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F. 595. Egy k = 6 N/m  rugalmassági együtthatójú rugót két egyenlő hosszúságú részre vágunk. 
Ha a két rugót párhuzamosan kapcsoljuk, milyen rugalmassági együtthatója lesz a rendszernek? 

Megoldás: 
Ha egy l hosszúságú rugó F erő hatására 𝛥𝑙 -lel megnyúlik, akkor ugyanezen erő ha-

tására az  hosszúságú rugó megnyúlása  lesz. A rugalmassági együttható meghatáro-

zása értelmében   𝑘 𝐹 𝛥𝑙⁄ , így a keletkezett rugók rugalmassági együtthatója  𝑘 ′

′ 2 2𝑘 

 
Ha a rugókat párhuzamosan kapcsoljuk, a rendszerre ható F erőt felbonthatjuk az 

F1 és F2 párhuzamos összetevőkre, így 𝐹 𝐹 𝐹  . Figyelembe véve, hogy mindegyik 
erő ugyanazt a megnyúlást hozza létre, felírhatjuk, hogy  𝑘𝛥 𝑘 𝛥𝑙 𝑘 𝛥𝑙, ahonnan 
következik 𝑘 𝑘 𝑘 . Esetünkben 𝑘 𝑘 2𝑘, következik 𝑘″ 4𝑘 24 𝑁 𝑚⁄  
 

 
 

hírado
 

Természettudományos hírek 
A hónap molekulája az a szénhidrogén, melynek molekulaképlete C234H18O. Ez egy 

makrociklusba ékelődő fullerén vendégmolekula, mely nem alakít ki kovalens kötéseket 
a makrociklusú gazdamolekulával. A kettőjük közti összetartó erő a fullerén aromás 
elektronrendszere és a makrociklus belseje felé mutató hidrogének közötti másodlagos 
kölcsönhatás.  
 

Érdekességek Naprendszerünk megismerésének újabb eredményeiből: 
 A kutatók már rég feltételezték, hogy a Naprendszer korára, kialakulására jelentős 

információk nyerhetők a meteoritok kémiai összetételének vizsgálatából. Kaliforniai ku-
tatók követték különböző meteoritok alkotóelemeinek izotóp-eloszlási adatait (króm, ti-
tán, molibdén izotópok), melyekből modellszámításokkal a Naprendszer korára a ko-
rábbiaknál pontosabb becslést sikerült nyerniük. A vizsgálatok szerint az eddig ismert 
meteoritok króm- és titántartalmának izotóp-összetétele nem folytonosan változik, ha-
nem két nagy klasztert képez. Ebből következtettek arra, hogy az eddig ismert meteori-
tok két csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók a mai aszteroida-övezet he-
lyén lévő porfelhőből képződhettek, míg a másik félék a Jupiter pályáján túl, a mai Sza-
turnusz környezetében képződtek, s csak a gravitációs erők későbbi összjátéka juttatta 
őket a Naprendszer belsejébe. A tények magyarázata, hogy a Jupiter már alig egymillió 
évvel a Naprendszer keletkezése után igen nagy tömegű volt, ami gravitációs akadályt 
jelentett belső és külső részek között. Szűk négymillió évvel később viszont az ős-
Jupiter pályája jelentősen elmozdult a Nap felé, így lehetővé vált a különböző keletkezé-
si helyű aszteroidák keveredése. (Astrophys. J. 862, 26. 2018) 
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 A Naptól távoli Titán (a Szaturnusz legnagyobb holdja) régóta a tudományos űr-
vizsgálatok középpontjában áll. Felszíni hőmérséklete nagyon alacsony (kisebb mint a 
metán forráspontja). Már korábban kimutatták, hogy felszínén hatalmas, folyékony me-
tánból álló tavak és tengerek vannak, és ezek évszaktól függően változtatják a helyüket. 
A legújabb eredmények szerint a Cassini űrszonda infravörös kameráinak mérései alap-
ján megállapították, hogy a Titán légköre nagyrészt nitrogénből áll. A déli pólusa fölött 
fagyott benzolból álló felhőket azonosítottak, amelyek szerkezete analóg a Földön levő 
cirrus típusú felhőkével. Ezért valószínűsítik, hogy a keletkezési mechanizmusuk is ha-
sonló, csak épp az anyaguk más.  

