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lázatban 8 rovarfaj Strouhal-számát határoztam meg.
Ezen értékek is a 0,2–0,4 tartományba estek, bizonyítva
a Strouhal-szám méretfüggetlenségét.

Taylor és munkatársai [1] kutatásukban azt kapták,
hogy a kisebb madaraknak és rovaroknak ereden-
dôen nagyobb a meghatározott örvénylési sorozata,
azaz Strouhal-száma, és csak akkor kisebb, ha szaka-
szos repülést, úgynevezett cirkáló repülést végeznek.
Taylor és munkatársai [1] kutatása szerint az átlagos
röpsebességgel utazó madarakat magasabb Strouhal-
szám, míg a nagyon lassú utazósebességet alacsony
Strouhal-szám jellemzi, hasonlóan például az 5. áb-
rán a kis kócsag Strouhal-számához. A magas S érték-
nél a repülô madár vagy rovar szárnya – felfelé törté-
nô mozgás közben – ütközik a légkörben kialakuló
örvénnyel, amely hatásos energianyerési módot bizto-
sít az élôlény számára a repüléshez.

Az optimális Strouhal-szám a szárny (uszony) kine-
matikai és morfológiai paramétereinek függvényében
változik, de úgy tûnik, hogy a 0,2 < S < 0,4 értékek
általánosak. Ez széles körben igaz a repülő és az úszó
állatokra.

Köszönetnyilvánítás

A szerzô köszöni Horváth Gábornak (ELTE Biológiai Fizika Tan-
szék) a kézirat megírásában és pontosításához nyújtott segítségét.
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BÚCSÚ HUSZÁR MIKLÓSTÓL
Huszár Miklós 1961-ben, 23 éves korában diplomá-
zott az ELTE-n. Jánossy Lajos professzor, az Atomfizi-
kai Tanszék vezetô tanára, a KFKI igazgatója felfi-
gyelt Miklós kiemelkedô tehetségére, és
felvette ôt a KFKI Kozmikus Sugárzási
Osztályán mûködô Elméleti Kutató Cso-
portjába. Eredményes együttmûködé-
sükrôl két közös publikáció tanúskodik,
de Miklós már ekkor is végzett önálló
kutatómunkát. Érdeklôdése az elméleti
részecskefizika matematikai problémái
felé fordult.

1968-tól három évet töltött a Dubnai
Egyesített Atomkutató Intézet Elméleti
Laboratóriumában J. A. Szmorogyinszkij
professzor, a Landau-iskola neves tagja
munkatársaként. A Lorentz-csoport uni-
tér ábrázolásairól közösen írt cikkeik, majd Miklós
további önálló eredményei komoly nemzetközi vissz-
hangra találtak, a Mathematical Reviews folyóirat ál-
landó lektornak kérte fel. Kandidátusi disszertációját
is ebbôl a témakörbôl írta és Dubnában védte meg
1971-ben.

Miklós részt vállalt az elméleti fizika oktatásában és
népszerûsítésében. Csoportelméletbôl éveken át tartott
speciális kurzusokat az ELTE-n. A Gondolat kiadó fel-

kérésére szerzôtársával, Füstöss Lászlóval
széles olvasótáborhoz szóló, értékes és
érdekes könyvet írtak Maxwell életérôl és
munkásságáról. Az 1968-ban megjelent
könyv az egyetlen magyar nyelvû mû a
19. század nagy fizikusáról.

Dubnából hazatérve Miklós a KFKI Ré-
szecske- és Magfizikai Intézetének Elmé-
leti Osztályán folytatta munkáját. Szerény,
szeretetre méltó, segítôkész kollégát is-
mertünk meg benne. Matematikai problé-
máinkkal bizalommal fordulhattunk hoz-
zá, szinte mindig tudott utat mutatni a
megoldás felé. Ez a ’80-as évek kezdetétôl

is még sokáig így volt, bár elhatalmasodó pszichiátriai
betegsége miatt már nem volt képes az önálló alkotó
munkára. Az utóbbi években egyre ritkábban jött be az
Intézetbe, és kedves, szelíd humorú szavaiba szomo-
rúság vegyült. Emléke velünk marad.

Frenkel Andor

HÍREK – ESEMÉNYEK 281




