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hír ado

Elavult technikák – modern technikák? 
A DCC technológián alapuló felvevő és lejátszó fejek a mágneses adatokat 70 µm

átmérőjű lyukakon írták vagy olvasták. Ezeket a lyukakat egy fémrétegbe fluorozott 
szénhidrogén plazmával égették. 

Viszonylag rövid idő után a DCC-t a CD kiszorította a piacról, ezért a kutatók új alkal-
mazási lehetőséget kerestek a nagy költségen kifejlesztett technológiának. A folyadékszűrés-
nél találták meg az alkalmazhatóságot. Szilícium lapocskákba (átmérő 15cm) vákuumban 
plazmasugárral 0,45  µm átmérőjű lyukakat fúrnak. Ezek a szűrő lapocskák a sörgyártásban 
bizonyultak hasznosnak, az élesztő-maradékok eltávolítására. Előnyük, hogy míg a klasszikus 
szűrési eljárásoknál 1bar túlnyomásra volt szükség, ezek már 0,1 bar túlnyomással is működ-
nek a Bavaria sörüzemekben. Az eredmények feljogosították a kutatókat arra, hogy a szűrő
lyukméreteinek csökkentésével folyadékokból baktériumokat, esetleg vírusokat is el tudjanak 
távolítani. A feladat megoldása forradalmasítaná az élelmiszeripart. Felválthatná ez a szűrési 
technológia az eddig alkalmazott pasztőrözési eljárásokat. A friss tejet nem kéne hőkezelés-
nek kitenni, ezért sokkal finomabb, táplálóbb volna. A szűrő lyukak méretének 0,2 µm-re 
való csökkentésével a vérplazmából a vírusok is eltávolíthatók volnának. E két probléma 
megoldására nagy lendülettel folynak a kísérletek.  

 

Nanocsövek a sejtmembrán-csatornák modellezésében 
A sejtmembránok (féligáteresztő hártyák) működését csatornás felépítésű szerkezetük 

biztosítja. Ismert, hogy a membrán vízcsatornáin a vízmolekulák áthatolhatnak, míg az 
ionokat, vagy más oldott részecskéket nem engedik át. Gyakorlatilag ezeknek a víz csator-
náknak a szerkezete, a működési mechanizmusa nem tanulmányozható, mert finom szer-
kezetük a vizsgálat során sérülhet, nem izolálhatók külsőmérések elvégzésére. 

Az Argonne Nemzeti Laboratórium munkatársai feltételezték, hogy a sejtmembrán-
csatornák modellezhetők a nanocsövekkel. A csatorna működésének megismerésére vízzel 
töltött nanocsöveken keresztül neutron nyalábot lőttek át, s vizsgálták a vízmolekulákról 
visszapattanó neutronokat. A neutronszóródási vizsgálatokból azt állapították meg, hogy a 
cső belsejében a vízmolekulák gyengébben kötődnek egymáshoz, mint egy nagyobb méretű
folyékony vízrétegben, s ezért szabadabban mozognak. A kísérleti adatokat számítógépes 
modellekkel feldolgozva arra következtettek, hogy a nanocső belső falán a vízből egy jégszer-
kezetű réteg alakul ki, ebben erősebben kötődnek a molekulák, s a cső belső részén a vízmo-
lekulák egysoros láncalakban haladnak előre. Ehhez hasonló jelenséggel magyarázzák a bioló-
giai membrán-csatornákban is a vízmolekulák mozgását. 

 

(A Természet világa, Élet és Tudomány alapján) 
 

Számítástechnikai hírek 
A NASA ingyenes, az internetről letölthető globális klímaváltozást előrejelző szoftvert 

bocsátott ki a felsőoktatási intézmények számára. A háromdimenziós klímamodellt, amely 
Windowson és MacIntoshon is futtatható, a NASA New York-i Goddard Intézete oktatá-
si célokra fejlesztette ki. A program asztali számítógépeken fut, így a tanárok és a diákok a 
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szuperszámítógépek előrejelzéseihez hasonló kísérleteket végezhetnek az egyetemeken, 
szimulálhatják a múlt- és jövőbeli időjárási változásokat. A program ingyenesen letölthető
az EdGCM oldaláról (http://www.edgcm.org/EdGCMCooperative/Downloads.php). A program 
mellé tananyagot is mellékelnek a kutatók, amelyben a klímaváltozás-kutatások eredmé-
nyeit összegzik. A kutatócsoport későbbiekben tanulmányban foglalja össze, hogy a hall-
gatók milyen módon építették be tanulmányaikba a szoftvert, milyen kísérleteket végeztek 
az őskori és a jövőbeli klímaváltozással kapcsolatban. 

 
Az ingyenesen letölthető Flyakite OSX minden Windows XP-felhasználó számára le-

hetővé teszi, hogy az operációs rendszerének klasszikus Mac OS-megjelenést kölcsönöz-
zön. A Flyakite OSX telepítőkészlete kereken 18,5 MB méretű. A fejlesztők mindent 
megtettek a tökéletes illúzió kedvéért, Apple-formára szabták a belépésre szolgáló párbe-
szédablakot és a Windows betöltésekor mutatkozó logót is. Az alkalmazás ezen kívül a 
registryben tett bejegyzéseit is megkísérli egy helyen összefogni. Az eltávolítás során a 
Flyakite OSX valamennyi beállítást és módosítást az eredeti állapotába helyez vissza. 

 
A LeapFrog cég szerdán mutatta be Fly márkanevű tollát, amelynek belsejébe egy 

miniatűr számítógépet integráltak. A 8-13 év közötti gyerekeknek szánt, high-tech író-
eszközzel hagyományos társaihoz hasonlóan bármely papírlapra írhatunk, ám interaktív 
funkciói csak a társaság által árusított, speciális mintákkal ellátott papírlapokkal érhetőek 
el. A speciális íróeszköz képes lefordítani a vele leírt szavakat, de használója akár zongo-
rázhat is vele, ha jegyzettömbébe billentyűket rajzol. Ha pedig használója egy számoló-
gép gombjait rajzolja a papírra, az egyes gombokat érintve egyszerűbb számításokat is 
végezhet vele: az eredményeket a tollba épített hangszórón keresztül lehet meghallgatni. 

 

www.index.hu, www.origo.hu 
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A Firka 2004-2005. évfolyamában újszerű, eredeti kutatási témákat kínálunk fel. Kérjük, küld-

jétek be kutatási eredményeiteket néhány elektronikus oldalon a szerkesztőségünk e-mail címére: 
emt@emt.ro 2005. június 1-ig Kutatás címmel. A neveteken, osztályotokon, postai lakcímeteken, 
telefonotokon kívül adjátok meg a vezető tanárotok nevét és az iskolátok nevét és címét is. A legjobb 
kutatásokat díjazzuk és a Firkában közöljük! Még mindig jelentkezhetnek kutatásaikkal versenyzők
a lengyelországi Ifjú Kutatók Nemzetközi Versenyére (kovzoli@phys.ubbcluj.ro). A versenyre jelentke-
zésnek és kutatás leírásának követelményeit az előző számok Vetélkedőiben találhatjátok meg. 

Jelen számunkban a korábbi Firka oldalakon közölt kísérletekből ajánlunk. Ezeket a kísérle-
teket érdemes a szükségleteknek megfelelően átalakítani, a lehetőségek szerint megvalósítani, tovább-
gondolni, eredeti alkalmazásokat kitalálni! Akiknek 1999-től kezdődően nincsenek meg a Firka 
régebbi számai, elérhetik az Interneten (www.emt.ro) 

 


