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3D-s objektumok megjelenhetnek a térképen. Az ingyenes SketchUp egyéni felhaszná-
lók számára érhető el, s ez gyakorlatilag a már létező SketchUp Pro 5-ös verziójára épül. 

 
A Warner Bros elsőként dob a piacra hibrid, az egyik oldalán DVD, a másik oldalán 

HD DVD formátumú lemezt. A kereskedők örülnek az újításnak, de az ár eltántoríthat-
ja a vásárlókat. Május kilencedikén jelenik majd meg az USA-ban a Kevin Costner és 
Jennifer Aniston fémjelezte „Rumor Has It” című film, elsőként hibrid kivitelben, az 
adathordozó korong egyik oldalán hagyományos DVD, míg a másikon HD DVD for-
mátumban. A kereskedők üdvözölték a kezdeményezést, hiszen a „kettő az egyben” 
formátum nem csak helyet spórol a polcokon, de kevesebb kezelendő tételt is jelent. 
Kétség kívül azon vásárlók számára is hasznos, akik később kívánnak átnyergelni az új 
formátumra, de most még csak DVD lejátszóval rendelkeznek. 

 
A nagyobb DRAM előállítók szerint a DDR2 memória chipek árai növekedésbe 

kezdhetnek a következő három hónapban és akár egész évben is. Általában mindig az 
év második negyede a leggyengébb időszak a PC-s piacon. Azoknak tehát, akik szeret-
nék bővíteni a gépükben található memóriát, esetleg olyan hordozható médialejátszót 
vennének, amely ilyen adattárolási megoldást használ, érdemes minél előbb dönteni és 
bevásárolni. Az egyesült államokbeli Micron Technology nemrég kiadott előrejelzése 
szerint a DRAM árak a márciusi stagnálás után ugrásszerű növekedésbe kezdhetnek. „A 
DRAM chipek iránti kereslet a negyedév második felében túlszárnyalhatja az előállítási 
kapacitást.” – mondta Mike Sadler, a Micron alelnöke. „Ahogy növekszik az eladott PC-
k száma, úgy emelkedik az egy gépre vetített memória mennyisége is. Ugyanez a helyzet 
a noteszgépek esetében is, és további árnövekedést okozhat a régebbi DDR-ről az 
újabb DDR2 technológiára történő átállás miatt is.” Majd hozzátette, hogy a DRAM 
chipek iránti kereslet a tavalyinál 50-60%-kal is nagyobb lehet. A leginkább használt 512 
megabites, 533 MHz-es DDR 2 memória modulok ára a múlt hónap vége óta 7,4%-kal 
nőtt, 4,92 dollárra. A világ legnagyobb DRAM gyártója, a Samsung Electronics elemzői
is megjósolták ezt előre. 

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
VI. 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-
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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 Harsányi János  
1920-2004 

A budapesti fasori Evangélikus Gimnáziumban érett-
ségizett. Előbb gyógyszerész diplomát szerzett, majd filo-
zófiából doktorált. Ausztráliába emigrált, ott kezdett el a 
döntéselmélettel foglalkozni. Érdeklődése az angol erede-
tű etikai elmélet, az utilitarista/haszonelvű etika kérdései 
felé fordult. Végül Amerikában telepedett le. 

2 Kármán Tódor 
1881-1963 

A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet 
szerzett. Életének állomásai Göttingen, Aachen, Berlin, 
Pasadena. Felfedezte a mozgó hajó mögött keletkező, ké-
sőbb róla elnevezett örvénysor törvényét. Megalkotta a 
határfelület elméletét, a szárnyfelület alakítása és mérete-
zése elméletét hangsebességen felüli repüléshez. Ered-
ményei miatt a hangsebességen felüli repülés atyjának ne-
vezik. Fontos eredményeket ért el a szilárdságtan, képlé-
keny alakítás, kristályrács-szerkezet, súrlódási áramlási el-
lenállás, valamint a magneto-hidrodinamikában.  

