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F. 566.  
• A kiránduló egy „csigavonalat” jár be, melynek hossza ( )L : 
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• Észrevesszük, hogy ha az ABCD…  csigavonalat felére csökkentjük  
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-del) éppen a BCD…  rész-csigavonalat kapjuk, (lásd ábra). Így:  
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• Ha az ABCD…  csigavonalnál, az A pontból a „T”  torlódási pontot, α szög 
alatt, d távolság megtétele után érjük el, akkor a hozzá hasonló – fele akkora – BCD…  

csigavonal B kiindulási pontja, ugyancsak α szög alatt, 
2

d  távolságra lesz a „T” pont-

tól. Látható (ábra), hogy a BCD…  csigavonal 090 -kal el van fordítva a nagyobbhoz vi-
szonyítva, ezért AT BT⊥ , vagyis az ATB ⊄  derékszög. Így 2 2 2AT BT AB+ = ⇒  
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, ahonnan 00, 5 26, 5 .arctgα = ≅  

A hosszú ideje erdőben bolyongó ki-

rándulóra rátalálhatunk 026, 5 -os szög 
alatt indulva, 17, 89 km  út megtétele után. 
  

Bíró Tibor 
  

hírado
 

Természettudományos hírek 
 

Az atomi és molekuláris halmazok méreteinek hatása az anyagi tulajdonságokra 
Kémiaórákon eddig úgy tanultuk, hogy az anyagok fizikai, mechanikai tulajdonságai 

a felépítésükben levő elemek jellegétől, ezek atomjai közti kötések természetétől és a 
környezeti állapothatározók (hőmérséklet, nyomás) értékeitől függnek. 

A természettudományok egy új ágának, a nanotudományoknak egyik kutatási prob-
lémája annak megállapítása, hogy hány alkotó részecske (atom, vagy molekula) szüksé-
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ges ahhoz, hogy egy anyag makroszkopikus, tömbi tulajdonságokat mutasson. A vi-
szonylag nehéz atomok, így az arany atomok alkalmasak ilyen kísérletekre. Finn egye-
temen működő nanotudományi központban érdekes eredményeket értek el arra a kér-
désre keresve a választ, hogy hány arany atom kell összekapcsolódjon ahhoz, hogy fém-
ként kezdjen viselkedni a nanorészecske. Megállapították, hogy míg a 102 atomból álló 
részecske óriásmolekuláként viselkedik, a 144 atomból álló már fémes tulajdonságokat 
mutat. A kétféle méretű, szerves ligandumokkal stabilizált nanorészecske fotofizikai tu-
lajdonságait követték infravörös spektroszkópiai módszerrel, jelentős eltéréseket észlel-
ve. Ebből arra következtettek, hogy a molekuláris állapot és a fémes szerkezet közti át-
menet határa 102 és 144 számú atom között van.  

 

Megvalósítható- e az ammóniaszintézis légköri nyomáson és szobahőmérsékleten elemi nitrogénből 
és hidrogénből? 

A modern vegyipar egyik legjelentősebb problémája az anyagi átalakítások energia-
igényének csökkentése. Ez a témája számtalan szervetlen- és szerves-kémiai kutatásnak. 
Ezek közé tartozik az ammóniaszintézis (évente 200millió tonna ammóniát gyártanak) 
gazdaságosabb megoldása is. 

Elmúlt 100 éve annak, hogy Németországban a F. Haber által szabadalmaztatott 
ammóniaszintézist (1908) C. Bosch ipari méretű eljárássá fejlesztette (1913), amely kata-
litikus körülmények között is csak nagy nyomáson és magas hőmérsékleten kivitelezhe-
tő. Azóta nem sikerült lényegesen javítani az eljárás menetén. Amerikai kutatók abból a 
tényből kiindulva, hogy a természetben az elemi anyagoknak erősen kötődő atomjai 
enyhe körülmények között biológiai úton képesek vegyületekké alakulni pl. a fotoszin-
tézis során, olyan katalizátorok után kutattak, melyek megvilágításra képesek a nitrogén 
és hidrogén reakcióját meggyorsítani légköri körülmények között. Egy sajátos összetéte-
lű ón-poliszulfid (Sn2S6) és molibden-vas poliszulfid (Mo2Fe6S8) klaszterből képzett 
amorf szilárd anyagot sikerült előállítani, amely megfelel az elvárásoknak. Most folynak 
az ipari méretekben való alkalmazhatóságának kísérletei.  

 

Komplexkémikusok kísérleti sikerei energiaigényes műanyagtechnológiák gazdaságossabbá tételét 
biztosíthatják. 

