
Ennek a kristály
szerkezetnek egyik 
jellemző tulajdonsága, 
hogy az egyes fémek 
rétegekben helyezked
nek el. Az 5-ös ábrán 
láthatjuk, hogy ezek a 
fémrétegek hogyan 
követik egymást, ha a 
kristályra az "a" iránnyal 
párhuzamosan nézünk. 
Tulajdonképpen egy 
több rétegből álló 
szerkezetet látunk. Az 
első réteg az Y réteg, 
amit lefele haladva egy 
CuO2 réteg, BaO réteg, 
CuO réteg majd BaO réteg, CuO2 réteg és végül újra Y réteg követ. Így a rétegek 
tovább ismétlődnek. Itt meg kell jegyezzük, hogy a CuO rétegek valójában CuO 
láncokból állnak. Ez a réteges szerkezet megtalálható valamennyi keramikus 
szupravezetőnél. A legújabb kísérletek azt is bebizonyították, hogy a kristály-
szerkezet anizotrópiájából bizonyos elektromos és mágneses tulajdonságok 
anizotrópiája is következik. 

Amerikai kutatóknak sikerült igazolni az elektronpárok létezését a keramikus 
szupravezetőkben. Számtalan kísérlet segítségével mutatták ki, hogy az elektron-
párok létrejöttét nem okozhatja a háttérrács deformációja által közvetített kölcsön
hatás. Ma már ismert, hogy a keramikus szupravezető oxidok viselkedését a 
hagyományos elméletekkel nem lehet leírni. A kutatók számára a legnagyobb 
gondot az elektronpárok képződési mechanizmusának megértése jelenti. 
Napjainkban a magashőmérsékletű szupravezetés magyarázatára számos új 
elméleti modell születik, ezek igazolása és kísérleti ellenőrzése a jövő feladata. 

Egyelőre csak reménykedni lehet, hogy a magashőmérsékletű szupravezetés 
mechanizmusát rövid időn belül megértik és így a jelenség alaposabb ismeretével 
lehetővé válik a szupravezető kerámiák jellemzőinek további javítása. 

Ötvös Lóránt 
Zilah 

Borland Delphi 
A magasszíntű programozási nyelvek gyors fejlődése, a grafikus Windows 

környezet és az általa szolgáltatott lehetőségek megjelenése, az objektumorientált 
programozás tökéletesítése gazdag hátteret biztosított a gyors fejlesztői 
környezetek (RAD - Rapid Application Development) kialakítására. Ilyen fejlesztői 
környezetek a Visual Basic, Visual Prolog, Visual FoxPro, Borland Delphi, 
Borland C++ Builder. 
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Cikksorozatunkban a Borland Delphi környezet lehetőségeit szeretnénk is-
mertetni, hat fejezeten keresztül: 

I. Bevezetés a Borland Delphibe 
II. Delphi - az Object Pascal nyelv 
III. Delphi - vizuális alkotóelemek - VCL 
IV. A Delphi grafikája 
V. Adatbáziskezelés Delphiben 
VI. Alkalmazásfejlesztés Delphiben - gyakorlatok 

