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F. 349. 
A lencse által alkotott kép tárgy a tükör számára. A tükör képalkotási egyenlete: 
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=− , ahol p2 = – 6cm, R = – 48 cm, így p1 = 8 cm. 

A lencse gyújtópontja látszólagos tárgy a tükör számára. Tehát a lencse gyújtótávol-
sága 40 cm. 

 
F. 350. 
A maximum feltétel szerint  

λα md =1sin  
( )λα 1sin 2 += md , ahonnan ( )12 sinsin ααλ −= d . 
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Anyagtudományi újdonságok 
1. Az anyagtudományok kutatói egy új fogalommal bővítették az anyaggal kapcsola-

tos ismereteinket, ez az „önjavító anyag”. 
Francia kutatók olyan gumifélét állítottak elő, amely sérülése (pl. szakadás) után a sé-

rült részek összenyomásával rövid időn belül (15 perc) visszakapja eredeti szerkezetét. 
Erre a nagyszerű viselkedésre képes anyag szintén a makromolekulák világába tartozik, 
felépítésében két olyan óriás molekulafajta vesz részt, amelyek közül az egyik a szom-
szédos molekulák közül kettővel, a másik fajta hárommal képes hidrogén-kötésekkel 
tartós kapcsolatotokat kialakítani. 
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A Nature folyóiratban bejelentett hír szerint az új „önjavító gumi” 8oC hőmérsékle-
ten színtelen gél-szerű anyag, nagy rugalmassággal rendelkezik, s ha mechanikai hatásra 
sérül (ekkor a hidrogén-kötések egy része felszakad), elszakad, akkor az eltávolodott ré-
szek összeillesztése után kialakulnak az újabb hidrogénkötések, s a tárgy eredeti alakját 
és természetét visszanyeri. Ezért ennek az anyagnak nagyon széleskörű alkalmazási le-
hetőségei lesznek 

2. Bioanyagoknak nevezik azokat a mesterségesen előállított anyagokat, amelyek az 
élő szervezet anyagaihoz hasonlóan képesek viselkedni az élő szervezetekben, s arra 
nem károsak. 

Amerikai tudósok a gekkó nevű gyíkok talpának anyagához hasonló viselkedésű 
anyag előállításában jutottak sikerre. Tudott, hogy ez a fajta gyíkocska nedves, függőle-
ges sziklafalakon biztonságosan tud mászni, vagy hosszan elüldögélni. A kutatók célja 
sebészeti célokra alkalmazható olyan nedvességálló ragtapasz előállítása volt, amit var-
rás, vagy kapcsok helyett alkalmazhatnak. A gekkók talpa bőrének anyagát tanulmá-
nyozva arra következtettek, hogy a cukrok osztályába tartozó anyagokkal kell próbál-
kozni. A kísérletek sikerre vezettek. A szervezetben lebomlani képes tapaszra bizonyos 
cukormolekula réteget vittek fel, amelynek felületi atomcsoportjai képesek erős hidro-
génkötések kialakítására. Így a műtétek során a sebszélek összeillesztésével, s a tapasszal 
való leborítással varrás nélkül biztosítható a gyógyulás. Nagy előnye az új anyagnak, 
hogy belső vágások esetén is (pl. bélműtétek) elkerülhető a varrás. Az újítást már állatkí-
sérletekkel is ellenőrizték, s az eredmények azt igazolták, hogy nem kell félni káros im-
munreakcióktól. 

 
Az ivóvíz minősége árulkodhat tartózkodási helyeinkről  
Amerikai geológusok és biológusok kimutatták, hogy az emberi hajszálban a hidro-

gén és oxigén izotópjainak aránya megegyezik a személy által fogyasztott ivóvízben ta-
lálható hidrogén és oxigén atomok izotópjainak arányával. Az ivóvíz lényegében csapa-
dékokból származik, izotóp összetétele annak minőségétől, a párolgás mértékétől függ 
(nem változik a kémiai és biológiai tisztítás során), ezért a haj elemzéséből megállapítha-
tó a személy élettere, milyen geofizikai környezetben fogyasztott vizet. Különösen a kri-
minalisztika figyelt fel erre a tudományos eredményre.  

 
Nem mindegy, hogy milyen korú a dohányfogyasztó 
Amerikai kutatók gyermekek agyát vizsgálták azután, hogy a dohányzó kamaszoknál 

hallási és vizuális figyelemzavarokat figyeltek meg, amelyek olyan mértékűek is voltak, 
hogy az iskolai teljesítményüket is befolyásolták. A dohányzó tizenévesek agyának  a 
szerkezet-vizsgáltát azoknál a fiataloknál végezték, akiknek az anyja terhesség alatt nem 
dohányzott; olyanokét akik cigarettáznak és édesanyjuk is dohányzott, amikor velük volt 
terhes, és az olyanokét, akik maguk nem dohányoznak, de anyjuk cigarettázott a terhes-
ség alatt. A kutatók agyi képalkotó eljárással kimutatták, hogy az anyai dohányzás és 
gyerek dohányzása egyaránt más szerkezeteket alakít ki a fülhöz vezető idegrostokban, 
bár a károsodás nagyobb, ha a kamasz dohányzik, mint ha csak anyja dohányzott ter-
hessége alatt. Mindez azt jelenti, hogy kamaszkorban, amikor az agy szerkezetében számos éré-
si folyamat zajlik, az agy különösen érzékeny a nikotin hatására. Azt, hogy a dohányzás abba-
hagyása után mi történik, még ezután fogják vizsgálni, amiből majd megállapíthatják 
hogy a nikotin által létrehozott változások véglegesek-e vagy reverzibilisek.  

