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Miért adnak ki a fémek csengő hangot? 

Ismert, hogy az érzékelhető tulajdonságok az atomi, illetve molekuláris kölcsönha-
tások eredményei.  

A fémek ütés hatására csengő hangot hallatnak. Amikor egy anyagot megütünk, az erő 
hatására egy kicsit deformálódik. Ha az anyag rugalmas (például fém), visszatér az eredeti 
alakjához, majd az ellenkező irányban deformálódik. Ha a jelenség többször ismétlődik, 
akkor rezgés keletkezik. Ennek a rezgésnek a frekvenciája és hossza okozhatja a csengő 
hangot. A fémek egy adott erő hatására általában nem deformálódnak nagymértékben 
(nagy a Young-moduluszuk), ezért a rezgési frekvenciájuk viszonylag nagy. Az acélnak 
nagy a Young-modulusza, ezért ha leejtünk egy acélból készült szerszámot, magas hangot 
hallunk. A ólomnak sokkal kisebb a rugalmassági modulusza, ezért elejtve egy ólom dara-
bot, az tompa puffanással ér földet. Az üveg Young-modulusza hasonló az alumíniumé-
hoz, ezért hallunk csengő hangot, ha megkocogtatjuk a boros poharat. A csengés időtar-
tama attól az energiamennyiségtől függ, amely akkor adódik le, amikor az anyag végig-
megy a deformációs cikluson. A fémek esetében ez a folyamat elég lassú, ezért a hang so-
káig szól. A csengés hossza a hangmagasságtól is függ. A magasabb hangok kevesebb 
hangenergiát szállítanak el, ezért tovább tartanak.  

Minden homogén, kemény, merev anyag, amely rövid távon rugalmas, ütésre csengő 
hangot adhat. A fémek többsége csengő hangot ad, de például az ólom és a nátrium 
nem. A nehezebb fémek, ha elég kemények, jó hangot adnak. A réz (sárgaréz), az ezüst, 
az ón (a bronz és harangbronz) hangja sokkal gazdagabb, mint az alumíniumé. A nehéz, 
rezgő atomtörzsek több energiát tárolnak, mint a könnyűek. A fém elektrontengerben 
található pozitív töltésű atomtörzsek (atommagok és a belső héjakon levő elektronok) 
rendezett együttese. A fém tehát homogénnek tekinthető. A fémek rugalmassági 
modulusza rendszerint százszor nagyobb, mint a fáé vagy a kemény műanyagoké.  

A keményfa, amelyből a xilofont készítik például, tompa hangot ad; rugalmassági 
modulusza kicsi, és a hangja nem szól sokáig, mert az anyag nem elég rugalmas, és a 
rezgési energiája gyorsan leadódik. Az üveg homogén, kemény; kis deformációk esetén 
tökéletesen rugalmas. Csengése azért gyenge, mert rugalmassági határa kicsi. 

Annak az anyagnak, amelyből hangos, hosszan tartó csengést akarunk kiváltani, az 
emberi fül számára érzékelhető frekvencián kell rezegnie. A rezgő tömegnek lényegében 
homogénnek kell lennie, nem lehetnek benne belső fázishatárok (a zárványok vagy a 
komponens-kristályok átmérőjének jóval 1 milliméter alatt kell lennie).  

A kvarc egykristályok jól rezegnek, de természetes frekvenciájuk az emberi halláskü-
szöbön túl van.  

 
M. E. 

 
Érdekes informatika feladatok 

XXI. rész 
 

Problema bovinum 
Arkhimédész (Kr.e. 287?–212), a görög ókor egyik legnagyobb matematikusa, fizi-

kusa volt. Nemcsak a híres „Heuréka!” felkiáltása maradt az utókora, amikor a róla el-
nevezett törvényt felfedezte (minden közegbe merülő testre felhajtóerő hat, ami a test 
által kiszorított közeg súlyával egyezik meg), hanem több mint 40 mechanikai gépet ta-



2007-2008/4 153 

lált fel (őt tartják a csigasor felfedezőjének is). Ezekkel a gépekkel Arkhimédész több 
mint 2 évig védelmezte Szirakuza városát a második pún háború idején a rómaiakat ve-
zető Marcellus ellen. 

