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Természettudományos hírek 

A természettudományok és technika továbbfejlődésének fontos feltétele a méréstechnika fejlődése 
A méréstechnika fejlődésében az érzékenység mértékének növelése az egyik legfon-

tosabb feladat. Svájci kutatók, az Institut für Biomedizinische Technik munkatársai 
mágneses térben végzett mérések során az orvosi diagnosztikában használatos mágne-
ses rezonanciás képalkotó (MRI) készülék belsejében óriási térerő mellett egy vízcsep-
pen követték a vizsgált méretek változását, amit eddig csak mérsékelt mágneses térerő 
(például a Föld térereje) esetében tudtak meghatározni. Sikeres mérésük jelentőségének 
érzékelésére a szerzők az  alábbi tömegmérési analógiát hozták fel: egy átlagos tömegű 
és fogyasztású személyautó össztömege változásának meghatározása, miközben az 0,2 
millimétert haladt, amihez a megfelelő mennyiségű üzemanyagot használta el. 

A kidolgozott új mérési technika a diagnosztikai célú képalkotó eljárásokon kívül 
kutathatóvá teszi mindazokat a folyamatokat, amelyek a mágneses térerő nagyon kis-
mértékűi megváltozását okozzák. 

 
A modern fiziko-kémiai  műszeres módszerek (pl. tömegspektrométerrel kombinált gázkromato-

gráfia, infravörös spektroszkópiai vizsgálatok) új gazdaságtörténeti adatokat szolgáltathatnak 
A keletangliai Suffolk tartomány nagyon gazdag  különböző régészeti leletekben. 

Már 1939-ben végzett feltárások során gazdag műkincs lelőhelyekre találtak ebben a tér-
ségben. A tengerparti Sutton Hoo-ban egy egész hajósírt ástak ki, melyben számos  ék-
szer, ezüst tárgy, érmék, rituális szertartásokhoz használt fegyverek mellett különböző 
anyagok voltak, pl. egy edényben kátránynak tulajdonított, a hajók javítására szolgáló 
fekete anyag, amely a XX. sz. végéig számos kutatás tárgyát képezte. A 2000-res évek 
elején ebben a VII. századi angliai sírhalomban eltemetett hajón talált anyagokat kezd-
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ték a modern vizsgálati módszerekkel tanulmányozni, s a legutóbbi, 2016-ban közölt 
következtetés szerint a régebben kátránynak minősített anyagról kiderítették, hogy  a 
tömegspektrométerrel kombinált gázkromatográfiás, illetve infravörös spektroszkópos 
vizsgálatok eredménye alapján az Közel-Keletről származó bitumen. A különböző kö-
zép-keleti országokból bitumen próbákat szereztek összehasonlítási céllal. Ezek azonos 
elemzését elvégezve a mérési adataik összehasonlítása során megállapították, hogy az ős 
anyagminta származási helye Szíria. Ez a tény azt az eddig ismeretlen történelmi tényt is 
igazolta, hogy már a kezdeti ókorban is létezett kereskedelmi kapcsolat Szíria és Suffolk 
között. 

 
A neandervölgyi európai emberek is tehettek már felfedezéseket 
A neandervölgyiekkel kapcsolatos franciaországi régészeti kutatások során találtak  

MnO2 nyomokat olyan helyeken is, ahol ásványformában a mangán-dioxid nem fordul 
elő. Eddig azt feltételezték, hogy más vidékről szerezve festékként használták. Erre nem 
volt szüksége a neandervölgyieknek, mivel a korom és faszén könnyebben rendelkezé-
sükre állt és  ugyanazt a színt eredményezte. Jelenkori vizsgálatok (2016) során azt ész-
lelték, hogy a fa MnO2-dal keverve alacsonyabb hőmérsékleten gyullad meg, a faszén 
sokkal gyorsabban ég. Ez igazolja, hogy tűzgyújtás megkönnyítésére kevertek MnO2-ot 
a fa vagy szén közé. 

 
Újabb eredmény a transzurán elemek kémiai viselkedését meghatározó szerkezet megismerésében 
A transzurán elemek atommagjai instabilak, radioaktív bomlás során más elemek 

magjaivá alakulnak. Ezért kémiai viselkedésük, lehetséges vegyületeik előállítása, ezek 
szerkezete gyakorlatilag ismeretlen. Érdekes eredményt közölt a Science 353 (2016) 888. 
oldalán a berkeliummal kapcsolatban. Előállították a 249 tömegszámú izotópját, amely-
nek viszonylag nagy a felezési ideje: 320 nap. Ezzel az izotóppal egy nagyszámú kutató-
csoportnak sikerült vizes közegben a Bk(III)-atomot tartalmazó vegyületeit (borát és 
pikolinát) előállítani. Átmenetifém jellegének megfelelően feltételezték, hogy a 
lantanoidákhoz hasonlóan jó komplexképző. Az előállított komplexből egykristályt fej-
lesztve annak szerkezetét röntgensugár-diffrakciós módszerrel meghatározták. Ez az el-
ső aktinoida-vegyület, melynek a tényleges szerkezetét sikerült  gyakorlatilag meghatá-
rozni. Eddig csak a periódusos rendszer törvényszerűségei alapján a lantanoidákkal való 
hasonlóság alapján (berkelium – terbium) következtettek lehetséges szerkezetükre. 

