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Egyedi találmánnyal forradal-
masítaná a számítógépek hűtési 
rendszerét a kolozsvári Kovács 
Róbert Jenő. A kincses városbeli 
Műszaki Egyetem diákja olyan 
folyadékhűtéses rendszert 
fejlesztett ki, amely nem igé-
nyel karbantartást,  és amellyel 
megelőzhetőek a számítógépek 
elektronikai komponenseinek 
túlmelegedésből adódó meg-
hibásodásai. A fi atal feltaláló 
ötlete szabadalmaztatásáról és 
terveiről beszélt a Krónikának.

 » DEÁK SZIDÓNIA 

A számítógépek és más elektro-
nikai eszközök hűtési rend-
szerét forradalmasítaná a 

kolozsvári Kovács Róbert Jenő talál-
mánya. A két éve KO-pot elnevezés-
sel önműködő virágcserepet létre-
hozó diák ezúttal a számítógépek és 
elektronikai eszközök hűtésére ter-
vezett, úgynevezett IOC (Immersed 
Oil Cooling, folyadékhűtéses – szerk. 
megj.)  rendszert fejlesztett ki, és sza-
badalmaztatta a magyarországi Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. 
Találmánya előnye, hogy az eddig 
ismert, ventilátoros hűtőrendsze-
rekhez viszonyítva megbízhatóbb, 
nem igényel karbantartást, sokkal 
halkabban működik – mondta el a 
Krónikának a kolozsvári Műszaki 
Egyetem diákja.

Halkan működik, nem 
szükséges takarítani a rendszert
 „A számítógépek fi zikai meghibá-
sodásának igen nagy százalékát az 

elektronikai komponensek túlme-
legedése okozza, ezt elkerülendő, 
ajánlatos rendszeresen takarítani 
az eszközöket. Az általam kifejlesz-
tett IOC rendszer, mivel egy telje-
sen zárt rendszer, nem igényel kar-
bantartást, és sokkal alacsonyabb 
a zajszintje” – részletezte a fi atal 
feltaláló. Hozzátette, az innovatív 
hűtési rendszer alkalmazása során 
a számítógép vagy bármilyen más 
elektronikai lap teljes mértékben 
transzformátorolajba van merít-
ve, ez a folyadék pedig elektromos 
szempontból szigetel, illetve jó hő-
vezetést biztosít. Az olajban egy 
levegőpumpa is található, mely bu-
borékok révén segít a folyadék keve-
redésében, amely átadja a hőt a kül-

ső váznak, ez pedig hidegen tartja 
a rendszert. A rendszerben válasz-
falak is találhatóak az elektromos 
biztonságvédelem növelése céljából 
– avatott be találmánya működésé-
be Kovács Róbert Jenő.

Hosszú kutatómunka, 
szép eredmények
Elmondta, a találmány létrejöttét 
négyéves kutatómunka előzte meg, 
még középiskolás korában jelent-
kezett a projekttel több hazai és 
nemzetközi versenyre, ahol szép 
eredményeket ért el. A kivitelezés 
során számos nehézség adódott, 
ezek közül a legnagyobb a szakmai 
segítség hiánya volt – mesélte a 
fi atal kutató. Hozzátette, a kuta-
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Számítógépek hűtési rendszerét forradalmasító ötlet

 Nem igényel karbantartást a kolozsvári diák számítógépek hűtési rendszerét megújító találmánya
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táshoz sokkal kevesebb eszköz 
állt rendelkezésére, mint kül-
földi diáktársainak, ezért több 
energiabefektetésre volt szükség 
a részéről. A különböző konfe-
renciákra, versenyekre édesap-
ja és középiskolás fi zikatanára, 
Popa Márta segített felkészülni, 
ezenkívül autodidakta módon, 
az internetről szerzett informáci-
ókat találmánya előállításához, 
amellyel a magyarországi Kutató 
Diákok Mozgalma konferenciá-
ján és  az ifj úsági tudományos és 
innovációs tehetségkutató verse-
nyen is díjat nyert. „Ezt követően 
folyamatosan fejlesztettem talál-
mányomat, idén nyáron pedig 
végleges szabadalmi oltalom alá 
került. Most befektetőket keresek 
a rendszer széles körű gyártására, 
mivel úgy gondolom, nagyon nagy 
potenciál van benne, ami forra-
dalmasíthatja a számítógépek 
hűtési rendszerét” – mondta el a 
fi atal feltaláló.

