
2008-2009/4 169 

től származó megvilágítás (a sugármenet megfordíthatósága alapján) az 2S ′ képponttól 

származó megvilágítással egyenlő. Így 2222
2
a

I
a
I

a
IE =+= , és 

13
72

1

2 =
E
E  

 

 
2. ábra 

 
F. 364. A radioaktív bomlás törvényét mindkét esetre alkalmazva, kapjuk 

( )1101
teNN λ−−=  és ( )13

02 1 teNN λ−−= .  

A két egyenletet elosztva 66,2
1
1

1

13

1

2 =
−
−= −

−

t

t

e
e

N
N

λ

λ
 adódik. 

Bevezetve az 1tex λ=  jelölést az ( )( ) 0166,11 2 =−−− xxx  egyenletet kapjuk, mely-
nek gyökei 133,1,1 21 == xx  és 53.03 −=x . 

Elfogadható megoldás az 133.11
2 == tex λ .  
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Újabb ismeretek a Föld – Nap kapcsolatról 
Eddigi ismereteink szerint a Föld mágneses tere (magnetoszféra) védőpajzsként 

működik a Napból érkező részecskék áramával szemben. Ezek nagy részét eltéríti, vagy 
csapdába ejti. A szakemberek a Föld – Nap mágneses kölcsönhatását állandónak tekin-
tették. Az újabb vizsgálatok, melyeket az európai (CLUSTER) és az amerikai (THIMIS) 
műholdak mérései során végeztek, azt igazolják, hogy periodikusan (8 percenként) a 
Föld körül óriási „kapuk nyílnak”, s a napszél részecskeárama akadálytalanul továbbha-
lad (a jelenséget flexus transzfer eseménynek nevezik: FTE), ami nagy mennyiségű 
anyag átjutását jelenti a Föld felé. A mérések adataiból modellszámításokkal igazolták a 
mágneses kapuk létezését és viselkedését, de még nem tudták magyarázni a jelenség 8 
perces periódusát és a kapuk belső szerkezetét. 
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A Szaturnusz bolygó egyik holdja, a Titán „mágneses memóriá”-val rendelkezik  
A Cassini űrszonda műszereivel a Szaturnusz bolygó holdjait vizsgálták. A Titán ne-

vű hold közelében végzett mérések eredményeit a Science-amerikai tudományos lapban 
közölték (egyik szerző Szegő Károly, a KFKI kutatója). Ezek szerint a  Titán ionizált 
atmoszférája  „mágneses memóriával” rendelkezik. A 2007. június 13-i mérések során a 
hold – először a megfigyelések során – a Szaturnusz magnetoszféráján kívül tartózko-
dott. Ennek ellenére az ionizált atmoszférában mért mágneses tér hasonlatos volt a 
magnetoszférán belül érzékelt terekhez. A jelenség okát azzal magyarázzák, hogy az io-
nizált  atmoszférában lassan áramló plazma egy korábbi mágneses állapotot képes meg-
őrizni, mint a gyorsabban áramló külső plazmaanyag.  

 
Óriáscunamik gyakoriságáról 
 Évszázadok alatt felgyűlt feszültségek szabadultak fel néhány perc alatt, az indo-

ausztráliai tektonikus lemez 13 méterrel került a Burma–Sunda-lemez alá 2004. decem-
ber 26-án, aminek eredményeként kialakult az óriási szökőár, a cunami, amely 11 or-
szágban 220-ezer életet oltott ki. Az érintett országok írott történelmében nincs nyoma 
korábbi, hasonlóan pusztító szökőárnak.  

A geológusok a korábbi cunamik nyomait a 2004-es által felhalmozott homok alatti ré-
tegeket vizsgálva tárták fel. A régi cunamik üledéknyoma kevés helyen őrződött meg, az 
üledék korát a benne levő szerves anyag radiokarbon elemzésével határozták meg. Az 
egyik csoport Thaiföldön azonosított egy nagy cunamit, amely az 1300–1450 időszakban 
pusztíthatott, a másik csoport  Szumátrán az 1290–1400 évekre talált bizonyítékot óriás 
szökőárra. Ez a két helyen is kimutatott cunami lehetett az utolsó nagy pusztítás a 2004-es 
esemény előtt. Szumátrán azonosítottak a 780–900 évekből származó maradványokat. 
Thaiföldön nem találták cunami nyomát ebből az időből, de van egy i. e. 395 – i. sz. 1450 
közé helyezett réteg, amelynek a korát még nem határozták meg pontosan. Thaiföldön 
feltártak még 2200 éves cunami maradványokat is. Tervezik, hogy a kutatásokat kiterjesz-
szék az Indiai-óceán teljes partvidékére. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy 
az óriáscunamik megjelenése nem gyakori jelenség. 

