
Jelentős publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Tíz évig, 1954-64 között 
a Matematikai és Fizikai Lapok egyik szerkesztője volt. 

Számos fizikai és filozófiai jellegű írását az Igazság napilap, a Matema-
tikai és Fizikai Lapok, Korunk, a Hét, Firka, Kelet-Nyugat című folyóiratok 
közölték. 

Dezső Ervin a kollegák, tanítványok, barátok szeretetét, megbecsülését 
élvezte. Igyekezett mindenkin segíteni, nem ártott senkinek,( ezt az 50-es 
évek általa erősen "politizált" légkörében is értékelhettük), sajátos hu-
morával bátorította a csüggedőket és őszintén tudott örvendeni kollegái 
sikereinek. És mi is örvendtünk megvalósításainak, könyveinek, a 
budapesti Műegyetemtől kapott aranydiplomájának és annak, hogy 
amikor 80-ik életéve betöltésekor ünneplésére egybegyűltünk még jó 
egészségnek örvendett. A mai rohanó világban kollégái számára a nyu-
godt támpontot, az összekötő kapcsot jelentette. Nem véletlen, hogy 
születésnapján vendégszerető otthona minden évben a kolozsvári magyar 
fizikusok találkozóhelye volt. Utolsó nyilvános szereplése alkalmával is 
minket arra bíztatott, hogy minél gyakrabban találkozzunk. 

Kitartó, lelkes tevékenysége nem volt hiábavaló. Többezer tanítványát 
látta el életre szóló útravalóval. Őket tudományra, emberségre, ter-
mészetszeretetre tanította. 

Gábos Zoltán 

A guruló hurok mint "Hurok-hullám" 

Mint ismeretes, ha egy zárt láncdarabot megforgatunk az kifeszül és 
szabályos körgyűrű alakot vesz fel. Engedjük szabadon a függőleges 
síkban - eléggé gyorsan - forgó láncgyűrűt. Ez elgurul anélkül, hogy 
összeesne. Egy ilyen "guruló láncgyűrűt" elképzelhetünk úgy is, hogy egy 
kifeszített láncon végigfut egy hurok (lásd az 1. ábrát). 

Általában egy megfeszített húron bármelyzavar tovaterjedése egy 
tranzverzális hullám. Ezért a hurok végigfutását a húron hullámnak kell 
tekintsük. Ez a "hurok-hullám" keresztirányú, sarkított, szállít egy bizonyos 
adag energiát, lendületet, perdületet valamint tömeget is. Elindítását 
kézzel megpróbálhatjuk egy hosszabb láncon vagy gumicsövön. 

A továbbiakban feltételezzük, hogy a "közeg" egy elég hosszú, vékony, 
hajlékony, nyújthatatlan, plin vonalmenti sűrűséggel rendelkező, állandó T 



erővel megfeszített húr. A gravitációs és a súrlódási erőktől pedig eltekin-
tünk. 

a) A forgó gyűrűben megjelenő feszítőerő kiszámítása 
Az R sugarú, v kerületi sebességgel forgó gyűrű hosszát képzeletben 

rövidítsük le kis Al távolsággal (például egy láncszem hosszával). A gyűrű 
sugara ekkor AR-rel lerövidül: 

Ha együtt forognánk a gyűrűvel ezt csak bizonyos munka árán tudnánk 
elvégezni. Egyik lehetőség volna, hogy a gyűrűt a sugara mentén a 
középponti erővel AR távolságon összenyomjuk, ekkor 5L munkát 
végeznénk: 

vagy egy másik lehetőség szerint a feszítő erővel érintőlegesen össze-
húzzuk Al távolsággal 5L = T Al munkát végezve.(2.ábra). 

Mindkét lehetőség azonos munkavégzéssel járna, így. 



b) a hurok-hullám terjedési sebessége 
A hurok épp akkora v sebességgel halad amelynél a benne létrejövő 

feszítőerő egyenlő a húrt megfeszítő T erővel. A hurok gurulása csúszás 
mentes ezért középpontjának v haladási sebessége egyenlő a hurok saját 
középpontja körüli kerületi sebességével. 

