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ismerd meg!
 

 

Kiosztották a 2010-es tudományos Nobel-díjakat 
 

2010. október 4-én jelentették be az orvosi-élettani Nobel-díj nyertesét. A díjat Ro-
bert Geoffrey Edwards, a mesterséges megtermékenyítési eljárás („lombikbébi” mód-
szer)  úttörő kutatója kapta. 

 
Robert G. Edwards 

Edwards végezte el az első olyan sikeres mesterséges meg-
termékenyítést emberi embrióval, amelynek eredményeként 1978. 
július 25-én megszületett az első lombikbébi.  

1925-ben az angliai Manchester-ben született). Az 1950-es 
évektől dolgozott a mesterséges megtermékenyítés emberi al-
kalmazásának kutatásán. Eredményeit munkatársával. Patrick C. 
Steptoe britsebész orvossal valósította meg, aki  1988-ban el-
hunyt, így nem  osztották meg a díjat a díj odaítélésének alap-
szabálya értelmében 

 

2010. október 5-én jelentették be 
a fizikai Nobel-díj nyerteseit. A díjat 
két orosz születésű, a Manchesteri 
Egyetemen kutató fizikus, Andre 
Geim (1958-ban Szocsiban, szüle-
tett) és Konstantin Novoselov 
(1974-ben szintén a SzU-ban szüle-
tett) kapták „a kétdimenziós 
grafénnel kapcsolatos áttörést hozó 
kísérleteikért.” 

 
R Andre Geim 

 
Konstantin Novoselov 

A grafénről részletesebben a FIRKA 2009-2010/4. (135. oldal) és 2008-2009/6. szá-
mában (255. oldalán) olvashattok. 

2010. október 6-án a kémiai Nobel-díj nyerteseit jelentették be. Richard F. Heck ame-
rikai (University of Delaware, USA) és két jappán tudós: Ei-ichi Negishi (Purdue Univer-
sity, USA) és Akira Suzuki (Hokkaido University, Japán) kapták a palládiumatomok által 
katalizált szerves kémiai reakciók területén elért eredményeikért. 

 

   
Akira Suzuki  
(1930. Japán) 

Ei-Ichi Negishi  
(1935. Japán) 

Richard F. Heck  
(1931. A.E.Á.) 
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Az általuk kifejlesztett eljárásoknak a szintetikus szerves anyagok (gyógyszerek, színe-
zékek, műanyagok) ipari előállításánál van jelentősége. 

Az ú.n. Heck reakció segítségével aromás vegyületet tudnak könnyen kondenzálni 
vinil származékokkal szubsztituált aromás gyűrűkkel heterogén rendszerben 
palladiummkatalizátor jelenlétében:  

 
Az eljárásnak színezék, gyógyszer és kozmetika iparban is jelentősége van.  
A gyógyszeriparban különösen jelentősek azok a C-C keresztkötéseket megvalósító 

szintézisek, melyeket a másik két tudósról neveztek el.  A Negishi-reakcióval a fémor-
ganikus (főleg cink származékok) vegyületeken keresztül állíthatók elő a daganatelleni 
gyógyszerek (ilyen a Tamoxifén). 

R1 – BY2 + R2 – X –––> R1 – R2 
A Suzuki-reakcióban bór-organikus vegyületek, boronsavak és származékaik segít-

ségével állíthatók elő amelyekből (ezek nem mérgezők a szervezetre) vérnyomás csök-
kentő és daganatellenes szereket tudnak gyártani. 

 
 

 

Számítógépes grafika  

XIII. rész 
 

Fénytan, megvilágítás és árnyékolás 
 

A fény homogén és izotróp közegben egyenes vonalban terjed. Mérések szerint a 
fény légüres térben terjed a legnagyobb sebességgel, c = 299 792 458 m/s (fénysebesség). 

Fényforrásnak nevezünk minden olyan entitást (természetest és mesterségest egy-
aránt), amely látható fény előállítására szolgál. 

A fényforrásokat akkor látjuk, ha a róluk kiinduló fény a szemünkbe érkezik. A nem 
világító testeket akkor látjuk, ha valamely fényforrás megvilágítja azokat, és a róluk visz-
szaverődő fény a szemünkbe jut. Ezeket a testeket másodlagos fényforrásoknak nevezzük. 

Az egyenes vonalban haladó keskeny fényt fénysugárnak nevezzük. Több, együttes 
fénysugár alkotja a fénynyalábot. 

Ha egy fénysugár egy objektumra (tárgy, test stb.) esik, akkor a fényt alkotó elekt-
romágneses sugárzás hullámhosszának függvényében az objektum átengedi vagy nem 
engedi át a fénysugarat, általában az objektumok a rájuk eső fény egy részét elnyelik, 
más részét átengedik, illetve visszaverik. 

A fény visszaverődése (reflexió) a tárgy felületétől függ. 
Egy felületről visszavert fény jellemző tulajdonságai függnek a beeső fény intenzitá-

sától, a fényforrás mértani alakjától és helyzetétől, valamint a felület anyagának a tulaj-
donságaitól. 

Egy felületről visszavert fény két komponensből tevődik össze: 
 egy diffúz (szórt, terjedő) komponensből és 
 egy spekuláris (tükrözött) komponensből. 


