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sugármenet megszerkesztése  2p 
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p"1 = -(d-p'2) => p"1 = -10 cm  => p"2 = - 6,66 cm 2p 
d) A lencse – tükör rendszer által alkotott végső kép akkor keletkezik az A1 B1 tárgy 

síkjában, ha a lencse által alkotott A2B2 képről, amely tárgy a tükör számára, ez utóbbi 
az  A2B2 síkjában alkot képet. Ezért A2 B2 mint tárgy, a tükör görbületi középpontjába 
kell, hogy kerüljön. 

Tehát a  tükör görbületi sugara Rtükör =  - 10 cm.    5p 
 Összesen      20p 

Elmélet 
Mindenegyes elméleti kérdésre a helyes válaszért  5 p  jár   

 Összesen      10p 
Hivatalból 10p  jár 

 Teljes pontszám      100p 

hírado

Új módszerek molekulák közti távolságok mérésére, avagy „színes méteres” a nanovilágban 
FRET-technikának nevezik azt a módszert, melyet már régebben alkalmaznak az 

életfunkcióra képes molekulák nanométeres távolságokban történő mozgásának követé-
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sére. E célból egy fluoreszcens festékkel jelölik meg a molekulákat. A megvilágítás után 
a kilépő fluoreszcens fény színe függ a jelölt molekulák távolságától. A módszer nagy 
hátránya, hogy csak 10nm-nél közelebb levő molekulák esetén észlelhető az effektus, és 
1 perc után megszűnik a fluoreszcens fény. 

A Berkeley-Egyetem (Kanada) kutatói 40nm átmérőjű aranyrészecskéket vizsgáltak, 
amelyek ha nincsenek túl távol egymástól, elektronjaik mozgására kölcsönösen hatnak 
(plazma rezonancia jelenség). Ezért megvilágításkor az aranyrészecskékről szórt fény 
hullámhossza megváltozik. A kísérletükben az egymástól viszonylag távol levő aranyré-
szecskék 540nm hullámhosszal a zöld fényt sugározták, az egymáshoz közelített ré-
szecskék fénye a vörös felé tolódott el, kb. 20nm hullámhosszváltozással. A zöldből
vörösbe tartó szín folyamatosan változott a távolság függvényeként. Így a megvilágított, 
egymástól adott távolságban levő nanoméretű aranyrészecskéket alkalmazni tudták 
„mérőrúdként” a DNS-szálak összecsavarodásának, illetve szétválásának tanulmányozá-
sakor. Kimutatták, hogy a szálak összekapcsolódásakor azok merevebbé válnak, a szórt 
fény hullámhossza a spektrum kék vége felé tolódott el egy pár nanométerrel, mivel az 
arany részecskék 2nm-el eltávolodtak egymástól. 

 

Filmsztárokká vált atomok 
A Madridi Egyetem kutatóinak sikerült először lefilmezni atomok mozgását fázis-

átmenet közben. 
Germániumot és szilíciumot ólom filmréteggel vontak be, s mind a két esetben a 

minta hőmérsékletének változásakor különleges felépítésű pásztázó-alagút elektronmik-
roszkóppal egy kiválasztott atomcsoportot követve filmezték a jelenséget. Az eredetileg 
sima filmfelület a hőmérséklet változáskor hullámossá vált. 

 

Mitől függ, hogy meddig ketyeg a „kromoszomális” óránk?     
Mai biológiai ismereteink szerint az emberi kromoszómák végén található tartomány 

(telomer régió) életünk során rövidül, s amikor túl röviddé válik, a sejt nem képes többé 
osztódni. Angol kutatók a telomer hossza változásának okát kutatva ezerszáz 18 és 76 
év közötti nő vérmintája  fehérvérsejteiben meghatározták a telomér hosszát. Megállapí-
tották, hogy a 7500 bázispárból álló szakasz évente 27 bázispárral rövidül, de ha a vizs-
gált személy kövér volt, a soványokéhoz képest még 240-el, az erős dohányosoknál még 
200 bázispárral több volt a rövidülés. Méréseket végeztek férfiak esetében is és az évek-
re átszámított telomérek hossza hét évvel rövidebb  eredményt adott mint a nők eseté-
ben. Ez az adat megegyezik a férfiak és nők átlag életkorának különbségével, ami meg-
erősíti azt a feltevést, hogy a szervezetünkben működik egy beprogramozott 
kromoszomális óra, amely élettartamát befolyásolják életkörülményeink. Ezeknek hatá-
sa még nem eléggé tisztázott, de a felgyorsult biológiai kutatások tárgyát képezik. 

