
126 2005-2006/3 

Tehát az alkén: C3H6, az alkán C3H8.

K. 479. Az elegy komponensei közül csak a butén reagál vizes oldatban brómmal, 
addicionálva azt: C4H8 + Br2 → C4H8Br2

1000mL old. …. 0,5molBr2
20mL ……..x = 0,01mol           

Mivel νC4H8 = νBr2 , az elegyben a butén tömege 56⋅0,01 =0,56g. Ez a mennyiség az 
elegy 25%-a, vagyis az ¼-e, akkor az elegy tömege = 4⋅0,56 = 2,24g. 

 
K. 480. Az A szerves anyag molekulaképlete: (C2H3Cl2)n
(C2H3Cl2)n → 4CO2

Mivel égés során mólonként 4 molCO2 keletkezik, a molekulában 4 szénatomnak 
kell lennie, tehát az n értéke 2, ezért az A molekulaképlete: C4H6Cl4

Erélyes oxidációkor a molekula hasad a kettőskötés mentén, két molekulát eredményezve. 
Mivel csak egyféle karbonsav képződött, a kettőskötéssel összekapcsolt két szénatom tercier 
atom kellett legyen és a molekula szimmetrikus szerkezetű a kettőskötésre nézve: 

hírado

Az „ügyes”, maláriát terjesztő szúnyogoknak végre van egy hatásos ellensége, egy gomba! 
Az emberiség egyik ádáz ellenségét, az Anopheles-szúnyogot, amely a maláriát terjeszti 

és évente egy milliónál több ember halálát okozza, eddig nem sikerült rovarirtókkal, 
gyógyszerekkel hatástalanítani. Ennek fő oka az, hogy nagyon hamar képesek rezisztenciát 
kialakítani ezekkel az anyagokkal szemben. Az Edingburghi Egyetem kutatói  rájöttek, 
hogy van egy gombaféleség (Beauveria bassiana), amelynek  spórái ha érintkeznek a szú-
nyogokkal, abban csírázni kezdenek, s néhány napon belül megölik őket. Ugyanakkor 
közvetlen bénító hatásuk is van a szúnyogokra, lelassul a sebességük, nem tudnak gyorsan 
továbbrepülni. Megállapították, hogy a gombával szemben nem alakul ki rezisztenciájuk a 
szúnyogoknak. A laboratóriumi mérések szerint a malária terjesztésének esélye akár 98%-
al is csökkent, ha a gomba spórát spray formájában használták a szúnyogok ellen. 

 

Érdekességek a virágok világából 
A gének szerkezetének vizsgálata mind több rejtélyre derít fényt a növény és állatvi-

lágban egyaránt. 
Eddig nem tudták a magyarázatát annak, hogy mi az oka, hogy egyes virágok kora-

tavasszal, mások később, vagy éppen a nap különböző szakaszában virágzanak. Felfe-
deztek már két olyan, fényérzékeny fehérjemolekulát, amelyek a növények virágzásában 
jelentős szerepet játszanak. Az egyik, a CONSTANS nevű, a naphossz változásának 
függvényében irányítja a virágzást. A frissen felfedezett FKF1 névvel jelölt fehérje a 
CONSTANS hatását szabályozza annak a gátlására hivatott transzkripciós faktor 
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(CDF1) bomlását segítve elő. A feltevést alátámasztja az a tény, hogy olyan növények-
nél, amelyeknek adott egyedeiből hiányzik a FKF1 fehérjét előállító gén, azokban több a 
CDF1 és később nyílnak mint a nem génhibás testvéreik. 

Összegezve az elmondottakat, megállapítható hogy egy fehérjemolekula (FKF1) ké-
pes a tavasz érkezte jelzésére. 

 

A termőtalaj is lehet légszennyezés forrás?  
A műholdas vizsgálatok derítettek fényt arra, hogy a megművelt termőföldek jelen-

tős felelősséggel bírnak a légkör szennyezettsége mértékének növekedésében. Megmér-
ték a művelt földfelületekről felemelkedő nitrogén-dioxid mennyiséget, s megállapítot-
ták, hogy a légkör összes nitrogén-oxid tartalmának 22%-a a talajból kibocsátott nitro-
gén-dioxidból származik. Ezt a mennyiséget a talaj mikroorganizmusai termelik, feldol-
gozva a talajba bevitt ammónia és nitrát tartalmú műtrágyákat. Sikerült kimutatni, hogy 
azokon a helyeken volt nagyobb a NO2 -kibocsátás, ahol erősebben trágyázták a földet. 
A nitrogén-dioxidnak szerepe van az alsólégköri ózonképződésben, amely nagyon káros 
az élőlények egészségére, ugyanakkor aeroszólok képződését is eredményezi, amelyek-
nek jelentős hatása van az időjárás alakulásában. Ezért jelentős, hogy a trágyázás kivite-
lezésénél a gazdasági tényezők mellett a környezetvédelmet is szem előtt tartsák.  