Az etilén (H2C=CH2) a világon a legnagyobb mennyiségben előállított szerves vegyipari 
termék (évi százmillió tonna körüli világtermeléssel), melyet szerves szintéziseknél, polietilén 
fóliák, zacskó stb. gyártására használnak. Az etilén a kőolaj feldolgozásakor a hosszabb szén-
atom-láncú szénhidrogén-molekulák hő hatására történő feldarabolása (krakkolás) során ke-
letkezik az etán mellett. Ezt a két anyagot nehéz, és energiaigényes egymástól elválasztani. Je-
lenleg az etilén tisztítása főleg desztillációval történik (annak ellenére, hogy az elválasztandó 
komponensek moláris tömege, mérete, forráspontja kismértékben különbözik) és az ehhez 
szükséges energiamennyiség évente pl. az Egyesült Államokban meghaladja a teljes magyar-
országi évi villamosenergia-fogyasztást. A kutatások abba az irányba haladtak, hogy olyan 
anyagokat találjanak, amelyek a kétféle hasonló fizikai tulajdonságú anyag között különbséget 
tudnak tenni, az egyiket erősebben megkötve. A tavasszal amerikai kutatók közölték, hogy 
sikerült előállítani két ezüsttartalmú komplex molekulát, melyek az eddig próbált anyagoknál 
nagyságrenddel nagyobb szelektivitást mutattak, s ezzel jelentősen csökkenthetik az etilén 
tisztításának költségeit. 

 

A modern haditechnikában a vegyészek új védekező lehetőségek megoldását dolgozták ki.  
A támadó hadászatban alkalmazott vegyifegyverek közül a legpusztítóbbak az „ideggá-

zok”, amelyek gyors kimutatására eddig nem volt lehetőség. A közelmúltban sikerült egy 
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olyan polimer vegyületet előállítani, amely oldatban, vagy vékony film formájában is az ideg-
gázokhoz hasonló kémiai viselkedésű anyag hatására élénk színűvé válik („indikátorként” vi-
selkedik), így lehetővé teszi azok helyszíni, gyors azonosítását, s így a gyors hatástalanítást is. 
A polimer készítéséhez használt egyik monomer a 9,9-dioktil-2,7-dibrómfluorén. 

 

Új kompozit anyag szuper kenőanyagként viselkedik 
A közelmúltig súrlódásmentes, vagy minimális súrlódású mozgást csak atomi mére-

tekben, vagy hibahely mentes kristályfelületek között tapasztaltak, esetleg olyan külön-
leges körülmények között, amelyek kizárják a gyakorlati alkalmazhatóságot.  

Amerikai kutatók gyémánt nanoszemcsékből, graféndarabokból és gyémántszerű 
grafitból álló kompozitból szuper kenőanyagot fejlesztettek ki. A graféndarabkák felte-
kerednek a gyémánt nanorészecskékre, miközben parányi görgők alakulnak ki, amelyek-
nek a gyémánt-szerű grafit felületen minimális a súrlódásuk, közel nulla. Az ilyen össze-
tételű kompozitnak a súrlódási tényező értéke 0,004 (összehasonlításul: két teflonfelület 
között a súrlódási együttható értéke 0,04, ha jég csúszik jégen, akkor 0,03). Az új kenő-
anyag jelentősége érzékelhető, ha meggondoljuk, hogy bizonyos mechanikai berendezé-
seknél, (szivattyúk, kompresszorok, turbinák) az energiaveszteség legfontosabb forrása 
a mozgó alkatrészek súrlódása és kopása, az autókban a súrlódás leküzdésére fordítódik 
a hajtóanyagnak körülbelül az egyharmada. 

 

Az abszolút nulla fok hőmérsékletnek minél jobb megközelítésére való törekvés az anyagi tulaj-
donságok tanulmányozásában is új eredményekhez vezet.  

A Cambridge-i MIT munkatársai 5·10-7K hőmérsékletre hűtöttek le nátrium és káli-
um atomokat, melyek mágneses térben lézersugarak hatására kétatomos molekulákká 
kapcsolódtak, amelyek 2,5 másodpercen át stabil gázállapotban voltak.  

A kutatók szerint, ha sikerül még alacsonyabb hőmérsékletű állapotba juttatni az 
anyagi részecskéket, akkor új anyagi állapotok valósíthatók meg, például az eddig csak 
elméletileg megjósolt súrlódásmentes szuperfolyékony kristály állapot. Ennek oka, hogy 
míg a szobahőmérsékletű gázban a molekulák több száz km/h sebességgel, egymással 
állandóan ütközve száguldanak, addig a „szuper hideg molekulák”esetében a mozgási 
sebességük néhány cm/s-ra csökken. 