Ennek az élettani problémának a tisztázása során vizsgálták a heroin túladagolásban 
elhunyt fiatalok agyát. Összehasonlították 40 évnél fiatalabb, nem drogfogyasztók agyá-
val, s megállapították, hogy ezekhez képest a drogfogyasztókéban az Alzheimer-kórra 
jellemző lerakódások (plakkok) képződése indult meg. Biokémiai vizsgálatok kimutat-
ták, hogy a heroin fogyasztók agyában megnőtt mennyiségben fordul elő két olyan 
fehérje, amely hozzájárul az Alzheimer-kór kialakulásához. Ezért kijelenthető, hogy a 
heroin meggyorsítja az agy öregedését, s ezzel az életkor rövidülését is eredményezi. 
Remélhetőleg ez a tény is segítségedre van abban, hogy legyőzd a kíváncsiságodat, s ne 
kóstolj meg semmilyen kábítószert! 
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A fű, mint megújuló energiaforrás 
Újabb vizsgálatok azt igazolják, hogy otthonok és kisebb üzemek olcsó fűtőanyaga 

lehet a fűgranulátum, fabrikett helyett. Az érv, amely a fűgranulátum használata mellett 
szól az, hogy a nyár derekától nyár végéig bármilyen fű megfelel a granulátum elkészíté-
sére, ami a felhasználás helyén megvalósítható, kevésbé energiaigényes mint a fabrikett 
készítés, nem igényel előzetes szárítást, ezért előállítása olcsóbb, mint a fabriketté. Adott 
tömegű fűgranulátum az azonos tömegű fabriketthez hasonló mennyiségű hőt ad le. Az 
előállításukhoz felhasznált és a belőlük nyerhető energia aránya a fűgranulátum esetében 
sokkal kedvezőbb, mint más biomassza készítményeknél. Míg a fű 70 nap alatt granulá-
tum készítésére megfelelően megnő, nem igényel különös gondozást, évelő növény, 
nem igényel jó minőségű talajt. Kimutatták, hogy a fűgranulátum égetésekor sokkal 
kevesebb üvegházhatást okozó termék képződik mint a kőolaj, szén, vagy földgáz ége-
tésekor, ezért környezetkárosító hatása kisebb. Egyedüli hátránya, hogy több hamu 
képződik égetésekor mint a fa esetében, ezért a tüzelőberendezéseket gyakrabban kell 
tisztítani. 

 

Az ózon „kétszínű” viselkedése sok gondot okoz az emberiségnek  
A háromatomos oxigén molekulák (O3) a felsőbb légkörben a Napból érkező, nagy-

energiájú ultraibolya sugarakat elnyelve, megvédik az élőlényeket ezek káros hatásától. A 
vegyipar  sok terméke (pl. a freonok) bontják az ózon molekulákat, s így mennyiségük 
csökken a felső légrétegekben. Ezért nemzetközi egyezmények (1987- Montreali korlá-
tozó egyezmény) születtek termelésük csökkentésére. Mára már gyakorlatilag kivonták 
őket a forgalomból. Ennek ellenére tovább folytatódott az ózonréteg vékonyodása, az 
úgy nevezett ózonlyukak szaporodása nem csak a Déli-sark felett, hanem már az Észa-
ki-sarknál is. Gyanítják, hogy kapcsolatban áll a jelenség a globális felmelegedéssel. 
Nemzetközi együttműködés  keretében 19 ország több mint száz tudósa dolgozik a 
probléma megoldásán. 