Arkhimédész megfordult az akkori világ legnagyobb kultúrközpontjában, Alexandri-
ában is. Itt ismerkedett meg Eratoszthenész (i.e. 276-194), alexandriai csillagásszal, aki-
vel hazatérte után is levelező kapcsolatot tartott fenn. Tudományos munkásságának is 
nagy része e levelezés következtében maradt fenn. 

Arkhimédész Eratoszthenésznek adta fel a szarvasmarhák problémája (problema 
bovinum) néven elhíresült tréfás feladatot. 

A kb. 2222 éves feladat epigrammaként is megjelent, magyar fordítását Baumgartner 
Alajos közölte: 

Számítsd ki, barátom, a Nap tulkai számát; 
Buzgón keressed, hogy bölcsnek hívhassalak 
Számítsd ki, hogy mennyi legelt a mezőkön, 
Trinákia szép szigetének gazdag legelőin. 
Négy nyáj vala együtt, más-más színű mindenik, 
Tejszínű az egyik, másik színe fekete, 
És barna a harmadik, tarka a negyedik nyáj. 
Mindegyik nyájban több vala a bika 
S így oszlottak meg szépen arányosan 
Fehér bika annyi volt, minta feketék fele 
És harmada s hozzá még valamennyi barna; 
Fekete annyi, mint a tarkák negyede 
S ötöde s hozzá még valamennyi barna; 
És tarka annyi, mint a fehérek hatoda 
S hetede s hozzá még valamennyi barna. 

 

A szöveges változata Heinrich Dörrie A diadalmas matematika című könyvében talál-
ható: 

Volt a Napistennek egy bikákból és tehenekből álló csordája, amelyiknek egyik része fehér, egy 
másik része fekete, egy harmadik része tarka és egy negyedik része barna marhákból állt. A fehér bi-
kák száma a fekete bikák számának felével meg egyharmadával volt több, mint a barna bikáké, a 
feketéké a tarka bikák számának negyedével meg ötödével, a tarkáké pedig a fehérek számának 
egyhatodával meg egyhetedével. A fehér tehenek száma az összes fekete marhák számának egyharmada 
meg egynegyede volt, a fekete tehenek száma az összes tarka marhák számának egynegyede meg egy-
ötöde, a tarka tehenek száma az összes barna marhák számának egyötöde meg egyhatoda, a barna te-
henek száma az összes fehér marha számának egyhatoda meg egyhetede. Hogyan tevődött össze a csor-
da a különböző színű állatokból? 

 

A szarvasmarhák problémájának van azonban egy második része is, amely további 
feltételeket szab a szarvasmarhák számára vonatkozóan. Kiderül, hogy Héliosz napisten 
csordája Szicília szigetén legelt, és itt visszautal Homérosz (Kr.e. VIII. század) Odüsszeia 
című művére is: 

Thrínakié szigetére kerülsz most: Éeliosznak  
nagy csordája legel földjén és nagyszerü nyája; 
(XII. ének 127-128. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 
Sztrabóntól (Kr.e. 63?–Kr.u. 21) megtudhatjuk, hogy Szicíliát (háromszög alakja mi-

att) Trinakriának (Trinákia, Thrínakié), majd később Thrinakisnak nevezték. A görög mi-
tológiában Héliosz (vagy Éeliosz) Hüperion és Theia fia, Éósz és Szeléné testvére. Ő a 
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Nap megszemélyesítője, minden reggel útra kel keleti aranypalotájából és alkonyatkor az 
Ókeánoszhoz érkezik meg. Híresek voltak csordái, nyájai Trinákia szigetén, amelyeket 
Lampetié és Phaetusza legeltették. A mitológia szerint a nyáj hétszer ötven marhából és 
ugyanennyi juhból állt, leképezve így a háromszázötven nappalt és éjszakát. Vajon tényleg 
ennyi szarvasmarhából állt a csorda? – Arkhimédész feladata szerint sokkal többől... 