I. Bevezetés a Borland Delphibe 
A Delphi vizuális, komponens- és formalapú, windowsos alkalmazásfejlesztő 

eszköz, amely a gyors (majdnem csak az egér használatával történő) üzembiztos 
alkalmazásfejlesztés mellett testre szabható adatbázis-hozzáférést is biztosít. A 
Delphi felhasználói felülete egy jól megtervezett objektumorientált programozási 
nyelvre támaszkodó windowsos programozási környezet (IDE - Integrated 
Development Environment). Ez a környezet hat alapelem segítségével valósítja 
meg hatékonyan a kitűzött célokat. A windowsos alkalmazások alapja az ablak. 
A Windows ezeket az ablakokat használja fel a felhasználókkal való interaktív 
és más típusú kommunikációra, eredmények, információk szöveges és grafikus 
megjelenítésére. A Delphi alkalmazásfejlesztési filozófiája tökéletesen illeszkedik 
ehhez az ablak- és eseményorientált rendszerhez. Az alkalmazáskészítés alapja 
a form, amely egy ablakot ír le (egy üres ablak, munkaasztal, amelyen kifor-
málódik, kialakul az alkalmazás). A programozás nem más mint egy ilyen form 
definíciója, illetve komponensekkel (alkotóelemek - windows kontrollok, gom-
bok, menük, ikonok, címkék, stb.) való betelepítése, megadva azt, hogy az egyes 
komponensek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve hogyan kezelik az 
őket érintő eseményeket. Két fontos lépést különböztetünk meg ilyen szempont-
ból: az alkalmazás tervezését és a futtatását. A Delphi objektumorientáltsága 
megengedi, hogy az objektumokhoz, komponensekhez tervezési, fejlesztési 
időben is hozzáférjünk. 

A Delphi az alkalmazások fejlesztése során projecteket hoz létre. A project 
tárolja az egyes alkalmazásra vonatkozó információkat, az alkalmazáshoz tartozó 
egységek tervszerű leírását. Ezeket a következő állományok felhasználásával 
valósítja meg: 

.DPR: a project forráskódja. Ilyenből csak egy lehet a projectben, és azokat 
az állományokat (unitokat) tartalmazza, amelyek a projecthez tartoznak, valamint 
az alkalmazáshoz tartozó formokat hozza létre (Application.CreateForm) és 
elindítja az alkalmazás eseményfigyelőjét (Application.Run). 

program ProjectPelda; 
uaas 

Forms, 
MainW in MAIN.PAS, 
AboutB in ABOUT.PAS; 

{ $R* .RES} 
begin 

Application.Title:='Próba Alkalmazás'; 
Application.CreateForm(TMainWindow, MainWindow); 
Application.CreateForm(TAboutBox, AboutBox); 
Application.Run; 

end. 
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.PAS: az alkalmazáshoz tartozó saját unitok forráskódja. A hagyományos Pascal 
unitoktól eltérően a Delphi unitok három főrészt tartalmazhatnak: 

interface {bevezető fejrész} 
implementation {leírásrész} 
initialization {inicializáló rész) 

.DCU: a unitok lefordított kódja. 

.DFM: az alkalmazáshoz tartozó formok bináris leírása. A formokhoz mindig 
tartozik egy unit, amely a formokon levő objektumok (komponensek) leírását 
tartalmazza. Ha ezt a bináris állományt Delphiben megnyitjuk, akkor olvasható 
formában megjeleníti az objektumok tulajdonságait és ezek értékét. 

1. Menüsor: A működéshez szükséges menüket tartalmazza. A menüsor 
hasonlít a megszokott Borland Pascal 7.0 programozási környezet menüsorához, 
ennek a funkcióit tartalmazza, ismertetésére itt nem térünk ki részletesen. 

2. Komponensek: A komponenspaletta a Windows alatt megszokottá vált 
vezérlőelemeket (gombok, listák, standard dialógusdobozok, menük, ikonok, 
címkék stb.) tartalmazza. Minden alkotóelem és vezérlőelem objektumon alap-
szik. A komponensek a TComponent objektumtípusból származó vizuális objek-
tumok, amelyekkel tervezési időben is dolgozhatunk. Á komponenseket két 
csoportra oszthatjuk: látható és nem látható alkotóelemek. A látható komponen
sek mind a tervezés, mind a program futtatása során ugyanúgy jelennek meg. A 
nem látható komponensek pedig csak a tervezés során jelennek meg. A 
komponenseket használatuk során egyedi névvel kell ellátnunk. Ez a név 
azonosításra szolgál és a komponens Name tulajdonságával (property) de-
finiáljuk. A komponenseket két nagy csoportra oszthatjuk: az alapkomponen-
sekre, amelyek a standard komponenspalettán találhatóak, illetve a felhasználó 
által írt és a komponenspalettához hozzáfűzött komponensekre. A komponen-
seket a formhoz kell hozzáadnunk, egyszerűen úgy, hogy a formra helyezzük. 
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A Delphi a háttérben elvégzi az objektumösszefiizéseket, elkészíti a form típusát 
és megoldja az eseménykezelést. 