 A Pluto, amely nemrég vesztette el bolygói minősítését Naprendszerünkben, a 
New Horizons űrszonda adatai szerint még fagyosabbnak bizonyult a Titánnál. Megállapí-
tották, hogy a törpebolygó felszínét több ezer négyzetkilométeren fagyott metán jég-
szemcsék (200-300µm méretűek) borítják, amelyek a földi dűnékre emlékeztető tájképet 
mutatnak. A 12 500 km távolságból készített képeken a Sputnik Planitiának nevezett, fa-
gyott nitrogénből ( ~ -200oC)  hatalmas síkság és fagyott nitrogén glecserek észlelhetők, 
amelyek közvetlen szomszédságában ismerték fel a dűnéket. Keletkezésük tudományos 
magyarázata már nehezebb kérdésnek bizonyult, mert a légköri nyomás a Pluto felszí-
nén sokkal kisebb, mint más, dűnéknek otthont adó égitesteken (a Földön, a Marson 
vagy a Titánon), így a Pluto felszínén jelentős szél sem alakulhat ki. Feltételezik, hogy a 
dűnék létrehozásában a szublimáló nitrogénnek (Fp.: - 195,8 oC ) lehet döntő szerepe. 
(Science 360, 992. (2018) 

 
Újdonság a szennyvíz tisztításban  
Ausztráliai egyetemi kutatók folyékony gallium-alumínium ötvözet felhasználásával 

rendkívül hatékony szennyvíz-tisztitó szert állítottak elő egy több ausztrál egyetem rész-
vételével folyó kutatás során. A gallium a higanyon kívül az egyetlen olyan tiszta fém, 
amely szobahőmérséklet közelében is folyékony, ezért az eljárás végén veszteség nélkül 
visszanyerhető, így tulajdonképpen el nem fogyó segédanyag. A folyamat lényege, hogy 
a folyékony ötvözet ha vízzel vagy vízgőzzel érintkezik, a felületre diffundált alumínium 
nagyon vékony (néhány atomnyi), kétdimenziós oxidlemezeket vagy egydimenziós szá-
lakat képez amelyek hidratálódnak. A keletkező alumíniumvegyület a szennyvizek keze-
lésében használható, minél nagyobb a felülete, annál hatékonyabban képes a vízben lé-
vő szennyezőanyagokat magához kötni, így kiszűrhetővé tenni. A kísérleti eredmények 
szerint az erősen szennyezett vizekből a nehézfémek és olajszennyeződések kiszűrésé-
nek sebessége ezzel a technikával a hagyományos módszer százszorosát is elérheti. A 
szerzők szerint az eljárásban a méretnövelés – egészen az ipari méretig – könnyen meg-
valósítható, teljes egészében környezetbarát, és az alumíniumon kívül más fémoxidok, 
fém-hidroxidok előállítására is alkalmazható. 

 
A polipokra is hat a partidrog: az ember és a polip az evolúciós fejlődés során több 

mint ötszáz millió évvel ezelőtt külön utakra tért, és agyuk felépítése alapjaiban eltér 
egymástól. Ennek ellenére a jelenkori vizsgálatok kimutatták, hogy van olyan ősi neu-
rotranszmitter-rendszer, amely emberekben és polipokban hasonlóan működik. 
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A polipok, annak ellenére, hogy az agyuk jobban hasonlít egy csigáéhoz, mint az embe-
réhez, meglepően okosak. Ravasz trükkökre képesek, hogy csapdába csalják zsákmányukat, 
és arra is vannak bizonyítékok, hogy képesek arra, hogy megfigyelések alapján tanuljanak. Vi-
szont köztudottan antiszociálisak. Nem barátkoznak, elkerülik egymást. Genetikai vizsgála-
tuk során amerikai kutatók meglepő módon azt találták, hogy az a genetikai kód, amely a 
szerotonin szállításának szabályozásával hozható kapcsolatba, nagyon hasonlít az emberé-
hez. A szerotonin nevű idegingerület-átvivő anyag egyebek között a hangulatszabályozásban 
és a társas kapcsolatok alakításában, a szociális viselkedésben játszik szerepet. A genetikai ha-
sonlóság alapján kísérletileg igazolták a funkcionális hasonlóságot is: a polipok a szerotonin 
rendszerre ható Extasy néven ismert pszichoaktív szerre (3,4-metilén dioxi-N-
metamfetamin) az emberekhez hasonló módon reagálnak. A drog hatására az amúgy barát-
ságtalan, mogorva, maguknak való polipok egymás társaságát kezdték keresni. 

