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2. n≤400 felső határa túl nagy, hogy statikusan deklarált szomszédsági mátrixszal tá-
rolhassuk az adatokat. Néhány módszer az adatok tárolásának bővítésére: 

a1. statikus szomszédsági mátrix longint típusú elemekkel:  n≤126 
const dim=126; 
var a:array[1..dim,1..dim] of longint; 

a2. statikus szomszédsági mátrix byte típusú elemekkel:  n≤253 
const dim=253; 
var a:array[1..dim,1..dim] of byte; 

b. dinamikusan tárolt szomszédsági lista: n≤255 
const dim=255; 
type pElem=^Elem; 
 Elem=record 
 csucs,koltseg:byte; 
 kov:pElem; 
 end; 
var a:array[1..dim] of pElem; 

c.  dinamikusan tárolt szomszédsági mátrix n≤500 
const dim=500; 
type m=array[1..dim] Of byte; 
 pm=^m; 
 pmatrix=array[1..dim]of pm; 
var  a:pmatrix; 
 

Az algoritmus bonyolultságának vizsgálata 
Ha n a csúcsok száma és m az élek száma, akkor  

a beolvasás bonyolultsága: θ(m) = O(n2)
Prim algoritmus: θ(n3)
Kiírás: θ(1) 
 

Az algoritmus bonyolultsága: θ(n3)

hír ado

Újdonságok az alumínium-oxid technikai felhasználhatóságáról 
A köznapi beszédben üveg alatt a szilikátüveget értjük, amely szilícium-dioxidból, 

kalcium-, nátrium-oxidból készül, a sajátos tulajdonságú üvegek esetén még kálium-
oxidot, dibór-trioxidot, illetve ólom-oxidot is tartalmaznak. Ezek az üvegek mechanikai 
és kémiai behatásra nem túl ellenállóak. Ezért a kutatók már rég kísérleteztek szilárdabb, 
nagyobb hő és vegyszerrel szembeni ellenállású üvegek előállításával. Egy amerikai ipari 
kutatóintézet munkatársainak sikerült eddig a legbíztatóbb eredményt elérni alumínium-
oxidot használva alapanyagul kevés lantán-, gadolínium- és ittrium-oxidot keverve hoz-
zá, majd hidrogén lángjában megolvasztva. Az így kapott olvadékot vízbe öntve 
mikroszkópikus méretű üveggömböcskéket nyertek, melyeket 900oC hőmérsékleten és 
30Mpa nyomáson szinterezéssel jó átlátszóságú, nagy keménységű üveglemezkévé sike-
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rült alakítani. A kísérleti üvegdarabkák mérete egyelőre kicsi, alig 2cm2. A módszer 
akkor válik értékessé, ha  nagy felületű példányokat is előállítanak. 

P. Yang, kaliforniai kémiaprofesszor beszámolója szerint a világító diódák (LED) 
anyagául használt gallium-nitrid nanoszálak növekedési irányától függnek az anizotróp 
fizikai tulajdonságaik (pl. törésmutató, hő- és elektromos vezetőképesség).  Ahhoz hogy 
ezeket a tulajdonságokat szabályozni tudják, a nanoszálak növekedési irányát kell szabá-
lyozni. Eddig ez nem sikerült, csak a méreteiket tudták befolyásolni. A Yang kutatócso-
portja különböző hordozó felületen növelte a gallium-nitrid nanocsövekből felépülő
kristályokat. Lítium-alumínium-oxidot használva egyenlőoldalú háromszög keresztmet-
szetű egykristályt sikerült növeszteni, míg magnézium-oxidon hatszög keresztmetszetűt. 
A kétféle egykristályt alkotó nanocsövek keresztmetszete is különböző volt. 

 

A nanotechnika által értékesített jelenség elég régi keletű
A Delhiben található, több mint 1600 éves vas oszlopot, amely nem rozsdásodik, a 

világ egyik csodájaként tartják számon. Újabb vizsgálatok azt bizonyították, hogy felállí-
tása idején, amikor még sokkal tisztább volt a légkör, a vas felületén a lassan kialakuló 
nanoszerkezetű vas-foszfáton vas-oxid és vas-hidroxid védőréteg fejlődött ki, megaka-
dályozva a további korróziót. Mivel az oszlop föld alatti részén ez a védőréteg nem 
tudott kialakulni, ez lassan el kezdett korrodálódni.  

 
(A Mindentudás Egyeteme, Élet és Tudomány alapján) 

 

M. E.  

Számítástechnikai hírek 
A Borland Software egy a közösségi oldalán a napokban kiadott közleménye szerint 

nem tervezi több különálló C++ Builder (BCB) termék kiadását. E helyett a cég a jövő-
ben a C++ nyelven történő fejlesztést lehetővé tevő eszközét a Delphi termékcsaládjá-
nak részeként hozza majd forgalomba. A C++ Builder a Delphi-be integrálása egyetlen 
egy termékvonalban egységesíti a cég windows-os fejlesztőeszközeit. A Delphi-be épí-
tett C++ Builder a felhasználók számára a szinkronizált VCL-változatok előnyét fogja 
kínálni, amelynek köszönhetően a C++ Builder-rel dolgozók számára is előbb válnak 
elérhetővé majd Delphi rendszerben bevezetett fejlesztések. Az első a C++ Builder 
technológiát integráltan tartalmazó Delphi kiadása 2005-ben várható. 