 

Közlekedésbiztonság és reklámanyagok tartalma közti kapcsolat 
Az amerikai pszichológusok felemelték szavukat a forgalmas utak mentén elhelye-

zett erotikus tartalmú óriás-poszterek ellen, állítva, hogy hozzájárulnak a közúti balese-
tek számának növekedéséhez. Állításukat az a vizsgálatsorozat támasztotta alá, mely 
során képsorozatokat mutattak a kísérleti személyeknek. A tájakat, épületeket ábrázoló 
képek közé kevertek egy-egy erotikus tartalmú képet. A megfigyelőkben az erotikus 
képek hatására nagyon rövid időre (pár tized másodperc) a vakságra hasonlító hatás 
jelentkezik, minek  következtében az erotikus kép közvetlen szomszédságában levő
képeket alig ismerték fel. A kutatók szerint ezek a szexuálisan provokáló képek az agy 
bizonyos részén hatnak olyan erővel, hogy az újabb információ bevételére nagyon rövid 
időn belül képtelenné válik. Ez a rövid idő viszont elég arra, hogy a nagysebességgel 
közlekedő gépkocsivezető ne vegyen észre egy forgalmi táblát, egy előtte hirtelen féke-
zési szándékot jelzőt, vagy egy gyalogost. 

(A Természet világa, Élet és Tudomány alapján) 

 

Számítástechnikai hírek 
Magyar kutatók találták meg az eddigi legnagyobb ikerprímet: 2005. szeptember 9-

én Dr. Járai Antal professzor és kutatócsoportja találta meg a 16869987339975 × 2171960 
+ 1 és a 16869987339975 × 2171960 – 1 prímszámokat. 

 
Új szoftverfrissítést adott ki Dimage A1 és A2 digitális fényképezőgép modelljeihez a 

Konica Minolta. A v1.1.3 és v1.1.4 verziószámú firmware-ek ingyenesen letölthetők a cég 
weboldaláról, telepítésük házilag elvégezhető. Hatásuk mindkét géptípus esetében azonos: a 
memóriakártya írási-, és az USB kapcsolat átviteli sebességét javítják. Előbbi esetben az írási 
sebesség növekedése természetesen a kártya névleges teljesítményétől is függ. 
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Két aranyéremmel és egy ezüsttel az Egyesült Államok szerepelt a legjobban a no-
vember 16-20. között megrendezett World Cyber Games játékbajnokságon. Több mint 
ötvenezren figyelték a világ legjobb játékosainak egérkattintásait. Idén az Egyesült Ál-
lamokból érkezett játékosok voltak a legjobbak, hiszen összességében ők szerezték a 
legtöbb érmet: a Counter-Strike és a Halo 2 mérkőzéseken induló csapatok egy-egy 
aranyat, WarCraft fantáziavilágában küzdők pedig egy ezüstöt söpörtek be. Összesített-
ben Dél-Korea lett a második, csapatai két első helyezést (StarCraft és Warhammer), 
valamint egy harmadik helyezést értek el (Dead or Alive Ultimate). Harmadik helyen 
végzett Brazília a gyorsulásmániás játékosainak köszönhetően, akik egy aranyat és egy 
ezüstöt is szereztek a Need for Speed nevű autós játékkal. A tavalyi összesített győztes 
Hollandia nem tudta utolérni önmagát, egyetlen bronzzal tért haza.  

 

Vetélkedő

Magyar tudósok 
III. 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 Polanyi, John Charles 
(Berlin, 1929.–) 

Vegyész és tanár; 1986-ban megosztva kémiai Nobel-
díjat kapott a kémiai reakciók dinamikájának kutatásáért. 
Angliában nevelkedett, a Manchesteri Egyetemen szer-
zett tudományos fokozatot és 1952-ben a Kanadai 
Nemzeti Kutatási Tanácsnál vállalt kutatói állást. A 
Torontói Egyetemen tanított 1956-tól, egyetemi tanári 
kinevezését 1974-ben kapta meg. Munkájával hozzájá-
rult a többletenergia kémiai folyamatokban lejátszódó 
eloszlásának tisztázásához. 