 
Immunrendszeri hiba okozza bizonyos típusú cukorbetegségeket 
 Ma az egyes típusú cukorbajt autoimmun betegségnek tekintik, amelynek során az 

immunrendszer megtámadja, és elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Ezért 
számos kutatás irányult az immunrendszer gátlására, az ilyen kezeléseknek azonban 
számos súlyos mellékhatásuk van. A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeiben található 
egy fehérje, a GAD, amellyel szemben a cukorbajban szenvedők immunrendszere az al-
lergiához hasonló reakciókat vált ki. J.Ludvigsson, svéd  gyermekgyógyász oltóanyagot 
dolgozott ki, amely „megtanítja” a szervezetet a GAD tolerálására, az immunválaszt 
próbálja befolyásolni. 

A vizsgálatokban hetven, tíz és tizennyolc év közötti gyermek vett részt, akik egyes 
típusú cukorbetegségét a tanulmány megkezdése előtt legtöbb másfél évvel diagnoszti-
zálták. A gyerekek fele hatástalan placebót kapott. A négyhetes terápia hatására a gyer-
mekek szervezetének inzulinigénye nem csökkent, a saját inzulintermelés azonban na-
gyobb eséllyel fennmaradt az oltottakban, mégpedig annál inkább, minél kevésbé régen 
kezdődött a betegség. A kutatók most újabb vizsgálatot indítanak olyan gyerekekkel, 
akik cukorbaja sokkal „fiatalabb”. Egy másik tesztsorozatban arra keresnek választ, 
hogy a veszélyeztetett gyermekeknél, például akiknek családjában halmozottan fordul 
elő a betegség, vajon megelőzhető-e a cukorbaj kialakulása oltással. A kezelések bizton-
ságosnak mutatkoztak, komolyabb mellékhatásokat nem észleltek. 
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Nagyon gyakori kór a hepatitis – C 
A WHO adatai szerint a világon 170 millió ember hordozza a hepatitis-C vírust. Az 

Európai Unióban kb. ötmillió fertőzött él, nagyrészük (kb.80%) vírushordozó, de nem 
beteg. Ezeknél a szervezet immunrendszere képes legyőzni a fertőzést, s nem alakul ki 
súlyos májbetegség. 

A májgyulladást, májzsugort, és gyakran májrákot okozó hepatitis-C vírus ellen ígé-
retesnek tűnik egy új gyógyszerjelölt molekula, a boceprevir (elemi összetételét leíró ve-
gyi képlet: C27H45N5O5), szerkezete: 

 

 
Boceprevir 

Indiai kutatók tanulmányozták a szer hatékonyságát. A vizsgálatban közel hatszáz 
beteg vett részt, akiket véletlenszerűen két csoportra osztottak. Az egyik csoport tagjai-
nál a hagyományosan alkalmazott kezelést a negyedik hét után kiegészítették az új szer-
rel, míg a másik csoport tagjai csak a hagyományos terápiát (interferon és ribavirin) kap-
ták. A boceprevirrel is kezelt betegek csoportja esélyesebben vette fel a vírus elleni küz-
delmet, 74 %-uk reagált a kezelésre. Azoknál, akik nem kaptak kísérleti szert, csak 38 
%-os volt azon betegek aránya, akiknél érzékelhető volt valamilyen hatás.  

 
a Magyar Tudomány és a www.dunatv.hu/tudomany, origo.hu hírei alapján 

 

 

Számítástechnikai hírek 
Túljutott a béta tesztelési fázison az Internet Explorer 8, és a Microsoft közzétette a 