Így szól a második rész: 
 
De gyere, barátom, ismerd meg a Napisten 

csordájának összes körülményét. 
Amikor a fehér bikák összekeverednek a 

feketékkel, nagyon összeállnak, mert egyenlők 
mélységben és szélességben, és Trinákia síkjai 
megnyúlnak minden irányban, s megtelnek saját 
sokaságukkal. S amikor a barnák és tarkák egy 
csordába gyűlnek, úgy állnak össze, hogy számuk 
egytől kezdődően lassan növekedik, míg ki nem 
tölti Trinákia szigetét, egy sem hiányzik s köz-
tük más színű marha meg nem férhet. 

Barátom, ha képes vagy rá, hogy értelmedbe 
befogadd e dolgokat és minden kikötést megfejts, 
koronád lészen ama dicsőség és bölcsesség, hogy 
megtudod a Napisten marháinak számát! 

 
A Napisten csordája  

(Cerveteriből származó váza ábrája 
 Párizs, Louvre Múzeum) 

 
Arkhimédész teljes feladványának megoldása egészen a XX. század közepéig vára-

tott magára. Ekkor derült ugyanis ki, hogy a csorda legkisebb létszámát leíró szám 
206 545 számjegyből áll. Egy ilyen számot számítógép nélkül lehetetlen kiszámítani. 
Például a Times New Roman betűtípus 10-es méretével a szám 34 teljes A4-es oldalt 
teszt ki! 

 

  
 

A szarvasmarhák problémája 
(görög epigramma – Görög matematikai munkák, Ivor Thomas fordítása,  

Harvard University Press, Cambridge, MA, 1941.) 
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Kövessük végig a szarvasmarhák problémájának megoldását Chris Rorres profesz-
szor gyűjteményéből: 

Legyen: 
− W a fehér bikák száma 
− B a fekete bikák száma 
− Y a barna bikák száma 
− D a tarka bikák száma 
− w a fehér tehenek száma 
− b a fekete tehenek száma 
− y a barna tehenek száma 
− d a tarka tehenek száma 

 
Ez alapján a következő egyenleteket tudjuk felírni: 

(1) W = (1/2 + 1/3)B + Y A fehér bikák száma a fekete bikák számának felével meg egyhar-
madával volt több, mint a barna bikáké, 

(2) B = (1/4 + 1/5)D + Y a feketéké a tarka bikák számának negyedével meg ötödével, 
(3) D = (1/6 + 1/7)W + Y a tarkáké pedig a fehérek számának egyhatodával meg egyhetedével. 
(4) w = (1/3 + 1/4)(B + b) A fehér tehenek száma az összes fekete marhák számának egyhar-

mada meg egynegyede volt, 
(5) b = (1/4 + 1/5)(D + d) a fekete tehenek száma az összes tarka marhák számának egyne-

gyede meg egyötöde, 
(6) d = (1/5 + 1/6)(Y + y) a tarka tehenek száma az összes barna marhák számának egyötöde 

meg egyhatoda, 
(7) y = (1/6 + 1/7)(W + w) a barna tehenek száma az összes fehér marha számának egyhatoda 

meg egyhetede. 
 