 
 Nem csak utópia lehet a szervfelépítés őssejtekből? 
A polimerek eddig ismert egészségügyi hasznosításánál az utóbbi időkben egy szen-

zációsnak tűnő új alkalmazhatóságot kísérleteztek ki a lausannei (Franciaország) École 
polytechnique fédérale kutatói az őssejtekből létrehozott szervkezdemények 
(organoidok) ellenőrzött és standardizált vizsgálatához. Míg ezelőtt egerekből származó 
géleket használtak az őssejtkutatásban (ezek nem alkalmazhatók humán célokra), a fran-
cia kutatók  polietilénglikolból és vízből álló hidrogélben (összetétele szabadalmi védett-
ség alatt áll) bélből származó őssejteket alakítottak bélszerű struktúrává. A felhasznált 
gél stabil közeget biztosított az őssejteknek és azok átalakulásához. Vizsgálni tudták 
azokat a fizikai és kémiai tényezőket, amelyek szükségesek az őssejtek átalakulásához. 
Az őssejtekből létrehozott sejtkezdemények azért is fontosak lehetnek, mert az adott 
személyből származó sejtek segítségével tanulmányozhatóvá válhatott az illető betegsé-
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gének molekuláris biológiai háttere, és gyógyszer hatékonysági vizsgálatokra is alkalma-
sak lehetnek. A gyakorlati alkalmazásukhoz még sokrétű kutatómunkára van szükség. 

 
Forrás: Magyar Tudomány (2017,1.115): Gimes Júlia és MKL (LXXII/1.27),  

Lente G. közlései alapján 
 
 

Számítástechnikai hírek 
Kihívója akadt a Pokémon Gonak 
Alig több mint fél éve, hogy megjelent a fél világot lázba hozó Pokémon Go, máris itt 

egy újabb zsebszörnyes játék, amiben csapatostul küldhetjük harcba a fura lényeket, rá-
adásul ingyen, és még a szabadba sem kell kimennünk hozzá. A Pokémon Duel január 24. 
óta érhető elő Androidra és iOS-re, és különbözik mind a klasszikus Pokémon-
játékoktól, mind a tavaly nyáron debütált Go-tól – az utóbbival ellentétben itt például 
nem kell sétálgatni ahhoz, hogy értelmet nyerjen a program. A Pokémon Duel lényegé-
ben egy stratégiai játék, amiben zsebszörnyes figurákat gyűjthetünk, ám ezúttal nem a 
Gymekben kell harcba küldeni őket az ott tanyázó lények ellen, hanem a programot te-
lepítő többi játékossal bonyolódhatunk csatába. Amíg a klasszikus Game Boy-ra és Nin-
tendo DS-re megjelent Pokémon-játékokban körökre osztott harcokban küldhettük csa-
tába a lényeinket (egyszerre egyet), addig itt egy hatos csapatot válogathatunk össze, 
hogy aztán a lények egy speciális „pályán” mérjék össze az erejüket az ellenfelünk fél tu-
cat lényével – a cél, hogy elhódítsunk egy területet a többiektől. A lényeink természete-
sen fejleszthetők, mindenféle extrákkal vértezhetjük fel őket, és a többi játékos ellen ví-
vott taktikus csaták kimenetele attól függ, hogy miképp használjuk ki a lényeink képes-
ségeiben és a különböző bónuszokban rejlő lehetőségeket. 

 
ARM-alapú chipet fejleszt az Apple 
Kiszivárgott információk alapján a házon belül csak T310-nek nevezett chip a gyár-

tó notebookjaiban lévő bizonyos funkciók, például a Power Nap energiatakarékos 
üzemmód vezérlését veheti át. Ezt a feladatot eddig az Intel processzorai végezték. A 
társaság tavaly kezdte a fejlesztést, és az az ARM architektúráján alapul. A Power Nap 
lehetővé teszi a MacBookok számára, hogy e-maileket hívjanak le, szoftverfrissítéseket 
telepítsenek és naptárbejegyzéseket szinkronizáljanak, miközben a kijelző csukva, illetve 
kikapcsolva van, s a készüléket nem használják. Jelenleg a Power Nap az Intel procesz-
szoraiban található meg, amelyek a funkció alkalmazásakor energiatakarékos üzemmód-
ba kapcsolnak. Az ARM-chip használata azonban még tovább csökkenthetné a fogyasz-
tást. Az új chip a jövőben még több funkciót vehet át az Intel processzoraitól, így ké-
pessé válhat az olyan hardverek vezérlésére, mint a WLAN-modulok vagy a háttértáro-
lók. Ugyanakkor az Apple nem akarja az Intel CPU-it kiváltani, viszont az új fejlesztés-
nek köszönhetően még jobban optimalizálhatja a hardvereit és a szoftvereit. 

 
Hasznos funkciókkal bővült a Google Maps 
A Google Térképet a keresőóriás folyamatosan fejleszti a színfalak mögött, és ennek 

köszönhetően most is számos hasznos változtatáson esett át az alkalmazás. A felhaszná-
lóknak ettől kezdve sokkal kézenfekvőbb lesz az alkalmazás használata, és több informá-