 
Baktérium-érzékelők (szenzorok) az orvosi diagnosztikában 
Amerikai kutatók kisméretű, megemészthető biológiai érzékelőt fejlesztettek ki, 

amely képes a gyomorvérzés jelzésére. A szenzor lelke egy genetikailag módosított coli 
baktérium sejtjeiből áll, amelyek a hemoglobin hem csoportjával találkozva fényt bocsá-
tanak ki. Ezt apró fototranzisztorok küldik tovább a mikroprocesszornak, amely veze-
ték nélküli jelet juttat egy adott számítógépre vagy mobiltelefonra. A kutatók az adatok 
elemzésére képes androidos alkalmazást is készítettek. 

Az érzékelő egy kb. 3,8 cm hosszúságú henger, amely egy 2,7 voltos elemmel kb. másfél 
hónapig folyamatosan működőképes. A kutatók sertésekben sikeresen tesztelték a rendszert: 
mindig ki tudták mutatni a jelen lévő vért. Szerintük a szenzor alkalmas lesz egyszeri haszná-
latra is, és arra is, hogy néhány napig vagy hétig az emésztőrendszerben maradjon. Két más-
fajta szenzor kifejlesztésén is dolgoznak, amelyeket még nem teszteltek állatokon. Az egyik 
olyan baktériumot tartalmaz, amelynek fénykibocsátása egy gyulladásos faktor hatására indul 
meg, ami alkalmas lehet például a Crohn-betegség detektálására. A másik érzékelő olyan 
anyagot képes felismerni, amely bakteriális fertőzés jelenlétét valószínűsíti. A kutatók szerint 
a genetikailag megfelelően átalakított coli nagyon sokféle anyag hatására tud szenzorként 
működni. Már csak az a kérdés, hogy a gyomor-bélrendszer egyes betegségeinek megállapí-
tásához milyen anyag érzékelésére érdemes genetikai úton rávenni a coli baktériumot.  

 
Kémiai vizsgálatok eredményei hitelteleníthetik az őstörténelemmel foglalkozók eddigi állításait  
A régészek Jordánia észak-keleti részén egy 14 400 éves tűzrakóhely maradványaira 

találtak. Az ásatást követő szakértői vizsgálat egyértelműen azt igazolta, hogy a tűzhe-
lyen talált maradványok egy része kenyérmorzsa. A morzsák elektronmikroszkópos 
vizsgálata szerint a tészta vízből és korai gabonafélék lisztjéből készülhetett, s hasonló 
lehetett a ma is ismert indiai naan lepénykenyérhez. Eddig a történészek jelentős része 
azt gondolta, hogy a kenyér és a sör a letelepedéssel és a mezőgazdaság kezdeteivel egy 
időben jött létre, egyfajta luxuscikk volt. Az új lelet legalább négy évezreddel régebbi, 
mint a növények háziasítására vagy a mezőgazdasági termelés kezdeteire utaló legko-
rábbi leletek. Ez azt bizonyítja, hogy a kenyér a vadászó-gyűjtögető társadalmakban sem 
volt ismeretlen. A vizsgálatok eredménye alapjaiban ingathatja meg az ősi történelemről 
a szakemberek által eddig vallott képet. 
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Az aszpirin még mindig rejteget titkokat az orvosok számára 
A világ egyik legtöbbet, s már több mint száz éve használt gyógyszere az aszpirin 