Ha hiányzik az is baj, ha túl sok van belőle, az sem jó! A földfelszín közelében na-
gyon mérgező hatása van az élőlényekre. Jelentős mennyiségű ózon található a nagyvá-
rosok szmogjában, de már a fő utaktól  messze levő mezőgazdasági területek légterében 
is kimutatták az ózon mennyiségének növekedését. Hatása a haszonnövények termésát-
lag csökkenésében, az érés folyamatának késleltetésében nyilvánul meg. 

 

Újdonságok a nyomelemek biológiai szerepének tisztázásában 
 A kadmiumról eddig azt tudtuk, hogy egy nagyon mérgező elem, nincs funkciója az 

élettani folyamatokban, ezért egészséges szervezetben nem is fordul elő. Nemrég, egy 
amerikai kutatócsoport kovamoszatokat tanulmányozva az egyik moszatfajta biokémiai 
elemzésekor egy olyan fehérjét talált, amely kadmiumot tartalmazott. Eddig csak arra 
volt példa, hogy ha fehérjébe más fémet kadmium helyettesít, az elveszti biológiai funk-
cióját. Viszont a kovamoszatban talált kadmium tartalmú fehérje biológiai funkcióra 
képes, s ennek a mechanizmusát is sikerült tisztázni. A kadmium tartalmú molekula egy 
olyan enzimcsaládba tartozik (szénsavanhidráz), amely a szén-dioxid szállítását és leadá-
sát segíti elő.

Az áramvezetők egy új típusa – a mikroorganizmusok  
A Geobacter nevű mikroorganizmusról (1987-ben fedezték fel) bebizonyosodott, 

hogy jól használható mérgező és radioaktív anyagokkal, vagy kőolajjal szennyezett víz 
tisztítására. Arra is képesek, hogy a megújuló biomasszát elektromos árammá alakítsák. 
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Ehhez a mikrobáknak a sejten kívülről kell elektronokat szállítaniuk a fémekhez. Bebi-
zonyosodott hogy a mikroba finom szálakat termel a sejt egyik oldalán, s feltételezték, 
hogy ezek kinyúlnak a sejtből, s elektronokat szállítanak a fémfelületére. A feltételezést 
kísérletileg sikerült alátámasztani. Génmódosítással leállították a szálak képződését, a 
Geobacter nem szállított elektronokat. Ezek a vizsgálatok azt is megmagyarázzák, hogy 
hogyan élhet a Geobacter oxigénmentes környezetben. A mikroba úgy nyer energiát a 
fémekből, mint az ember az oxigénből. 

(A Természet világa, Élet és Tudomány alapján) 

 

Számítástechnikai hírek 
Élete legfontosabb küldetésének tartja Nicholas Negroponte, hogy olcsó laptopot 

készítsen a világ összes gyermekének. A MIT Media Labs vezetője a napokban számos 
érdekes részletet elárult a különleges hardverről, de az első prototípust csak november 
17-én mutatja meg a nagyközönségnek, egy információs társadalommal foglalkozó 
tunéziai világtalálkozón. 

Egyáltalán nem nehéz olcsó számítógépet gyártani, állítja Negroponte, ugyanis a mai 
laptopok árának a felét hirdetésekre költik, és a nonprofit szervezet ilyesmire egy fillért 
sem költ. A második legdrágább tétel a kijelző, ennek az árát azonban harmincöt dollár-
ra sikerült leszorítaniuk, a többi alkatrészének pedig legalább a hetvenöt százaléka csak 
azért lenne drága, mert egyre nehezebb kiszolgálni a legújabb operációs rendszereket és 
más szoftvereket. Az olcsó laptopon azonban egy spártaian egyszerű linux fut, azaz 
nincs szükségük hatalmas erőforrásokra sem.  

Jelenleg csak azt nem tudni, hogy pontosan milyen adattárolón lesznek a szoftverek, 
mivel a száz dolláros laptopban egyáltalán nem lesz merevlemez.  

