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oldali és jobboldali függőleges vágósíkok koordinátái. A bottom és top: az alsó és felső 
vízszintes vágósíkok koordinátái. A znear és zfar: a közeli és távoli vágósíkok távolsága a 
szemtől. 

A (left, bottom,- znear) és (right, top,- znear) specifikálják  a közeli vágósík pontjait, ame-
lyek ráfeszülnek az ablak bal alsó és jobb felső sarkaira. A zfar adja meg a távoli vágósík 
távolságát a szemtől – itt is feltételezzük, hogy a szem a (0, 0, 0) pontban van. 

A glFrustum megszorozza az aktuális projekció mátrixot a specifikált mátrixszal és 
ez lesz az új projekció mátrix. Ennél a vetítésnél a látótér egy csonkagúla. 

Lehetőség van a perspektív vetítési mátrix egy szemléletesebb specifikációjára is a 
void gluPerspective(double fovy, double aspect, double near, double far); eljárás segítsé-
gével, amely szimmetrikus látóteret specifikál. A fovy adja meg a látótér szögét az x-z sík 
irányában, aspect a vágási téglalap szélességének és magasságának arányát, near és far pe-
dig a vágósíkok távolságát. 

Például a glFrustum(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 3.0) egy perspektivikus vetítést specifikál, ahol a 
közeli vágósík bal alsó sarkának koordinátái (0.0, 0.0, -1.0), jobb felső sarkának koordinátái (1.0, 
1.0, -1.0); a távoli vágósík bal alsó sarkának koordinátái (0.0, 0.0, -3.0), jobb felső sarkának ko-
ordinátái (1.0, 1.0,- 3.0). Azaz a közeli vágósík 1.0 távolságra, a távoli vágósík pedig 3.0 távolság-
ra van a szemtől.  

Kovács Lehel 
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Megnevezték a 2008-as év Nobel-díjas tudósait 

 
Hagyományokhoz híven október 6-án megnevezték a 2008-as évi orvosi és élettani 

Nobel-díj nyerteseit. Megosztva három tudós, az AIDS-et okozó HIV-vírus felfedezé-
séért és a humán papillóma vírus (HPV) méhnyakrákot okozó hatásának feltárásért ér-
demelték ki a tudományokban megszerezhető legmagasabb díjat: 

 
 Francoise Barré-Sinoussi Luc Montagnier Harald zur Hause 
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Október 7-én a fizikai Nobel-díj odaítéléséről döntött a Svéd Tudományos Akadé-
mia. 

Részecskefizikai eredményekért ítélték oda az idei fizikai Nobel-díjat, az amerikai ál-
lampolgár Yoichiro Nambu, illetve a japán Makoto Kobayashi és Toshihide Maskawa 
kutatóknak megosztva. 

 

 
 Toshihide Maskawa Makoto Kobayashi  Yoichiro Nambu 

 
 Nambu fedezte fel a részecskefizikában az úgynevezett spontán szimmetriasértés me-

chanizmusát, Kobayashi és Maskawa a szimmetriasértés eredetét derítette fel. Makoto 
Kobayashi és Toshihide Maskawa 1972-ben dolgozta ki elméletét. A Standard Modell kere-
tében magyarázatot adtak a szimmetriasértésére, de ehhez merész feltételezéssel kellett élni-
ük. Modelljük csak akkor működött, ha három kvarkcsalád létezését tételezték fel, pedig ak-
kor még csak egyetlen család volt ismert. A kutatók által megjósolt két kvarkcsalád tagjait a 
következő években rendre megtalálták a kísérleti fizikusok, fényesen igazolva a japán kutatók 
elméletét. Később a B-mezonoknál megfigyelt szimmetriasértés is igazolta Kobayashi és 
Maskawa számításait. 