Az egyenletek W, B, Y, D, w, b, y, d szerint egy homogén lineáris egyenletrendszerbe 
szervezhetők a következő 7×8-as együttható-mátrixszal: 

 
 
Számítógépes programot, vagy valamilyen szimbolikus algebrai programot használva 

(pl. MatLab, Mathematica stb.) könnyen meghatározhatjuk a megoldásokat: 
− W = 10 366 482⋅k 
− B = 7 460 514⋅k 
− Y = 4 149 387⋅k 
− D = 7 358 060⋅k 
− w = 7 206 360⋅k 
− b = 4 893 246⋅k 
− y = 5 439 213⋅k 
− d = 3 515 820⋅k 

ahol k egy tetszőleges természetes szám. 
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Így tehát a feladatnak végtelen sok megoldása van, a legkisebb megoldás, ha k = 1. 
Ekkor a Napisten csordája 50 389 082 szarvasmarhából áll: 
− W = 10 366 482 a fehér bikák száma 
− B = 7 460 514 a fekete bikák száma 
− Y = 4 149 387 a barna bikák száma 
− D = 7 358 060 a tarka bikák száma 
− w = 7 206 360 a fehér tehenek száma 
− b = 4 893 246 a fekete tehenek száma 
− y = 5 439 213 a barna tehenek száma 
− d = 3 515 820 a tarka tehenek száma 

 
Ennyi az első rész. Elemezzük ki a második részt, milyen új feltételeket támaszt? 
Igazából két új feltételt ismerhetünk meg: 
(1) Amikor a fehér bikák összekeverednek a feketékkel, nagyon összeállnak, mert egyenlők mély-

ségben és szélességben, és Trinákia síkjai megnyúlnak minden irányban, s megtelnek saját sokaságukkal.  
(2) S amikor a barnák és tarkák egy csordába gyűlnek, úgy állnak össze, hogy számuk egytől 

kezdődően lassan növekedik, míg ki nem tölti Trinákia szigetét, egy sem hiányzik s köztük más szí-
nű marha meg nem férhet. 

 

Mit jelentenek ezek a feltételek? 
Az első legkézenfekvőbb értelmezése az, hogy a fehér és a fekete bikák száma négy-

zetszám, vagyis W + B = n2 (egy négyzetszám). 
Ebből adódik, hogy 10 366 482⋅k + 7 460 514⋅k = n2, vagyis 17 826 996⋅k = n2. Ha 

egy számítógépes programmal törzstényezőre bontjuk a számot, akkor: 
2⋅2⋅3⋅11⋅29⋅4657⋅k = n2. Ebből adódik, hogy a k 3⋅11⋅29⋅4657⋅r2 alakú kell hogy legyen, 
vagyis: k = 4 456 749⋅r2, ahol r egy tetszőleges természetes szám. 

 

A második feltétel értelmezéséhez tudnunk kell, hogy Trinákia (Szicília) szigete há-
romszög alakú, így a barna és a tarka bikák száma egy háromszögszám, vagyis Y + D = h 
(egy háromszögszám).  

A háromszögszámok a matematikában az 1 + 2 + 3 + ... + (m – 1) + m = 
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 alakban írható számok, ahol m egy tetszőleges természetes szám, vagyis 

amelyek előállnak az első m egymást követő természetes szám összegeként. Nevüket 
onnan kapták, hogy pl. kavicsokkal kirakva őket, háromszög alakba rendezhetők. 

Kifejtve a Y + D = h egyenletet, kapjuk, hogy: 4 149 387⋅k + 7 358 060⋅k = m(m + 1)/2, 
vagyis 11 507 447⋅k = m(m + 1)/2. Az (1) feltételből megkapott k értéket behelyettesítve: 
11 507 447⋅4 456 749⋅r2 = m(m + 1)/2, vagyis 102 571 605 819 606⋅r2 = m(m + 1). 

 

A feladat most az, hogy keressünk olyan r és m természetes számokat, amelyek ki-
elégítik az 102 571 605 819 606⋅r2 = m(m + 1) egyenletet. Így meghatározhatjuk a legki-
sebb k értéket, amelyre fennáll az összes feltétel, majd ezt visszahelyettesítve az első 
részben megkapott egyenletekbe, kiszámíthatjuk az egyes bikák és tehenek számát, eze-
ket összeadva pedig megkapjuk a csorda legkisebb teljes létszámát. 

