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elpusztulásánál észlelték, hogy az ultrahang akkor a leghatásosabb, amikor a hullám-
hossz nagyságrendje megegyezik a mikroorganizmus, vagy a baktérium méretével. Ezt a 
tényt egyrészt a rezonancia alapján lehet magyarázni, de feltételezhető a termikus hatás 
szerepe is, mivel a kavitáció következtében a hőmérséklet növekedési sebessége megha-

ladhatja a s
C010  értéket. A gyors hőmérséklet növekedés örvényeket kelt, ez a sejten 

belül a protoplazma gyors mozgását okozza, amely előidézi a sejt feldarabolódását. To-
vábbá az is lehetséges, hogy a biológiai hatásnál az üregösszeomlást kísérő elektromos 
jelenségeknek is szerepe van.  

Az ultrahangok biológiai hatását széleskörben alkalmazzák az élelmiszerek tartósítására, 
sterilizálásra. Tapasztalták, hogy az ultrahanggal besugárzott vetőmagok terméshozama 
két-háromszoros növekedést mutat. Ennek a jelenségnek még nem létezik végleges és 
egyértelmű magyarázata. Lehetséges, hogy a hőmérsékletnövekedés meggyorsítja a vegyi 
folyamatokat, másrészt lecsökken a víz viszkozitása, az ozmózis során a sejtfal a vízre 
mint oldószerre nézve áteresztőbbé válik. Ugyanezzel a hatással magyarázható az a tény 
is, hogy ultrahang hatására bizonyos gyógyszerek hamarabb szívódnak fel az élő szöve-
tekbe.  

A lokálisan alkalmazott, nagyintenzitású és magas frekvenciájú ultrahangnak az em-
beri szervezetre gyógyító hatása van, főleg reumatikus betegségek esetén. Feltételezik, 
hogy a lokális felmelegedés mellett nagy jelentősége van az anyagcsere folyamatok fel-
gyorsulásának, amit a víz viszkozitásának a csökkenése idéz elő. 

Mechanikai hatás. Tisztítás, vágás, szilárd felületek megmunkálása. Az összenyomási 
félperiódusban az üregek összeomlásakor rövididejű lökéshullámok keletkeznek, ezek 
hozzájárulnak a felületet szennyező részecskék eltávolításához, szuszpenziót vagy emul-
ziót képezve belőlük. 

Ultrahangos megmunkálás céljából a hullámközegbe éles, aprószemcsés csiszoló 
anyagot kevernek. Az ultrahangot egy exponenciális tölcsér formájú hullámvezetővel a 
megmunkálandó helyre koncentrálják, a csiszoló anyag az összeomlási félperiódusban 
nagy sebességgel csapódik a kívánt helyzetű felületre. Ezzel a módszerrel nagy kemény-
ségű anyagokat lehet vágni, fúrni, üregelni. Az ultrahangforrás általában 
magnetosztrikciós generátor, a használt frekvenciatartomány kHz3020  . 
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Tények, érdekességek az informatika világából 

 A washingtoni Fehér Ház minden munkanapon 40000 levelet kap.  
 A pí értéke 6442450000 tizedes jegyig ismert.  
 A pí értékét 1596 óta használják. 
 Az áramütések 60%-a viharos időben történő telefonbeszélgetés során kö-

vetkezik be. 
 A brit királynő, II. Erzsébet 1976-ban küldte el első email üzenetét.  
 Az első elektronikus levelet (email) 1972-ben Ray Tomlison küldte. Szintén 

az ő ötlete volt, hogy a címzettet egy @ jel válassza el a számítógép nevétől.  
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 A világ első félvezető tranzisztora golflabda nagyságú volt. Manapság egy bé-
lyeg nagyságú lapkára több tízmilliót képesek felvinni.  

 A Windows 2000 forrásszövege 29 millió sorból áll. 
 Megannyi sikertelen kísérlet után, végül 1866-ban fektették le az első távíró-

kábelt Európa és Amerika között. 
 Hogy elkerüljék azt, hogy bizonyos számok többször forduljanak elő, mint a 

többi szám, a Las Vegasban használt dobókockákat 0.005 mm tűréssel gyárt-
ják. Ez egy hajszál vastagságának 1/17-ed része. 

 Steve Jobs és Steve Wozniak leginkább az Apple számítógép kifejlesztéséről 
híresek, ám mielőtt számítógép-tervezésre adták volna a fejüket, ők készítet-
ték a „Breakout” című népszerű játékprogramot Atarira. 

 Bill Gates Washington tó melletti háza (Seattle) 7 év alatt épült fel és 50 mil-
lió dollárba került, a 2001 Urodüsszeia űrállomása ihlette. Egy 5 szobából álló 
„agyközpontban” 100 számítógép működik.  

 A Taki nevű nyelv – amelyet Francia Guinea egyes részein beszélnek – 
mindössze 340 szót tartalmaz. 

 A Pí értékének 772–778-ik számjegyei: 9999998.  
 A legkisebb, egymilliónál nagyobb prímszám az 1 000 003.  
 Az „&” írásjel egy időben az angol ABC része volt. 
 1980-ban egyetlen ország volt a világon, ahol egyetlen telefonvonal sem volt: 

Bhutan.  
 A Microsoft X-Box játékkonzol 80 GFlops számítási sebességre képes. Ez 

megfelel egy Cray C94-es szuperszámítógép sebességének.  
 Az első 4 lépéspár lehetséges variációinak száma a sakkban: 318 979 564 000.  
 A BASIC programozási nyelv egy betűszó, az angol „Beginner's All-purpose 

Symbolic Instruction Code” szöveg rövidítése (kezdők általános utasításkódja).  
 A számítástechnikában használatos „pixel” szó (amely a kép egy képpontját 

jelenti) az angol „picture” (kép) és az „element” (elem) szóból – más források 
szerint a „picture” és a „cell” szavak összevonásából – származik.  

 A Pentagonban naponta több mint 200 000 telefonhívás zajlik le.  
 A hawaii ABC mindössze 12 betűt tartalmaz.  
 Ha a „Z a hangya” című filmet a felhasznált számítógépek közül csak egyet-

len renderelte volna, az 54 év, 222 nap, 15 perc és 36 másodperc időt igényelt 
volna.  

 Egy év egészen pontosan 365 nap, 5 óra, 48 perc és 54.5 másodperc, azaz 
31 556 934.5 másodperc. 

 Egy 66 milliméter méretű szilícium chip képes olyan számítási teljesítmény-
re, mint a világ első számítógépe, az 1949-ben épült Eniac. Az Eniac ház-
tömb méretű volt...  

 Az atomórákban használt cézium atom másodpercenként 9 192 631 770 rez-
gést végez.  

 A Pí értékének 1 milliárdodik számjegye: 9.  
 A robotok Japánban adót fizetnek.  
 René Descartes a koordináta-geometriát akkor találta ki, amikor egy kockás 

plafonon mászkáló legyet figyelt. 
 