Release Candidate 1 (RC1) verziót. A Microsoft nem sieti el az Internet Explorer meg-
újítását, tavaly márciusban még úgy volt, hogy nyáron megjelenik a 8-as verzió, de a 
szoftvercég még csak most zárta le a béta tesztelését. Az Internet Explorer 8-ban sok 
olyan új funkció van, amellyel a Microsoft megállíthatja, vagy legalább lassíthatja a fel-
használók áttérését a rivális böngészőkre, és a most kiadott RC1-es verzió már nagyon 
hasonlít a véglegeshez, ezért érdemes kipróbálni. Az egyik legérdekesebb újítás az 
Accelerator. Neve árulkodó: segítségével gyorsabban indíthatunk webes keresést, és tar-
talmakat oszthatunk meg a kedvenc közösségi oldalainkon. Egy szövegben kijelölt cím 
például két kattintással előkereshető a Live.com vagy a Google térképén. Már most is 
rengeteg online szolgáltatás kiválasztható, és természetesen beállítható, hogy melyik le-
gyen az alapértelmezett megosztási célpont. 

 

Az orosz kormány arra készül, hogy saját operációs rendszert fejlesszen ki, ezzel is 
csökkentve az ország függőségét a nyugatról származó technológiától, és persze jelentős 
pénzt is megspórolva hosszú távon. Az orosz sajtó szerint az ötlet az orosz szoftverfej-
lesztő közösségtől származik, akik levélben keresték meg Medvegyev elnököt a javaslat-
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tal. Az elnök – aki egyébként Apple gépeket használ – január végén terjeszti be a javas-
latot a parlamentnek.  

 

A Wikipédia alapítója, Jimmy Wales javasolta, hogy ne javíthassanak bele a szövegekbe 
azonnal azok a felhasználók, akik név nélkül jelentkeztek be, vagy korábban nem írtak az en-
ciklopédiába. Az ilyen névtelenek vagy kezdők bejegyzései csak akkor kerülnének be a lexi-
konba, ha már jóváhagyta őket egy megbízható, ismert szerző. 

 

Tervezett tárhelyszolgáltatásával a személyi számítógépek fölöslegessé válását idézheti 
elő a Google. Ennek lényege, hogy a felhasználó minden fájlját egy központi szerver tárolná, 
amelyre interneten bárhol rácsatlakozhat, továbbá a szolgáltatáshoz operációs rendszer és 
egyéb kiegészítő programok is tartoznának, tehát nem lenne szükség saját számítógépekre. 
Személyi számítógép helyett csak G-meghajtója lenne az embereknek, mert minden adat és 
program a központi szerveren lenne, és ezeket mindenki a maga kis G-meghatójával érné el. 
A szolgáltatásért ugyanúgy havi díjat kellene fizetni, mint az internetezésért, és nem lenne 
szükség személyi számítógépekre, csupán a hozzáférést biztosító G-meghajtóra. Egyelőre 
azonban nem tudni, hogy mikor robbant az új rendszerrel a Google, mint ahogy az is kér-
dés, hogy az emberek hajlandóak lennének-e lemondani a saját birtokukban lévő számító-
gépről, s elfogadnák-e, hogy saját dokumentumaikat, fotóikat, videofelvételeiket és minden 
egyéb fájljukat egy nagyvállalat őrizné helyettük. 

(www.stop.hu, www.index.hu) 
 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 

Kísérletek pillepalackkal 
 

− Végy egy pillepalackot, vedd le a dugóját és lyukaszd ki 4-5 helyen, melyek egy-
mástól egyenlő távolságra, egy függőlegesen fekszenek. Figyeld meg, hogy mi-
lyen messze lövell a víz a palackból a különböző nyílásokból és hogyan függ ez a 
szög a palackban levő eredeti vízoszlop magasságtól! 

Megfigyelheted: 
− Minél alacsonyabban helyezkedik el a lyuk, annál messzebb lö-

vell a víz 
− Minél több víz van eredetileg a palackban annál messzebb lö-

vell a víz 
Magyarázat: 

− A lyuk fölött levő vízoszlop magassága határozza meg azt a 
hidrosztatikai nyomást, amivel a víz Pascal törvénye értelmé-
ben majd vízszintesen a palackból kilövell. 

− Ha a nyomásból adódó vízszintes erő nagyobb, akkor a víz 
messzebbre lövell. 