 
Szilícium helyett szilícium-karbid: az új mikroelektronikai alapanyagból készült 

áramkörök extrém körülmények között is működnek.  
Japán kutatók kidolgozták a csaknem hibátlan szilícium-karbid kristályok gyártásá-

nak technológiáját. A sikeres laboratóriumi próbák után már az ipari gyártás fejlesztésén 
munkálkodnak. 

A szakemberek körében régóta ismert, hogy szilícium helyett jobb lenne szilícium-
karbid alapanyagra építeni a mikroelektronikai áramköröket, ugyanis lényegesen kisebb 
energiafogyasztással oldhatnák meg ugyanazokat a feladatokat. A másik jelentős előny: a 
szilícium-karbid áramkörök jóval magasabb hőmérsékleten is működőképesek, mint a 
szilícium alapúak. Az alkalmazásokat eddig az hátráltatta, hogy nem sikerült megfelelő
méretű, hibahelyektől mentes szilícium-karbid kristályokat növeszteni. A centiméter mére-
tű kristályokban alagútszerű hibahelyláncok léptek fel. Ezek a kis alagutak rövidzárlatot 
hoztak létre a kristályon belül, ilyen alapanyagra viszont nem lehet áramkört építeni. 

Kazumasa Takatori (Toyota laboratóriumok) és munkatársai a közelmúltban a 
Nature hasábjain ismertették az új kristálynövesztési megoldást. A kristályt több lépés-
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ben növesztik. Az újabb lépéseket mindig a kristály éppen legtisztábbnak talált oldalán 
folytatják, erre csapódik le a forró szilícium-karbid gőz. Olyan hét centiméter átmérőjű
kristályokat sikerült növeszteniük, amelyekben legalább százszor kevesebb a hibahely, 
mint a korábban hagyományos megoldással növesztett kristályokban. Az új kristályok 
gyakorlatilag hibahelymentesek. 

A szilícium-karbid alapanyagú áramkörök magasabb feszültségen és jóval magasabb 
impulzusgyakorisággal működhetnek. A szilícium-karbid kitűnő alapanyagnak ígérkezik 
nagyteljesítményű áramkörök építéséhez. Kevésbé károsítják a radioaktív sugárzások, 
ezért űreszközök külső felületén vagy atomreaktorok belsejében is alkalmazható lesz. A 
szilícium alapú eszközöknél jóval magasabb hőmérsékleten is működőképes marad, 
ezért feleslegessé válik a forró környezetben eddig kényszerűen alkalmazott drága ár-
nyékolás, hővédelem. 

 
A Linux alapú Konqueror és a Windowsba integrált Internet Explorer (IE) böngé-

szőkben biztonsági kockázatot jelent bizonyos preparált ftp-linkek futtatása. Az ilyen 
linkekkel parancsok hajthatók végre az ftp-szerveren, sőt lehetséges akár email továbbí-
tása is. Az érintett böngészők legfontosabb hiányossága, hogy nem értelmezik megfele-
lően az url-be kódolt új sor (Newline) jelet (%0a). Így ftp-parancsok csempészhetők a
létrejött ftp-kapcsolatba.  

Például: ftp://ftpuser:ftppass@server/directory%0aftp-parancs%0a. 
 
A Toyota robotokkal pótolja a fogyatkozó emberi munkaerőt 12 gyárában. A japán 

autógyártó az ország elöregedése miatt kialakult munkaerőhiány és a költségtakarékos-
ság kényszeríti a humán ügyességű robotok használatára. Az új, kétkarú humanoid 
robotok a munka befejező fázisának összetett feladatait is képesek lesznek megoldani, 
mint az ülések vagy apró beltéri alkatrészek beszerelése. A jelentés szerint a Toyota 
szeretne első lenni a teljesen robotizált autógyártás terén. 

www.index.hu, www.origo.hu 
 

Kutatás 
IV. rész 

 

A Firka 2004-2005. évfolyamában újszerű, eredeti kutatási témákat kínálunk fel. Kérjük, 
küldjétek 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 Firka számokban közöljük! Azokat a tanulókat, akik egyénileg 
bármely eredeti témával 2005. február 15-ig bejelentkeznek, és tudnak angolul, a lengyelországi 
Katowicében (2005. áprilisában) megrendezett nemzetközi versenyre válogatjuk ki. Az alábbiakban 
a korábbi Ifjú Kutatók Nemzetközi Versenyén fizikából első díjat szerzett erdélyi diákok kutatási 
témáit mutatjuk be vázlatosan, amit tovább lehet gondolni, fejleszteni. 

 