type 
TForml = class(TForm) 

Buttonl:TButton; 
end; 

Olyan komponensek is vannak (Panel, GroupBox, stb.), amelyek más kom-
ponensek tárolására, csoportosítására képesek. A csoportokat tervezési időben 
adhatjuk meg. A Delphi lehetőséget nyújt arra is, hogy Visual Basicben készült, 
VBX vezérlőket építsünk be a komponenspalettába. A komponenspaletta, logikai 
sorrendet követve, rendezetten tárolja a komponenseket. Ilyen értelemben 
megemlíthetünk standard (standard), felhasználói (additional), adatbáziskezelő 
(dataaccess), adatkontrollok (data controls), standard dialógusdobozok (dialogs) 
stb. komponenseket. 

3. Form: A form a Delphi alapegysége. Egy, az alkalmazáshoz tartozó ablakot 
form segítségével írhatunk le. Minden egyes ablakot egy form objektum testesít 
meg, és az ablakokat a formhoz tartozó unitok kezelik. Ha egy új formot akarunk 
létrehozni, akkor a Delphi automatikusan felajánl egy form-minta köteget (browse 
gallery), amelyből választhatunk. Az előre definiált minták (blank form, about 
box, dual list box, multi-page dialog, standard dialog box, password dialog, 
tabbed notebook dialog) mellé felhasználó szinten definiált mintákat szúrhatunk 
be. Ha kiválasztottuk a form típusát, akkor megkezdhetjük a komponensekkel 
való betelepítését. A komponenseknek megfelelő objektumok automatikusan 
beépülnek a programba. A form létrehozásával automatikusan létrejön a formot 
leíró unit is, amely tartalmazni fogja a form típusdeklarációját és az ennek 
megfelelő objektumpéldányt. A formokat az objektum tulajdonságainak 
beállításával, a program működését a formok eseményeinek kezelésével 
valósíthatjuk meg. A formokat a project Application.CreateForm metódusa 
automatikus létrehozza, elvégzi a memóriafoglalásokat és regisztrálja a formot. 
Bármelyik ablakról eldönthetjük, hogy látható legyen-e vagy sem. Ezt megtehet-
jük a form Visible tulajdonságának beállításával, vagy a form Show, illetve Close 
metódusainak a meghívásával. A Close metódus futtatja a form OnCloseQuerry 
eseménykezelőjét, amely az ablak bezárási feltételeit ellenőrzi és elvégzi az 
ezeknek megfelelő műveleteket. Az is megadható, hogy mi történjen egy adott 
ablak kifestésekor. Ekkor az OnPaint eseményhez tartozó Paint metódust kell 
megírni. 

A formon lévő komponenseket különböző szempontok szerint rendezhetjük. 
A komponenseket először ki kell jelölni. Ezt megtehetjük úgy, hogy egyszerűen 
rákattintunk az egérrel. Több komponens kijelöléséhez tartsuk lenyomva a 
<Shift> billentyűt. A komponensek kivágását, másolását, törlését az Edit 
menüpont által szolgáltatott Cut, Copy, Paste és Delete lehetőségekkel végezhet-
jük el. A komponensek egymáshoz, illetve a formhoz viszonyított helyét a 
rendezőpaletta (View/Alignment Palette) segítségével, illetve az Edit/Align... 
menüponttal végezhetjük el. A komponensek elrendezését segíti a form rácsozata 
is, amelyet az Options/Environment menüpont által megjelenített dialógus-
doboz segítségével állíthatjuk be. Az Edit/Tab Order menüpont által megjelenített 
dialogusdoboz segítségével beállíthatjuk, hogy az alkalmazás futása közben a 
formon lévő komponensek között milyen sorrendben haladjon végig a fókusz. 
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4. Szövegszerkesztő: A Delphi környezet tartalmaz egy MDI (Multi Docu-
ment lnterface) elven működő belső szövegszerkesztőt is. A fejlesztés során a 
grafikus megjelenítés mellett az objektum kódlapján dolgozva "manuálisan" 
hagyományos programozási lépéseket is végezhetünk. A szövegszerkesztő 
számos olyan újdonságot (billentyűzet-átdefiniálás, oszlopblokk-kijelölés stb.) 
tartalmaz, amelyek elősegítik a hatékony programozást. 