3 Hevesy György  
1885-1966 

Magyar származású Nobel-díjas kémikus, egyetemi 
tanár, az MTA tiszteleti tagja, a hafnium felfedezője, a ra-
dioaktivitás- és izotópkutatás úttörője. Tanulmányait Bu-
dapesten, Berlinben és Freiburgban végezte, ahol doktori 
oklevelet nyert. Ezután különböző kutatóintézetekben 
dolgozott (Karlsruhe, Manchester, Koppenhága). A 
freiburgi egyetem fizikai-kémiai tanszékének tanára és in-
tézetének igazgatója. Dánia, majd Svédország következik, 
ahol a stockholmi egyetem szerveskémia tanára. 1959-
ben elnyerte „Az atom békés felhasználásáért” díjat 
(Atoms for Peace Awards).  

4 Neuman János 
1903-1957 

Budapesten érettségizett az evangélikus gimnázium-
ban. Egyetemi tanulmányait Zürichben (vegyészmérnöki) 
és Budapesten (matematikai doktorátus) végezte. A berli-
ni, a hamburgi, majd a princetoni (USA) egyetem tanára. 
Kutatásai a halmazelmélet egzakt megalapozása, az ún. 
„tiszta” kvantummechanikai állapotok fogalmának beve-
zetése, a játékelmélet. Fontos szerepe volt az elektronikus 
számítógépek kifejlesztésében (a kettes számrendszer al-
kalmazása, memória, programtárolás, utasításrendszer 
stb.), az atomenergia felszabadítására vonatkozó elméleti 
feladatok megoldásában is.  
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5 Károly József Irén 
1854–1929 

Tanár, fizikus, a rádiótechnika egyik magyar úttörője, 
premontrei szerzetes. Nagyváradon tanított. Tökéletesí-
tette a kohérert és működését több dolgozatában elemez-
te. Valószínű, hogy Marconi előtt ismerte a drótnélküli 
távírás elvét, sikeres kísérleteket végzett a drótnélküli táv-
íróval. 1896-ban Nagyváradon felállított egy röntgenlabo-
ratóriumot. 1916-ban alapítványt tett fizikai tanulóverse-
nyekre, melyet róla neveztek el. 1921-től az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társaság elnöke. 

6 Bárány Róbert  
1876-1936 

Magyar származású svéd orvos, egyetemi tanár, No-
bel-díjas (1914). Oklevelét Bécsben szerezte, majd bel-
gyógyászati és pszichiátriai tanulmányokat folytatott. A 
bécsi orvosi egyetem fülészeti klinikáján dolgozott. 1926-
tól haláláig az uppsalai egyetem fül-orr-gégészeti tanszé-
kének tanszékvezető egyetemi tanára volt.  

 

Eredmények 
a) radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazása a kémiai kutatásban 
b) a vesztibuláris apparátus (az egyensúly-szerv) élettanának és kórtanának kutatása
c) egyensúly elemzése a nem-kooperatív játékok elméletében 
d) kísérletek a szikratávíróval 
e) összenyomott folyadékok, aerodinamika, szilárd rakéta hajtóanyagok, helikopter 
f) számítógép működésének alapelvei, spektrál-tétel, halmazelmélet, játékelmélet 

 
Kovács Zoltán 

 

Készüljünk fel a nyár folyamán és vegyünk részt az  
Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján!

Előválogató szakasz, Kolozsvár, 2006. december 18. 

A kolozsvári BBTE Módszertani tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára 
hat szakterületen (fizika, matematika, informatika, környezettudomány, műszaki tudományok, 
élettudományok) végzett eredeti tudományos kutatások angol nyelvű bemutatójára. Az egy ol-
dalas angol nyelvű beszámolót kérjük eljuttatni Kovács Zoltán szervező címére: 
kovzoli7@yahoo.com 2006. december 1-ig. A dolgozatok alapján hívjuk meg a versenyzőket a 
2006. december 18-i előválogatónkra, amelyre 12 órai kezdettel a tanszék M. Kogălniceanu 
(Farkas u.) 4. szám alatti termében kerül sor. A versenyzők tíz percben mutatják majd be a zsűri 
előtt angolul az eredményeiket. A győzteseket önköltségen a külföldi döntőre küldjük ki. 
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