indult. Az új felfedezés  híre nagyon 
gyorsan elterjedt. A fizikusok  siettek 
készülékeikhez, hogy megismételjék 
Röntgen kísérletét s az ismételt kísér-
letek beigazolták az ismeretlen, X 
s u g a r a k , v a g y a h o g y k é s ő b b 
nevezték a Röntgen sugarak ma már 
közismer t tu la jdonságai t . Sokan 
v é l e t l e n n e k t u l a j d o n í t o t t á k a 
Röntgen sugarak felfedezését.  Két-
ségtelen, hogy a véletlen is szerepet 
játszott, azonban ez a felfedezés  nem 
jöhetett volna össze anélkül a meg-
figyelési  tapasztalathalmaz nélkül, 
amelyet Röntgen évtizedes, lelkiis- Wilhelm  Conrad  Röntgen 
meretes kísérletező munkája során 
szerzett.. Tekintsük át Röntgen életét. 

Édesapja jómódú kereskedő volt. Édesanyja Amsterdamból származott, 
s hároméves korában szülei Hollandiába költöztek. Röntgen Utrechtben 
tanult. Tanuló éveiről keveset tudunk, egy diákcsíny következtében 
kicsapnák az iskolából, ezzel megszűnt az a lehetősége, hogy egyetemre 
kerülhessen. 1865 őszén Zürichbe utazott, hogy az ottani Műszaki Főis-
kola gé pészmérnöki karán folytassa  tanulmányait (ott nem kértek érettségi 
bizonyítványt). Itt három évig volt hallgató, érdekelte az alkalmazott 
matematika és a műszaki fizika.  Tanulmányai befejezése  után a kísérleti 
fizika  félé  fordult.  Kundt ismert fizikus  hatására ezután filozófiai  doktori 
címet szerzett, s amikor 1870-ben Kundt a würzbergi egyetemre kapott 
meghívást, Röntgen vele ment s később 1872-ben követte a strassbourgi 
egyetemre. Itt sikerült neki az oktatási engedélyt megkapni s rövid 
hohenheimi mezőgazdasági tanároskodás után 1879-ben harmincnégy 
éves korában a giesseni kísérleti fizika  tanszékének élére került, ahol 
elsősorban az elektromágnesség és fénytan  kérdéseivel foglalkozott. 

Röntgen mindig egyszerű kísérletekkel dolgozott és ezekkel nagyon 
pontos eredményeket ért el, a kétkezi munkát igen nagyra becsülte. 

Itt Giessenben fontos  felfedezést  tett, kimutatta egy mozgó elektromos 
töltés mágneses mezejét az ún. röntgenáramot. A giessieni évek ered-
ménye Röntgen kristályfizikai  kutatásai. Egy évtized múlva F. Kohlrunsch 
utódaként Wüssburgba hívták, tehát nyilvános rendes egyetemi tanárként 
tért vissza arra az egyetemre, amely előbb megtagadta tőle a tanári 



kinevezését, így elérkezett a leghíresebb felfedezéseinek  színhelyére. 
1895 novemberében észlelte az új sugarakat, az első közleményt 1895-ben 
decemberében írja, a harmadik s egyben az utolsó írása erről 1897 
márciusában jelenik meg. Sokan kutatták, hogy ezen korszakalkotó 
eredménye után miért húzódott vissza. M. von Lane véleménye szerint a 
felfedezése  olyan hatással volt rá, hogy az akkor ötvenéves tudós ettől a 
kutatástól többé nem tudott szabadulni. Minden nagy szellemi tett 
nyomasztja azt, aki véghezvitte. 

1901 decemberében Röntgen kapta meg a fizikai  Nobel-díjat s 
érdekességként megemlítjük, hogy a Nobel-díj átvételekor nem tartott 
előadást. 

Négy évvel a sugarak felfedezése  után a müncheni egyetemre hívták 
s ettől kezdve végig Münchenben maradt. Mint egyetemi tanár tiszteletnek 
örvendett, szigorú volt, előadásain soha egy tréfás  szó sem hangzott el, 
nem volt a szavak mestere. 1920-ban adta ki utolsó munkáját a kristályok 
fizikájáról. 

Mivel nem szabadalmazta felfedezéseit  elszegényedve halt meg 1923 február 
10-én. Hamvait Giessenben helyezték el. 

Koch Ferenc 

1. kép 2. kép 



Szerkesztői  megjegyzések. 
Az előző oldalon és a hátlapon látható röntgenfelvételek  Kolozsváron 

készültek 1896-ban, mindössze három hónappal Röntgen felfedezése 
után. Az első felvétel  a kolozsvári egyetem Fizikai Intézetében készült, 
míg a másik kettő az egyetemmel szemben levő római-katolikus főgim-
názium fizika  laboratóriumában - két középiskolás diák állította elő, 
természetesen fizika  tanáruk irányításával - . 

Számunkra ez a két dokumentum jellegű kép rendkívül sokatmondó, 
mert kézzelfoghatóan  igazolja az akkori erdélyi oktatási rendszer színvo-
nalát. Egy kísérleti jellegű Nobel-díjas felfedezés  eredményeit három 
hónappal a felfedezés  után a kolozsvári egyetemen és az erdélyi 
k ö z é p i s k o l á k b a n (Nagyváradon a p remont re i g i m n á z i u m b a n is 
elvégezték a kísérleteket) bemutatják, tanítják és a kísérleteket a diákok 
is elvégzik. 

A röntgensugárzással kapcsolatos kutatásokért Nobel-díjjal kitüntetett 
tudósok: 

1901 — W.C. Röntgen - a sugárzás felfedezéséért 
1914 — M.V. Laue - a röntgensugarak kristályokban létrejövő diffrak-

ciójának felfedezéséért 
1915 — W.H. Bragg és W.L. Bragg (apa és fia)  - a kristályszerkezet 

röntgensugarakkal való tanulmányozásáért 
1917 — Ch.G. Barkla - az elemek karakterisztikus röntgensugárzásának 

felfedezéséért 
1924 — K.M. Siegbahn - röntgenspektroszkópiai vizsgálatokért és 

eredményekért 
Moseley nevét nem találjuk a listán. Ennek az az oka, hogy az Első 

Világháborúban 28 éves korában Gallipolinál elesett. A Nobel-díjat pedig 
csak élő tudósnak adhatják. 

Dom Perignon csodá la tos nedűje é s az 
erjesztés tudománya 

A vegytan fejlődésével  állandóan tökéletesedő egyik legrégibb élelmi-
szerünk a kis mennyiségben derűre, nótázásra hangoló, túlfogyasztva 
pedig "sírva vigasztaló" alkohol. Már az ókoriak felfigyeltek  a "nyelvet 
megoldó" hatására, innen a mondás: in vino veritas, vagyis borban az 
igazság. Ebből kiindulva, a bor lepárlásával nyert ital, a konyak, amelyet 
már a középkortól kezdve ismertek és gyártottak, valóságos "tömény 
igazságának tekinthető. 