 

Újdonságok a félvezetők családjában. 
A hagyományos, szilícium alapanyagot használó félvezető-technika mostanra megközelí-

tette teljesítőképességének határait. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkentek a mé-
retek, a szilícium tranzisztorok lassan elérik a fizikailag lehetséges legkisebb méretet, merev-
ségük korlátozza felhasználhatóságuk kiszélesítését. Ma már igény lenne rugalmas, hajlékony 
félvezető anyagokra is, melyeket például ruhaanyagokba lehetne beépíteni. Ezért sokfelé kí-
sérleteznek új félvezető alapanyagok előállításával. A müncheni egyetem kutatói a grafénhez 
(egyetlen atomi rétegből álló grafit) hasonló szerkezetű anyagot állítottak elő foszforból. A 
foszforatomok egy részét arzénatomokra cserélték. Az ily módon előállított anyag félvezető-
vé vált és amerikai kutatótársaikkal térvezérlésű tranzisztorrá alakították. A vékony (kétdi-
menziós), arzénnal módosított foszforrács, melynek félvezető sajátosságai jól szabályozhatók 
az arzén mennyiségével, lehetőséget biztosít a felhasználási terület kiterjeszthetőségére, a 
tranzisztoroktól a szenzorokon át a hajlékony félvezető-eszközökig.  

 
Forrásanyag:  Magyar Tudomány, Gimes Júlia közlései alapján 
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Számítástechnikai hírek 
Lecsap a Google a reklámblokkolókra? 
A reklámblokkolók egyre inkább népszerűvé válnak a neten, különböző okok miatt 

– az idegesítő reklámok blokkolása azonban nem okoz minden esetben osztatlan sike-
reket. A weboldalak, amelyek ezekből a reklámokból tartják fenn magukat, különböző-
képpen reagálnak a jelenségre; a leggyakoribb eset az, hogy egy, a weboldalon megjelenő 
üzenetben kérik meg felhasználóikat, hogy tegyék kivétellistára az adott weboldalt, vagy 
amíg az oldalon járnak, kapcsolják ki a reklámblokkoló alkalmazásukat/böngésző-
bővítményüket. Nemrég azonban a Twitteren több felhasználó is jelezte, hogy hiába 
van telepítve az AdBlock nevezetű bővítmény, a YouTube-on mégis elkezdtek a videók 
előtt reklámokat látni. Sőt: az az opció is eltűnt, hogy néhány másodperc elteltével át 
tudják ugrani a reklámot, így vagy végignézik azt teljes terjedelmében, vagy kikapcsolják 
a reklámblokkolót. Ez esetben mindenféleképpen megjelenik a reklám, viszont néhány 
másodperc után át lehet ugrani. Ez a jelenség azonban egyelőre csak a Chrome felhasz-
nálókat érinti, és ott sem mindenkit, de a különböző frissítésekkel valószínűleg minden 
felhasználónál megjelennek az új „funkciók”. A geek.com weboldal szerint ennek 
eredményeképpen a szolgáltatást nyújtó cégek, mint a Google, és a reklámblokkolók 
üzemeltetői hamarosan frissítési háborúba kezdhetnek – az előbbiek folyamatosan fris-
sítik a weboldalaikat, hogy kikerüljék a reklámblokkolókat, míg az utóbbiak a kiegészítő-
jükbe újabb és újabb lehetőségeket tesznek majd a reklámok blokkolására. 

 

Meglepően sokat tud a Facebook M 
Először volt látható éles körülmények között a közösségi portál új virtuális assziszten-

se. A kevés alfa tesztelők egyike nyilvánosságra hozott egy videót, amelyben az látható, 
ahogy a Facebook M különböző feladatokat oldott meg. A társaság nemrég jelentette be 
az M nevű megoldását, amely a jövőben számos feladatot végezhet el, s amely a Siri, a 
Google Now és a Cortana alternatívája lehet. Az asszisztens partikat szervezhet, ajándé-
kokat rendelhet vagy akár taxit is hívhat. Az M-et integrálták a Facebook Messengerbe és 
reagál a megkeresésekre, a felhasználók kívánságaira és utasításaira. A Facebook augusztus 
végén tette elérhetővé a funkciót közel száz személy számára San Franciscóban. Ezen alfa 
tesztelők egyike a UserTesting céggel közösen számos tesztet végzett el és ezeket fel is 
vette kamerával. A felhasználó arról számolt be, hogy az M „meglepően hasznos és egy 
kicsit ijesztő” volt. A szolgáltatás összetett feladatokat is el tudott végezni, például a hét-
végi programok keresése után különböző platformokat kutatott át vélemények után, majd 
előjegyzéseket végzett. A tesztelő ugyanakkor csalódott volt a hosszú válaszidő miatt. A 
videóban például látható, hogy az egyik étteremben a helyfoglalás több mint 11 percen át 
tartott. Ugyanakkor az asszisztens megértette a szokatlan válaszokat és kéréseket. A bo-
nyolultabb válaszok esetében lehet majd hasznos, hogy az M mögött nem csupán algorit-
musok lesznek, hanem emberi válaszadók is. Viszont az algoritmusok sem tökéletesek, 
egyszerűen nem ismerik fel némelyik kérdést, ezt támasztják alá a hosszú válaszidők is, 
melyek alighanem folyamatosan javulni fognak. 