 

Ismert tény, hogy az egyre nagyobb felbontású digitális fényképezőgépek egyre 
nagyobb fájlokat hoznak létre. Ha ezeket a képeket ráadásul sorozatban készítjük, s 
nem elégszünk meg a JPEG tömörítésű fájlokkal, hanem RAW formátumban dolgo-
zunk, akkor egy kép akár 8-15 MB méretű is lehet. Még a gépek nagy belső puffere 
ellenére is előfordulhat, hogy a következő sorozat előtt még nem ürült ki teljesen a 
puffer, így egy-két képről lemaradunk. Az ilyen kellemetlenségek ellen érdemes nagy 
sebességű kártyát használni.  

A TwinMOS elkészítette az eddigi legnagyobb sebességű CompactFlash kártyát, 
melyet főként digitális tükörreflexes vázban érdemes használni. A 140x-es Ultra-X 
sorozatú CF kártyák 21 MB/s olvasási és 16,2 MB/s írási sebességűek. Jelenleg a 4 
GB-os modell gyártását kezdték meg, de hamarosan a 8 GB kapacitású is a gyártósza-
lagra kerül. 

 

Van egy pár gyártó, aki kiváló minőségű mini-PC-ket gyárt. Az AOpen garantáltan 
ezek közé tartozik, hiszen az XC Cube sorozat számos tagja már kellően bizonyított. 
Ezen gyártó készülékei átgondolt felépítéssel, könnyű szerelhetőséggel és – bár ez in-
kább ízlés kérdése – finom külsővel vívták ki maguknak a piac elismerését. 

Az AOpen XC Cube EZ482 az AMD 939-es foglalatba illeszthető processzorait 
támogatja; kivételt csupán a legújabb, kétmagos AMD Athlon 64 X2 dual-core CPU-k 
képeznek. 

Az EZ482 formavilágával gyakorlatilag az első XC Cube generációt követi. Ez az út 
egyáltalán nem volt rossz döntés a tervezőktől. Az igényes, fekete fényezésnek azonban 
megvan a hátulütője: a legkisebb porszem és a legszárazabb kézről származó ujjlenyo-
mat is azonnal meglátszik rajta. A fényezés (itt valóban fényezésről van szó) sajnos a 
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karcolásokat is vonzza, mint mágnes a vasat; a mellékelt pihe-puha rongyocskával (előt-
te alaposan lefújva) sem tudtuk úgy megtisztítani a felületet, hogy mikrométernyi karco-
lásokat ne ejtsünk az U-alakú fedőlemezen. 

www.index.hu 
 
Az informatikai vállalkozásoknak sikerült kilobbizniuk, hogy továbbra sem adóztatja 

meg alkalmazottaikat a pénzügyminisztérium. A 2001-ben bevezetett kedvezmény eset-
leges megvonásának hírére több szoftverfejlesztő nagyvállalat bejelentette: ez esetben 
vagy nem fejleszti tovább romániai cégeit, vagy kivonul az országból.  

Sebastian Vlădescu pénzügyminiszter elmondása szerint azért hagyta meggyőzni 
magát, mert a pluszban beszedhető összeg nem lenne jelentős költségvetési tétel. Ugyan 
a tárcavezető úgy látja, a szoftverfejlesztés is ugyanolyan jelentőségű mesterség, mint 
más, de közölte: enged a cégek nyomásának. 

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
II. 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 
oldalnyi érdekes ismertetőt, faliújság cikket. Válaszaitokat elektronikus formában, az 
ismertetővel 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-
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 Martin Lajos 
1827-1897 

Matematikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a 
repülés egyik magyar úttörője.  
 

2 Wigner Jenő
1902-1995 

Fizikus. A Fasori Gimnáziumban végezte középiskolai 
tanulmányait. A berlini egyetemen kémiát tanult, majd 
az Egyesült Államokban telepedett le.  
 

3 Szent-Györgyi Albert  
1893-1986 

Biokémikus, az MTA tagja, Nobel-díjas. Orvosi okle-
velet szerzett. A szegedi Ferencz József Tudomány-
egyetem Orvosi Vegyészeti Intézetének professzora.  