(lázcsillapító, fájdalomcsökkentő, gyulladásgátló, vérhígító, érrögképződés gátló). A leg-
újabb orvostudományi kutatások során azt észlelték, hogy az utóbbi két évtizedben 
azon emberpopulációban amely tagjai rendszeresen szednek kis dózisban aszpirint 
hosszú ideig, az Alzheimer-kór gyakorisága kisebb, mint a társadalom egészében. Ennek 
a hatásnak a hátterét tanulmányozva jöttek rá arra, hogy az acetil-szalicilsav egy fehérjé-
hez (PPARa: peroxiszóma proliferátor-aktivált a-receptor) való kötődés után az idegsej-
tek közötti kapcsolatok kialakulásához vezető eseménysort indít el. Ennek élettani hatá-
sát genetikai úton Alzheimer-kór-szerű állapotba hozott egereken is tapasztalták, ame-
lyeknek kis dózisú aszpirinkúra hatására jelentősen javultak a tanulási képességei.  

 

A legújabb biokémiai kutatások eredményei a verejtékezéssel járó kellemetlen tünetek felszámolását 
eredményezhetik. Tudott tény, hogy a tiszta veríték szagtalan. A kellemetlen szagot a bőrön élő 
baktériumok (pl. Staphylococcus hominis) anyagcseréjének melléktermékeként keletkező ve-
gyületek okozzák. A közelmúltban sikerült egy olyan fehérjét izolálni és szerkezetileg jelle-
mezni, amely a verítékben lévő prekurzormolekulákat a mikroorganizmus belsejébe juttatja. 
Az aktív helyet, vagyis a kis molekula kötését végző peptidrészt is azonosították. A további 
feladat, hogy megtalálják ehhez a molekula részhez kapcsolódni képes inhibitort, ami meggá-
tolja a verítékben levő molekuláknak a mikroorganizmusba való jutását. Ezzel lehetőség nyí-
lik új típusú, hatékonyabb kozmetikai termékek (pl. dezodorok) előállítására. 

 

Új eredmények a nagyobb teljesítőképességű számítógépek fejlesztésére 
A számítógépek működésének egyre jelentőseb korlátját az áramjárta félvezetők melege-

dése jelenti. A kutatások arra irányulnak, hogy minél nagyobb hővezető képességű félvezető-
ket találjanak. A közelmúltban felfedezték, hogy a félvezető bór-arzenid (BAs) hővezető ké-
pessége rendellenesen nagymértékű. A tiszta, hibamentes kristályainak hővezetési együtthatója 
1000 és 1300 W m–1 K-1 között van, míg a ma elterjedten használt más félvezetőké ritkán ha-
ladja meg a 150 Wm–1 K–1-t, (a legtöbb fémé is csak 400 W m–1 K–1 körüli érték).  

 

Amerikai egyetemi kutatók a McMaster Egyetemen tudományos kísérlettel igazolták, hogy szer-
vezetünk karbantartásához bizonyos mennyiségű mozgásra van szükségünk 

Napi háromszori háromemeletnyi lépcsőzés már hat hét után kimutatható mértékben 
javítja az ülő foglalkozást végző fiatal felnőttek kardiovaszkuláris állapotát abban a kísérlet-
ben, amely során a kísérlet aktív csoportjának tagjai hetente háromszor napi három alka-
lommal hatvan lépcsőfokot másztak meg. A három ismétlés között egy–négy óra szünetet 
tartottak. A tréning hat hétig tartott. A kontrollcsoport ezalatt ugyanúgy nem végzett sem-
miféle „edzést”, mint korábban. Hat hét elteltével a lépcsőzők vérének oxigénfelvétele je-
lentősen nagyobb volt, és a kerékpáros teljesítménymérésen is erősebbnek bizonyultak A 
vizsgálat eredményei azt igazolták, hogy mindenki számára adott a lehetőség, hogy keringési 
rendszerét valamilyen szinten karbantartsa. A kutatók a továbbiakban a napi háromszori 
lépcsőzés közti optimális pihenőidő meghatározásával törekszenek a javasolt „gyógymód” 
minél hatékonnyabbá tételével. 

 
Forrásanyag: Gímes Júlia Magyar Tudomány, 2018., Lente Gábor, MKL. 2018, 2019 

 


