
2008-2009/3 125 

 

hírado
 

 
 

Anyagi érdekességek 
Az anyagtudomány fejlődése, a nanotechnika egyre jobb megismerése bizonyítja azt 

a tényt, hogy az anyagi tulajdonságokat elsődlegesen nem az alkotó atomok jellemzői, 
hanem azok bizonyos számú halmazának térbeni illeszkedése határozza meg 

2005-ben két amerikai tudós alumíniummal végzett kísérletek során megállapította, 
hogy kisszámú, független atomcsoport kémiai szempontból egy atomként viselkedik, de 
a csoport atomjainak száma függvényében más-más kémiai elemhez hasonlóan. Így a 13 
alumínium atomot tartalmazó csoport a halogénekkel mutatott hasonlóságot, míg a 14 
atomból kialakított egység az alkáli földfémekre hasonlított. A 13, 23 és 37 atomból ki-
alakított csoportok nagyon stabilak, ezekben a magokat néhány elektron közösen veszi 
körül, mintha egyetlen atomot képeznének. Az így kialakult anyagi rendszerben az elekt-
ronszerkezet hasonlóan héjas felépítésű, mint a független, stabil konfigurációjú atomok 
esetén, s ennek tulajdonítják az atomcsoport stabilitását. Ezeket az atomcsoportokat 
nevezték el szuperatomoknak. 

Holland kutatók kidolgoztak egy módszert szuperatomok előállítására. Ezüst drótot 
vákuumban hevítettek olvadáspont közeléig, s az elpárolgott atomok alkotta ezüstköd-
ben energiavesztés közben kialakultak atomcsoportok, amelyek közül a 9, 13 és 55 ato-
mot tartalmazók bizonyultak különösen stabilnak. 

A kutatók arra számítanak, hogy ezekből az atomi egységekből olyan kristályszerke-
zeteket hozhatnak létre, amelyeknek különleges mágneses, elektromos és optikai tulaj-
donságaik lesznek. Feltételezhető, hogy különböző elemek szuperatomjait is elő lehet 
állítani, s ezzel új távlatai nyílhatnak meg a kémia (és minden természettudomány) to-
vábbi fejlődésének. 

 
Az anyagok tulajdonságait vizsgálva V. Veselago, orosz tudós már 40 éve észrevette, 

hogy van két olyan tulajdonsága (az elektromos és mágneses áteresztőképesség, vagy 
permeabilitás) amely pozitív és negatív értéket is felvehet, de nincs a természetben olyan 
anyag, amelynek egyszerre ez a két tulajdonsága negatív értékű lenne. Veselago szerint 
nem kizárt, hogy elő lehet állítani ilyen anyagot, de abban minden elektromágneses je-
lenség másképp játszódna le, mint a természetes anyagokban, s feltételezte, hogy ezek 
közül legszokatlanabb a negatív törésmutató lenne. Az ilyen anyagba a fény nem tudna 
behatolni, hanem azt megkerülve haladna tovább. Ennek a jelenségnek az lenne a kö-
vetkezménye, hogy a negatív törésmutatójú anyagból készült tárgy láthatatlan lenne, míg 
az általa takart tárgy válna láthatóvá. 

A kutatók elméletileg bizonyították, hogy ezeknek az anyagoknak a tulajdonságai az 
elektromágneses hullámok frekvenciájától függnek (az elektromos és mágneses jellem-
zők nagyon eltérő frekvenciatartományban jelennek meg), de a fizika törvényei nem 
zárják ki annak a lehetőségét, hogy egy bizonyos anyagban mind a két paraméter negatív 
értéket vegyen fel. Az ilyen anyagokat nevezte el Xiang Zhang és munkatársai 
metaanyagnak. Jó tíz éves munka után sikerült előállítani az első metaanyag tárgyat (erről 
már írtunk a FIRKÁ-ban), amely csak két dimenzióban, mikrohullámokra volt „látha-
tatlan”. A metaanyag építőelemei üvegszálas felületre szerelt rézkarikák és -drótok vol-
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tak, amellyel körbevett tárgyat a mikrohullámok tartományába eső elektromágneses hul-
lámok megkerültek úgy, ahogy a folyó vize megkerül egy sima felületű követ a medré-
ben.  

Ez év nyarán közölték, hogy sikerült háromdimenziós, látható fényben működő 
metaanyagot előállítani – Kaliforniában a Berkeley egyetemen a Xiang Zhang profesz-
szor vezette kutatócsoportoknak. Kétféle metaanyagot állítottak elő: 
− ezüst és magnézium-fluoridból egy 21 rétegű szendvicsszerkezetet alakítottak ki, 

melybe lyukakat fúrtak. Az így nyert „halászháló” az infravörös tartományban 
mutatott negatív törésmutatót. A háló finomításával abban bíznak a kutatók, 
hogy látható fény-tartományban is elérnek hasonló hatást. 