A hurok hullám jellemzésére bevezetjük a hurok f gurulási frekvenciáját 
( v = 2 pi R f amiből a frekvencia f = v/(2 pi R) ) . 

Észrevételek: 
- A hurok-hullám terjedési sebességére a jólismert tranzverzális hullám 

sebességképletét kaptuk. 
- A sebesség független a hurok R sugarától, tehát az f -től is. 
- A hurok áthaladásakor a húr minden pontja egy ciklois-ívet ír le 

(Lábra) 

c ) a hurok-hullám energiája 
A hurok mozgási energiáját a haladási és forgási energiák összegeként 

számoljuk ki: 



f) összefüggés a hurok-hullám energiája és lendülete között 
A kapott E k i n = H/f, valamint p = H / (v f) kifejezések alapján: 

Ekin = v p 
Tehát a hurok hullám szállította energia és impulzus arányosak. 

g) a hurok-hullám által szállított tömeg 

A "hurok-hullám"- "foton" párhuzam 
Próbáljunk most párhuzamot vonni - még ha erőltetetten is - ezen 

hullámként is értelmezhető "tovaterjedő hurok", és az elektromágneses mező 
hullámjához rendelt részecske, a "foton" között, Mindkét esetben egy adott 
frekvenciához jól meghatározott energia, impulzus, impulzusnyomaték, 
valamint tömeg tartozik. A hurok is és a foton is csak mozgásban léteznek. 

Érdekes — és lehet érdemes is — ezt egy összehasonlító táblázatba 
gyűjtve áttekinteni: 



Végezetül feltehetünk egy kérdést: 
Ezen meglepő hasonlatosságok alapján milyen mértékben tekinthető a 

guruló hurok a fény egyik lehetséges mechanikai modelljének? 

Bíró Tibor 

Szerkesztőségi megjegyzés: 
A guruló hurok problémájával kapcsolatban a szerző a „Fizikai Szemle" 

1993/1 számában - a négyszögletes kerék rovatban - feladatot közöl. Az 
1993/2-es számban meg a rovatvezető (Gnädig Péter) megoldása talál-
ható. Kissé különböző úton a dolgozatban foglalt eredményhez jut. 
Egyetértünk Gnädig Péter rovatvezetőnek a szerző kérdésére adott 
válaszával: „ A formai analógiát természetesen nem szabad nagyon 
komolyan venni, s azt hinni, hogy „ilyen" a foton. Arra azonban felhasznál-
ható ez a hasonlóság, hogy rámutassunk: már a klasszikus fizikában is 
találunk olyan objektumot, amely bonyolultabb ugyan a tömegpontnál, 
de azért elég szemléletes, s amelynek gerjesztéseihez jól meghatározott 
energia, lendület és perdület tartozik. 

Permutációk, variációk, kombinációk 
előállítása 

1. rész 

Igazi programozási feladat a permutációk, variációk és kombinációk 
generálása. Nem ezek számának megadásáról van szó, hanem a tényleges 
felsorolásukról. 

Az összes ismétlések nélküli permutáció előállítása 
Az eljárás a következő: a. p vektort feltöltjük az identikus permutációval 

(1-től n-ig). Ez az első permutáció. A következő permutáció megadásához 
circulárisan permutáljuk az elemek az elsőtől kezdve- tehát (2,3,.., n, 1)-et 
kapjuk, és ezt addig folytatjuk, amig az első helyre visszekerül az 1. Ezután 
végzünk egy cirkuláris permutációt a 2. elemtől kezdve: (l,3,4...,n,2) és 
cirkulárisan folytatjuk mindaddig amíg visszakerül az 1 az első helyre. 
Újra végzünk egy cirkuláris permutációt a 2. elemtől kezdve. Ezt addig 
folytatjuk, amig az első két elem 1 és 2 lesz, majd végzünk egy cirkuláris 
permutációt, de a 3. elemtől kezdve és folytatjuk a fent leírt eljárást. Tehát, 
ha egy adott állapotban az első i helyen az 1-től az i értékek találhatók, 
sorrendben de az i+1 helyen i+1 értéktől különböző érték áll, akkor 
cirkulárisan permutálunk (i+l>től. 