Ezért kellene megakadályozni a gyermekkorúak ne váljanak nikotinfogyasztókká! 
 

a Magyar Tudomány és Természet Világa alapján 
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Számítástechnikai hírek 
Megvásárolta a Microsoft a norvég Fast kereső fejlesztőt. A Microsoft sikeres vételi ajánlatot 

tett a norvég Fast Search & Transfer internetes keresőszoftver-fejlesztő vállalatra és átvet-
te annak 92,6 százalékát. A Microsoft ajánlata legkevesebb 90 százalékos részesedésre 
szólt. A Microsoft összesen 836 millió eurót ajánlott fel a vállalati ügyfélkörre szakoso-
dott Fast szoftverfejlesztőért. 

 
Megvalósulhat az egységes OpenID belépőrendszer. A három legnagyobb online birodalom, 

a Microsoft, a Google és a Yahoo, továbbá az IBM is csatlakozott az OpenID Alapít-
vány igazgatótanácsához. A szervezet célja, hogy mindenhol használható legyen ugyan-
az a felhasználónév és jelszó. Az OpenID (állandó identitás) mozgalmat tízezernél is 
több honlap támogatja. Becslések szerint nagyjából 120 millió ilyen név+jelszó párost 
hoztak létre világszerte. Január végétől próbaképpen a Yahoo is bevezette a rendszert. 
Ez azt jelenti, hogy a cég portálján regisztrált felhasználók a Yahoo-azonosítójukkal be-
léphetnek az OpenID-hálózathoz csatlakozott összes többi oldalra is. Így nem kell hon-
laponként külön-külön regisztrálni, és minden oldalhoz újabb jelszót kitalálni és megje-
gyezni. A több százmilliós ügyfélkört kiszolgáló óriáscégek csatlakozása az alapítvány 
igazgatótanácsához komoly lendületet adhat a rendszer terjedésének, már ha be is veze-
tik az állandó, a szolgáltatások között mozogni képes identitást, az internetezők pedig 
elfogadják a rendszert és elkezdik használni. A BBC honlapján közölt jelentés szerint 
még nem ismert, hogy például a Google Gmail, vagy a Microsoft Live Mail levelező-
rendszeren mikortól működik az OpenID. 

 
Microsoft dokumentáció. Harmincezer oldalnyi, eddig titkosan kezelt dokumentációt 

tesz közzé a Microsoft, amelyek segítségével a versenytársaknak lehetősége nyílik a 
Windows-zal, az Office-szal és a redmondi szoftvercég más termékeivel jobban együtt-
működő szoftverek fejlesztésére. A világ legnagyobb szoftvergyártója azokat az alapve-
tő információkat kívánja közzétenni, amelyek a Windows-programok más alkalmazá-
sokkal való együttműködéséhez szükségesek, és amelyek a Microsofttal szembeni 
trösztellenes eljárás alapjára adhattak volna okot. A Microsoft úgy tűnik, ezzel a lépéssel 
kívánja elejét venni az Európában, Ázsiában, illetve az Egyesült Államokban várható 
későbbi csatáknak, ugyanis a nagyvállalatot gyakran vádolják azzal, hogy domináns po-
zícióját kihasználva a versenytársakat kiszorítva szerez meg újabb piaci szegmenseket. 
Az Európai Bizottság szerint azonban a Microsoft csütörtöki bejelentése nem válaszolja 
meg a szoftvercég termékeinek összefonódásával kapcsolatban felmerült kérdéseket, és 
a Microsoft már korábban is tett hasonló ígéreteket. A Microsoft bejelentése nyomán 
hozzáférhető dokumentációk azonban mégsem teljesen ingyenesek, korábban azért is 
fizetni kellett, hogy a külső fejlesztők megismerhessék a Windows működésével kapcso-
latos információkat, mostantól csak azoknak kell fizetniük, akik a szabaddá vált kódokat 
beépítik termékeikbe. Ray Ozzie, a Microsoft vezető szoftvermérnöke szerint azonban 
ezek a díjak az alacsony „szerzői jogi díjakhoz” lesznek hasonlók. A Microsoft 
interneten egyelőre 30 ezer oldalnyi dokumentumot tett közzé, amelyet a későbbiekben 
további, külső fejlesztőknek szánt információkkal kíván bővíteni. 

 
 

(A hwsw.hu, mti, transindex nyomán) 
 