Amikor egy új formot létrehozunk vagy egy meglévő unitot betöltünk, akkor 
automatikusan a szövegszerkesztőben egy új lap nyílik meg, ahová betöltődik 
az illető unit, amelyen módosításokat eszközölhetünk. Néhány módosítás ter-
mészetesen automatikusan történik. Ha új komponenst helyezünk a formra, 
akkor a komponenst leíró objektum kódrésze automatikusan "beíródik" a 
szövegszerkesztő megfelelő lapjára, ha pedig egy komponest kitörölünk, akkor 
a hozzá tartozó kódrész kitörlődik a unitból. Ha egy komponens nevét megvál-
toztatjuk, minden előfordulása is automatikusan kicserélődik a unitban. 

A Delphi rendszer számos olyan funkciót, eszközt tartalmaz, amelynek 
valamilyen kapcsolata van a szövegszerkesztővel. Itt fogjuk megemlíteni a Delphi 
fordítóprogramját és a hibakeresőrendszerét (Debugger) is. A Delphi fordítóprog-
ram megírásakor is legfontosabb szempont volt a fordítás gyorsasága. A Delphivel 
közvetlenül .EXE program állítható elő, amely nem igényel a Windowson kívül 
semmilyen más futtató rendszert. A projecteket a Compile, illetve a Run menükkel 
fordíthatjuk le és futtathatjuk. A Compile menüponthoz számos olyan menüpont 
(Compile, BuildAll, SyntaxCheck, Information...) tartozik, amelyek segítségével 
a Delphi lefordítja a programot, minden unitot újrafordít, illetve minden modulra 
kiterjedően szintaktikailag ellenőrzi a programunkat. A Run menü az éppen 
fejlesztett project teljes futtatása mellett tartalmazza a lépésenkénti, részleges 
futtatáshoz, illetve a hiba- és változókereséshez tartozó menüpontokat is. A 
töréspontok létrehozása, a változók figyelése, kifejezések kiértékelése hasonló a 
Borland Pascal 7.0 környezet szolgáltatta lehetőségekhez. A Delphi grafikus 
Debugger programja is örökölte elődjének összes jó tulajdonságát. 

A Delphi Search menüje számos olyan menüpontot (Go to Line Number, Show 
Last Compile Error, Find Error..., Browse Symbol...) tartalmaz, amelyekkel 
gyorsítani, hatékonnyá tudjuk tenni a forrásszövegbeli keresést. A Browse Symbol 
menüpont segítségével a kiválasztott szimbólum jellemzőit láthatjuk. Ha a 
szimbólum egy objektum, akkor az adatok, metódusok, tulajdonságok 
láthatóságát, típusát, öröklődési hierarchiáját tárja elénk a rendszer. 

5. Eszközök: Az eszközpaletta tartalmazza azokat a gyors eszközöket (Speed 
Buttons) amelyek segítségével a menükben is megtalálható funkciók könnyeb
ben, gyorsabban elérhetővé válnak. Ezek segítségével a fejlesztés hatékonyabbá 
tehető. 