 

Érkezhet az iPad Pro 
Az Apple egy iPad Pro készüléket fejleszt, amelyet 12,9 hüvelykes kijelzővel és 

NFC-chippel szerelne fel, emellett járna hozzá digitális toll is. Az új készülék napokon 
belül vagy legkésőbb októberben jöhet. A 9to5Mac információi alapján szeptember 9-
én vagy októberben mutathatja be az Apple – az iPad Mini mellett – az új üzleti célú 



2015-2016/1 59 
 
 
 

táblagépét, amelynek neve iPad Pro lesz. Az új eszköz értékesítése novemberben kez-
dődhet, a kaliforniai konszern október végétől fogadja majd az előrendeléseket. Az 
Apple a bemutatóra a San Fransiscóban lévő 7000 férőhelyes Bill Graham Auditóriu-
mot bérelte ki. A 9to5Mac nem biztos a szeptember 9-i időpontban, ugyanis egyes for-
rások szerint a társaság eljátszott azzal a gondolattal is, hogy egy külön októberi rendez-
vényen mutatja be az iPad Pro tábla PC-t. Az új változat belső neve J98/J99 és az ope-
rációs rendszere az iOS 9.1 lesz, amelyhez jár majd a Siri-optimalizálás és digitális toll. 
Az operációs rendszer emellett támogatni fogja a Force Touch funkciót, vagyis képes 
lesz különbséget tenni a finomabb és a keményebb érintések között. Ezenkívül a tábla-
gépet ellátják egy oldalsó integrált hangszórópárral is. Az iPad Mini 4 vékonyabb lesz a 
jelenleg is kapható elődjénél, gyorsabb processzort kaphat és az iOS 9 alatt támogatja 
majd a Splitscreen üzemmódot. Emellett jobb kamerával is felszerelhetik. A 9to5Mac 
végül arra is kitért, hogy szintén készül az iPad Air új verziója, amely 2016-ban kerülhet 
a boltokba. 

 

Szuperolcsó tablettel támad az Amazon 
Az Amazon már nehezen tud új vásárlókat csábítani drágább tabletjei felé, ezért új 

piacok után néz. Nem meglepő, hogy az olcsóbb szegmensben próbál piacot szerezni. 
Az online kereskedőcég azt tervezi, hogy még az ünnepek előtt piacra dob egy hathü-
velykes, 50 dolláros tablettet. Ez pont fele annyiba kerül, mint a most kapható hathü-
velykes, Kindle Fire HD. A lépés bejöhet azoknak a vásárlóknak, akik egyszerű tabletet 
szeretnének, amelyen filmeket nézhetnek, vásárolhatnak az Amazon boltjában. Persze 
az olcsó tableteknél mindig van valamilyen hátrány, például rosszabb a kijelzője, keve-
sebb ideig lehet használni egy feltöltéssel. Az ötven dolláros tabletnél például valószínű-
leg csak monó hangszóró lesz, nem sztereó. Az olcsó tablet mellett a cég azért tovább 
fejleszti a többi modellt is, a tervek szerint egy 8 és egy 10 hüvelykes gépet is bemutat-
nak még idén. A lényeg, hogy a tabletek a többi részleg eladásait is segítsék, így ahogy 
ezt a cégtől megszoktuk, integrálva lesznek azok az alkalmazások, amelyekkel könnyen 
lehet filmeket streamelni, e-könyveket olvasni és vásárolni. Jeff Bezos, az Amazon ve-
zérigazgatója már egy ideje megjelölte a célárat a tableteknek és az e-könyv-olvasóknak. 
Ez 50 dollár lenne. A tabletekkel ezt most elérnék, de a legolcsóbb Kindle-olvasó 79 
dollárba kerül. Túl drága az e-tintás kijelző ahhoz, hogy lejjebb vigyék az árát. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 

 

 
 

 

Fizikai MARADJ TALPON! 

I. rész 
Jelen évfolyam számaiban a Vetélkedő – a TV-ből megismert ismereti vetélkedő mintájára 

– fizikai fogalmak megfejtéséből áll. Küldjétek be a megfejtéseket (a 12 fizikai fogalmat) a lap 
szerkesztőségébe Vetélkedő 2015-2016 témamegjelöléssel a kovzoli7@yahoo.com címre a lap-
szám megjelenését (kézbe vételét) követő héten. A levélben adjátok meg a neveteken kívül a 
telefonszámotokat, az osztályt, az iskolát, a helységet és a felkészítő tanárotok nevét is.  

 