− Porózus alumínium-oxid közegben egymástól kis távolságokra (a látható fény 
hullámhosz szánál kisebb) ezüst nanodrótokat növesztettek. Az így kapott szer-
kezet a látható fény vörös tartományában térítette el a fényt. 

Az eddigi eredmények alapján, a kutatók még nem tartják valószínűnek a minden 
hullámhosszon hatékony metaanyag előállítási lehetőségét. Ezért még nincs remény a 
látható fényben használható „varázsköpeny” beszerzésére, amelyben láthatatlanná vál-
hatnánk, mint azt a mesék már rég megjósolták. 

 
A csinos alkat megtartása az időskori szellemi frissesség megőrzésének egyik módja lehet.  
Egy Észak-kaliforniai egészségvédelmi program keretében 36 éven át követték 6583 

férfi és nő egészségügyi adatait. Azt állapították meg, hogy az elhízás következtében 
megnövekedett hasi zsírmennyiség nem csak a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisá-
gát, hanem az időskori elbutulás (demencia) esélyét is nagymértékben megnöveli, (jó há-
romszorosára), míg ha az elhízás nem jár a hasi zsír növekedésével, akkor csak 1,8-
szorosára. A statisztikai elemzésekben figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolai 
végzettséget, a családi állapotot, vérzsír-szintet, vérnyomás-problémákat, szív-
érrendszeri betegségeket.  

A hasi zsírszövetnek (amelyről már tudták, hogy a hormontermelésben szerepe van) 
a szellemi öregedésben játszott szerepét eddig nem ismerték. A hatás mechanizmusa új 
kutatási témát nyújt az agykutatók számára.  

 
Olcsóbb és környezetkímélő üzemanyagra van szüksége a gépjárműveknek   
A kőolajtermékeknek hidrogénre való felváltása már régi problémája a világgazda-

ságnak. A baj csak ott van, hogy a hidrogén előállítása is nagyon energiaigényes, mert a 
legolcsóbb, nagymennyiségben rendelkezésre álló nyersanyagot, a vizet eddig csak elekt-
romos árammal tudták elemeire bontani. 

Egy amerikai kutatócsoport a víz katalitikus bontását tanulmányozva, talált egy na-
gyon hatékony, új katalizátort: indium-ón oxid felületre kobalt-foszfát filmet választot-
tak le elektrolitikusan kálium-foszfát, és kobalt-sót tartalmazó vizes oldatból. Az így 
képződött film jó vízbontó katalizátorként viselkedett. A filmréteg leválasztásához 
szükséges kis erősségű áramot napelemek felhasználásával kívánják termelni. Kutatáso-
kat folytatnak arra, hogy tengervízben megvalósítható-e ilyen módon a vízbontás, mert 
akkor olcsó, korlátlan mennyiségű üzemanyag állna a fogyasztók rendelkezésére. 

 
a Magyar Tudomány és a www.dunatv.hu/tudomany hírei alapján 
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Számítástechnikai hírek 
A Siemens elektronikai konszern kiszáll a számítástechnikai üzletágból, eladja része-

sedését eddigi partnerének a japán Fujitsunak. A német társaság közleménye szerint a 
Siemens-Fujitsu vegyesvállalatban meglévő 50 százalékos részesedését 450 millió 
euróért adja el a Fujitsunak. A Fujitsu-Siemens igazgatótanácsi elnöki posztját Bern 
Bischofftól az eddigi pénzügyi vezető, Kai Flore veszi át. A Siemens a jövőben a straté-
giainak tekintett ipari, energetikai és egészségügyi szektorokra koncentrál – közölte a 
konszern vezetője. 

 
A NASA új kommunikációs rendszert, az úgynevezett bolygóközi internetet teszteli, 

amely minden eddigi módszernél biztonságosabb lehet a jövőbeli küldetések során. A 
NASA több tucat űrfotót küldött oda és vissza a földi központ és egy 32 millió kilomé-
terre lévő űrszonda között. Az új rendszert tíz év alatt fejlesztették ki, és sokkal bizton-
ságosabb lesz, mint az eddigi űrbéli kommunikációs módszerek. Például nem veszhet el 
információ, legfeljebb késhet, de mindenképpen célba ér. Az egyhónaposra tervezett 
teszt eddig rendkívül sikeresnek bizonyult, és az elkövetkező évek küldetéseit nagyban 
segítheti. A komplex küldetéseket könnyebb lesz kivitelezni, így például a Holdra szálló 
asztronautáknak is jóval biztonságosabb kommunikációs csatornát jelenthet. 