Mint korábban lapunkban beszá-
moltunk, Kovács Róbert Jenő KO-
pot elnevezésű okoscserepe szin-
tén egyedi találmány, amely akár 
egy évig is képes a szobanövények 
környezeti paramétereinek – hő-
mérséklet, páratartalom, talajned-
vesség, pH-érték – ellenőrzésére és 
biztosítására. Megtudtuk, a cserép 
egyelőre egy prototípus, szabadal-
maztatás alatt áll, a későbbiekben 
lesz lehetőség a használatára. A 
fi atal feltaláló terveiről elmondta, 
továbbra is az automatizálás terü-
letén, IoT rendszerek (hálózatba 
kötött intelligens eszközök – szerk. 
megj.) fejlesztésével foglalkozna, 
vagy személyre szabott, új elektro-
nikai automatizálásokat tervezne 
és kivitelezne.

 »  „Most befek-
tetőket keresek a 
rendszer széles 
körű gyártására, 
mivel úgy gon-
dolom, nagyon 
nagy potenciál 
van benne, ami 
forradalmasít-
hatja a számí-
tógépek hűtési 
rendszerét” – 
mondta el a fi atal 
feltaláló.

 » KRÓNIKA

E rdélyi középiskolások jelentkezé-
sét is várják a Kárpát-medencei 

középiskolai csillagászati és asztrofi -
zikai versenyre, új nevén az Athleti-
ca Galacticára – adta hírül az MTI. 
A megmérettetésre október 5-ig azok 
a magyarországi és határon túli kö-
zépiskolás diákok jelentkezhetnek, 
akik a fi zika és matematika terén ki-
emelkedő képességekkel rendelkez-
nek, és érdeklődnek a csillagászat 
és az űrkutatás iránt. A három őszi 
fordulót követő döntőt jövő márci-
usban szervezik Baján, a győztesek 
bekerülhetnek a Nemzetközi Csilla-
gászati és Asztrofi zikai Diákolimpia 
(IOAA) húszfős felkészítő csapatába, 
amelyből a keretcsapat képviselheti 
majd Magyarországot az Ukrajná-
ban megrendezendő világversenyen 
– közölték a szervezők. A megmé-
rettetés elméleti, adatfeldolgozási, 
megfi gyelési, planetáriumi forduló-
ból, valamint csapatversenyből áll. 
A döntőbe jutók értékes csillagászati 
könyveket, csillagtérképeket, plane-
táriumi belépőket, kedvezményes 
obszervatóriumlátogatási lehető-

séget nyerhetnek. A pedagógusok 
munkáját szakmai utakkal és ki-
emelt díjazással, a diákot indító is-
kolákat pedig külön elismeréssel ju-
talmazzák. A verseny a legmagasabb 
rangú, középiskolásoknak szóló 
nemzetközi vetélkedő a csillagászat 
és az asztrofi zika területén. Ötlete 
2006-ban született meg Thaiföld, In-
donézia, Irán, Kína és Lengyelország 
együttműködéséből. Az alapítók 
célja az volt, hogy népszerűsítsék a 
csillagászatot és az asztrofi zikát a fi -
atalok körében, és hogy elősegítsék 
a nemzetközi szakmai kapcsolatok 
kialakulását már fi atalkorban is. 
„Az olimpia résztvevői és nyertesei 
között ott vannak a következő évek 
feltörekvő csillagásznemzedékének 
tagjai, akikről a hírekben és tudomá-
nyos eredmények kapcsán hallani fo-
gunk” – idézi a közlemény Kiss Lász-
lót, a Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont főigazgatóját.

2019-ben Magyarország rendezte 
a nemzetközi tornát. A megmérette-
tésre 46 országból több száz tanuló 
érkezett, hogy izgalmas asztrofi zikai, 
égi mechanikai és kozmológiai fel-
adatokat oldjon meg, és éjszaka 88 

távcső segítségével mutassa be gya-
korlati tudását. A magyarországi ver-
senyen 17 arany-, 52 ezüst- és 58 bron-
zérmet osztottak ki az olimpikonok 
között. A tíz magyar versenyző közül 

négyen bronzérmesek lettek, hatan 
pedig dicséretben részesültek. Idén 
Kolumbia lesz a diákolimpia házi-
gazdája, az eseményt online rende-
zik meg.

Erdélyi diákokat is várnak az Athletica Galactica csillagászati versenyre
 » A döntőbe 

jutók értékes csil-
lagászati köny-
veket, térképeket 
nyerhetnek.

Izgalmas asztrofi zikai, égi mechanikai és kozmológiai feladatok várják a csillagászati verseny résztvevőit