6. Objektumkezelő: Az objektumkezelő (Object Inspector) a Delphi rendszer 
talán legfontosabb része, hisz segítségével beállíthatjuk az egyes komponensek, 
objektumok tulajdonságait és eseménykezelőit. Az objektumkezelő két fő részt 
tartalmaz, az első (Properties) a formok, komponensek, objektumok tulajdon-
ságainak beállítására szolgál. Az itt beállított tulajdonság már fejlesztés közben 
megjelenik a formon. Például, ha egy komponens Name tulajdonságát megvál-
toztatjuk, az a formon is módosul. A formok a TForm, a komponensek a 
TComponent objektumosztály példányai. Minden objektum a TObject őstől 
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származik, tehát rendelkezik ezen osztály összes tulajdonságával. Így beállíthat-
juk a form, a komponensek színét, a használt fontot, méreteket stb. Az objek-
tumkezelő másik fő része az objektumhoz tartozó eseménykezelés (Events) 
beállítására szolgál. Az itt beállított esemény fejléce automatikusan megjelenik 
az objektum leírásában és az objektumkezelő automatikusan átadja a vezérlést 
a szövegszerkesztőnek a metódustest begépelése érdekében. 

Az objektumkezelő a tulajdonságokhoz és az eseményekhez interaktív hoz-
záférést biztosít. Ezeket egy két oszlopos táblázatban jeleníti meg, ahol a táblázat 
első oszlopa a tulajdonságok vagy események nevét, a második oszlop pedig 
ezeknek az értékeit tartalmazza. A táblázat sorai tartalmazzák az objektumhoz 
tartozó összes tulajdonságot vagy eseményt. 

Kovács Lehel 
Kolozsvár 

Fizika évfordulók 
I I . rész 

75 éve született AAGE BOHR (1922.VI.29. - ) dán fizikus, Niels Bohr fia. 
Kidolgozta az egyesített magmodellt, és 1975-ben B. R. Mottelsonnal fizikai 
Nobel-díjat kapott a kollektív magmozgás a valencianukleonok mozgása közötti 
csatolás felfedezéséért, és az erre épülő magelméletéért. 

75 éve született CHEN NING YANG (1922.IX.22. - ) kínai fizikus, aki Leevel 
együtt 1956-ban igazolta, hogy a paritás megmaradása a béta bomlással érvényét 
veszti, amiért 1957-ben fizikai Nobel-díjat kaptak. Enrico Fermi Yanggal együtt 
megalkották az elemi részecskék Fermi-Yang modelljét, amelyben alaprészecs-
kék gyanánt a nukleonok és antinukleonok szerepelnek. 

75 éve halt meg MAX ABRAHAM (Danzig, 1875.III.26. - München, 1999.XI.16.), 
német fizikus. 1897-ben doktorált Plancknál Berlinben. 1900-tól Göttingenben 
dolgozott, majd 1910-től a milánói műegyetem elméleti fizika professzora. 
Megalkotta a "merev elektron" elméletét, mely alapján számításokat végzett, 
amelyek jó közelítő eredményeket szolgáltattak. Következtetett például arra, 
hogy a tömeg a sebesség függvénye. A sebességváltozáskor fellépő tömegvál-
tozást azonban a relativitáselmélet másnak találta. Később a kísérletek a rela-
tivitáselméletnek adtak igazat. Nevét viselte az Abraham-féle energiatenzor. 
Eredményesen foglalkozott a gravitáció elméletével is. 

75 éve halt meg WILHELM HALLWACHS (1859.VII.9.-1922.VI.20.), német 
fizikus. Miután 1887-ben Hertz megfigyelte, hogy az elektromos szikra kelet-
kezését elősegíti, ha a szikraközön ultraibolya sugár haladt át, Hallwachs 
kimutatta, hogy a sugárzás hatására a levegőben elektromos töltések keletkeztek, 
majd fémlemezen létrehozta a fényelektromos hatást, amit Hallwachs effektusnak 
neveznek. 

75 éve halt meg HEINRICH RUBENS (1865.III.30. - 1922.II.17.) német fizikus, 
aki Paschennel együtt a hősugárzást vizsgálták, s annak spektrumát tárták fel. 
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