 
Idestova negyven éve találta fel a számítógépes egeret Doug Engelbart és csapata a 

Stanford Kutatóintézetben, s a nevezetes születésnapot hivatalosan december közepén 
ünneplik a december 3-án 83 éves szakember részvételével. Az újonnan feltalált egeret 
először 1968. december 9-én San Franciscóban mutatta be Doug Engelbart a munka-
társaival együtt, s ezt a napot tekintik az interaktív számítógép-használat hajnalának is. 
A legelső egér egy jókora fadobozból és egy nagy kerékből állt, és persze gomb is volt 
rajta, tehát lényegében nem különbözött a maiaktól. Használata nagyobb gyorsaságot és 
kevesebb hibát eredményezett, s a tesztek közben az öt-hat kutató közül valaki elkezdte 
egérnek hívni, de már senki sem emlékszik, hogy ki volt a zseniális névadó. Annál ke-
vésbé, mivel a kutatók úgy gondolták, hogy ez a név biztosan nem fog elterjedni, mert 
valamilyen előkelő nevet kap majd a készülék. Egerek nélkül ma már elképzelhetetlenek 
a számítógépek, ám egyes szakemberek azt jósolják, hogy hamarosan el fognak tűnni, s 
újabb negyven évet már nem lesznek használatban. De persze ki tudja? 

 
A világ legnagyobb videocserélős portáljára, a YouTube-ra teljes filmek kerülnek 

fel a Metro Goldwyn Mayer archívumából. Ingyenesen megtekinthetőek lesznek, de 
reklámok kíséretében. A YouTube szerződést kötött a híres filmstúdióval, hogy felte-
hessen teljes terjedelemben filmeket az archívumából. Ezzel a lépéssel a Google tu-
lajdonában lévő videocserélős portál növelni akarja bevételeit a reklámok révén, más-
részt versenyre kíván kelni a Hulu.com filmes portállal. A YouTube októberben ha-
sonló szerződést már kötött a CBS tévétársasággal, hogy teljes terjedelmű filmjei fel-
kerüljenek a portálra szintén reklámok kíséretében, ám ez a szolgáltatás csak az Egye-
sült Államokból érhető el. 

 
A Sydney Egyetem munkatársai egy olyan üvegszálas mikro ráramköri technológiát 

fejlesztettek ki, amely által valószínűleg százszor gyorsabb lesz az internet. Mindeneset-
re, az előzetes kísérletek során már hatvanszor gyorsabban tudtak netezni az ausztrál 
kutatók. Az ausztrál szakemberek négy év alatt fejlesztették ki a technológiát, és azt ál-
lítják, hogy a közeljövőben bárki, a világ bármely pontjáról a jelenlegi legnagyobb adat-
átviteli sebességeknél 100-szor gyorsabban tud majd internetezni. Az új technológia lé-
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nyege az optikai szál (más néven üvegszál) lehetőségeinek újfajta kiaknázása. Az optikai 
kábel vagy szál rendkívül tiszta kvarcüvegből vagy műanyagból készül, és többrétegű 
védőburok veszi körül. A fény az üvegszálban sorozatos fénytörésekkel terjed, de 
mindvégig a szálon belül marad. Átmérője jóval kisebb a hagyományos kábelekénél. Az 
optikai szálban az adatok fénysebességgel terjedhetnek. További hatalmas előny a szak-
emberek állítása szerint, hogy mivel az optikai szálas mikrochip előállítása nem drága, a 
leendő szupergyors internet-szolgáltatások elvileg egy centtel sem fognak többe kerülni, 
mint a maiak. 

(www.stop.hu, www.mti.hu) 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 
 

Kísérletek papírral és kartonnal 
 

1. Végy egy rajzlapot és rajzolj rá egy kört. A körzővel oszd fel a kört hat részre. (A 
kör sugara pontosan hat részre osztja a kört). Mindenik általad berajzolt ponttól a körön 
húzzál a körzővel egy-egy körívet a kör fölött és a kör alatt, amint az az ábrán látható., 
majd kösd össze a pontokat úgy, hogy az ábra szerinti csillagot kapd. Vágd ki a kapott 
csillagot és mindenik ágának mindkét oldalát fesd ki úgy, hogy mindenik ág más-más 
színű legyen. Hajtsd be a csillag ágait. Az így kapott „virágot” tedd egy tányérban levő 
víz felszínére, s meglátod pillanatok alatt a „virág” kinyílik. A kísérlet igazolja a papírban 
levő hajszálcsövek létezésést, melyek amikor megtelnek vízzel, kiegyenesítik a behajtott papírlapot. 

 

 
 

 
2. Végy egy cipős dobozt, fesd meg feketére kívül, belül! Az egyik rövidebb oldalára 

vágj egy nagyobb lyukat pont a közepére, a szemközti oldalára meg legalább 5 kisebb 
lyukat szimmetrikusan elhelyezve, s ugyanolyan magasságban mint a nagy lyukat. Vedd 
le a doboz tetejét, és a belsejébe, pont a közepébe, fekete kartonból ragassz egy kerek 
korongot, melynek mérete egyezzen meg a nagy lyuk méretével és a korong álljon pár-
huzamosan a doboz azon oldalaival, melyen a lyukak vannak. Nézz a doboz kicsi lyukja-
in keresztül egyenként jobbról balra haladva, s látni fogod a Hold-fogyatkozást! A kísér-
let a Hold fázisait szemlélteti. 