Részleges megoldást közölt A. Amthor a Das Problema bovinum des Archimedes című 
cikkében (Zeitschrift für Mathematik und Physik. XXV. kötet) 1880-ban, de a teljes megol-
dás a számítógépek megjelenéséig váratott magára. Amthor ugyanis csak a megoldás 
számjegyeinek a számát tudta papíron meghatározni (ez 206 545), valamint azt, hogy a 
megoldás 776-tal kezdődik. 
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Amthor számításait 1889. és 1893. között a Hillsboro Mathematical Club tagjai foly-
tatták, akiknek sikerült meghatározni a megoldás első 31 és utolsó 12 számjegyét. 

A számítógépek megjelenése után, 1965-ben a kanadai Waterloo Egyetem kutatói 
számították ki a legkisebb teljes megoldást. Az IBM 7040-es típusú számítógép 7 órát és 
49 percet dolgozott. Napjainkban egy Pentium V-ös számítógép 5-6 másodperc alatt 
kapja meg az eredményt, az egyedüli probléma természetesen a hatalmas számok ábrá-
zolása, de ezt a Maple, MatLab, Mathematica szoftverek, vagy a Java nyelv BigInteger 
osztálya sikeresen megoldja. 

1998-ban Ilan Vardi egy egyszerű, explicit képletbe foglalta össze a feladat megoldá-
sát. E szerint a Napisten csordájának létszáma így írható fel: 

⎥
⎥
⎥

⎤

⎢
⎢
⎢

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ + 4658

472949404040898634477819735543150330745054948523

880494335439010986623282132829734971099319867
184119152
25194541  

ahol ⎡ ⎤x  ( Rx∈ ) az a legkisebb egész szám, amely nagyobb, vagy egyenlő x-el. 
Egy ilyen feladat megfogalmazása – s kevés az olyan feladat, amelyet 22 század múl-

va lehetett csak megoldani – mindenképp Arkhimédész zsenialítását tükrözi, de sejtette-
e vajon ő, hogy mit alkotott? 

 
Álljon itt a megoldás első és utolsó 500 számjegye: 
776027140648681826953023283321388666423232240592337610315061922690321

593061406953194348955323833033238580023195089004703344094211982833508953
446157558874364918967966655125464772584546510461602748276908192273273239
624708376752171812383319307106205947089778102846151371929989868111868841
692727856965734742675969833374086301327572518139903929524086753589751101
633038199595228622489897747679493477758862273723746255675090116296340679
38245205426167693237121938021260663185281326632834523325818221612627982 
... – ... 
329224895270991698203363167193271338811728935193059808866128626705017161
220339911028328895094744955992831783511338746947077773853346675256935735
279983043872817995021779644625917412057100678374922801294665573191499129
470442534525584320060456506017499205179924220271972472512501269010986437
364562154344225714521018311887768806863029897133785663300440680999855193
917424466337493894703903752457792566996603032654356520726787288351384925
61669543896048155005994630144292500354883118973723406626719455081800. 

Írjunk Java programot, amely meghatározza azon legkisebb r és m értékeket, ame-
lyek kielégítik az 102 571 605 819 606⋅r2 = m(m + 1) egyenletet! 

 
Kovács Lehel István 

 
 

Hasznos tudnivalók a növényi hatóanyagokról 

 
A növényvilág egyedei számos olyan anyagot tartalmaznak szerveikben, melyek em-

beri vagy állati szervezetbe kerülve arra különböző hatást fejtenek ki, befolyásolják élet-
tani működésüket. Ezeket nevezzük hatóanyagoknak. A növényi hatóanyagok, melyek a 
növényi anyagcsere folyamatok során képződnek, az emberi szervezetre gyógyító vagy 
mérgező hatást is kifejthetnek. Már több mint 6000 éve az emberek ismerték a növé-