A 2008-as kémiai Nobel-díjat is hárman kapták, megosztva a fehérjekutatás terén végzett 
munkásságukért: a biotechnológiai kutatásokban igen fontos szerepet játszó úgynevezett 
zöld fluoreszcens fehérje felfedezéséért, illetve alkalmazásának kifejlesztéséért:   

 

   
 Osamu Shimomura Martin Chalfie Roger Y. Tsien 
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A szokatlanul fényesen világító fehérjét, a zöld fluoreszcens fehérjét 1962-ben fe-
dezték fel az Aequorea Victoria nevű medúzában. A molekulát a most díjazott Osamu 
Shimomura vonta ki elsőként a medúzából, és rájött, hogy az ultraibolya fény alatt zöl-
den világít. Addig nem ismertek láthatóvá tehető fehérjét, ugyanis a fehérje molekulák 
önmagukban nem színesek, mivel az őket alkotó aminosav-molekulák egyike sem nyeli 
el a látható fényt. A színes fehérjék a természetben összetettebb anyagok, bennük egy 
festékanyagot tartalmazó, segédmolekulával való összekapcsolódás biztosítja a színt, 
mint a zöld növényekben a klorofill, vagy a rodopszinban a retinal. Úgy tűnt, hogy eze-
ken kívül nincs kivétel. Egy világító medúzát vizsgálva azonban kiderült, hogy fényét 
részben olyan fehérje adja, amely nem tartalmaz külön festékanyagot. Ezt nevezték el 
zöld fluoreszcens fehérjének (angol nevének rövidítése GFP). 

Az elmúlt évtizedekben ez a fehérje a biotechnológiai vizsgálatok egyik legfonto-
sabb eszközévé vált. Martin Chalfie kutatásainak eredményeképpen kiderült, hogy a fe-
hérje segítségével különféle, korábban érzékelhetetlen folyamatok jól láthatóvá tehetők, 
és követhetők az élő szervezeten belül. Ilyen például az idegsejtek fejlődése és vándorlá-
sa az agyban, vagy a rákos sejtek terjedése a szervezetben.  

A zöld fluoreszcens fehérjét kódoló gént egy másik, tanulmányozni kívánt, de ön-
magában láthatatlan fehérje génjéhez kapcsolják, majd ezt a génkombinációt juttatják be 
a kísérleti állatokba. Az összekapcsolt génekből keletkező fehérjék együtt maradnak. Így 
a zöld fehérjének köszönhetően láthatóvá válik, hogy a vizsgálni kívánt fehérje hol buk-
kan fel a szervezetben. A kutatók így akár sejtek pusztulását, vagy új sejtek képződését 
is követni tudják. 

Roger Y. Tsien továbbfejlesztette a módszert, aminek köszönhetően az összetettebb 
biológiai folyamatok is egyidőben követhetők. 

 
Forrásanyag: Nobelprize.org, [origo ]tudomány 
 
 
 
 

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

 
CD-k, DVD-k 

 A CD (a Compact Disc rövidítése) általában 700 MB (megabájt) kapacitá-
sú optikai tároló, amely hang, kép, valamint adat digitális formátumú tárolá-
sára használatos. 

 Kétségtelen, hogy az 1979-es év hangtechnikai szenzációja a Philips cég be-
jelentése volt, miszerint az év második felétől sorozatban gyártja új hangle-
mezét és lemezjátszóját, a lézeres letapogatású „Compact Disc”-et. A tech-
nológiai eljárást már az 1970-es évek elején kidolgozták és még 1976-ban 
bejelentették. Azonban a teljes CD-gyártó apparátust és a lejátszókészülék-
gyártó üzemet csak 1979-re tudták olyan helyzetbe hozni, hogy kisebb szé-
ria előállítására is alkalmas legyen. 1979-ben a Philips és a Sony egy rendkí-
vüli képességekkel rendelkező kutatócsoportot hozott létre, az új digitális 
audiólemez megalkotására. A mérnökcsoport vezetői Kees Immink és 
Toshitada Doi voltak. 


