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tudod-e?

Megvalósulni látszik H.G. Wells álma  
a láthatatlan emberről

Az emberiség nagy álmodozói, akik a tudományos fantasztikus irodalom megterem-
tői voltak, J. Verne és H.G. Wells olyan készüléket és eszközt álmodtak meg, amellyel 
hőseik csodálatos utazásokat tettek a Holdra vagy a tengerek mélyére, de akár láthatat-
lanná is tudták tenni magukat. Amikor Verne és Wells merész álmai napvilágot láttak, 
kevesen hittek abban, hogy az emberiség valaha is meg fogja azokat valósítani. A jó tu-
dományos fantasztikus regény vagy novella fő követelménye talán az, hogy ne kerüljön 
ellentmondásba a természettudományos világképünkkel, azaz elképzelései legyenek 
összhangban a természet törvényeivel és akkor van esély annak a megvalósítására. 

 Azóta az ember eljutott a Holdra és atommeghajtású tengeralattjárói a mély-
tengerek titkait kutatják. A legújabb kutatások pedig Wells nagy álmát, a láthatatlan em-
bert is a megvalósíthatóság közelébe hozták. 

A tárgyak láthatatlanná tételének a lehetősége mintegy negyven évvel ezelőtt merült 
fel, olyan formában, amely rámutatott a megvalósítás lehetőségére. Victor Veselago 
mintegy negyven évvel ezelőtt vizsgálni kezdte a különböző anyagok optikai tulajdonsá-
gait, főleg a törésmutatójuk szempontjából, a teljes elektromágneses spektrumban. Az 
elemi optikából ismert a törésmutatónak a fénysebességekkel kapcsolatos értelmezése, 
mely szerint egy anyag  n törésmutatója, a vákuumbeli fénysebességnek (c) és az anyag-
ban terjedő fénysebességének (v) a hányadosa: n = c/v. A képletből kiolvasható, hogy 
ez a természetben található anyagok esetében egy 1-nél nagyobb pozitív szám. Maxwell 
óta tudjuk, hogy a törésmutató kapcsolatban van az anyag elektromos és mágneses 
anyagállandóival, amelyet a következő összefüggéssel adhatunk meg : 
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ahol  εr az anyag relatív dielektromos állandója és µr a relatív mágneses permeabilitása. 
A képletből kiolvasható, hogy ha  εr.µr>0, akkor az n törésmutató egy valós pozitív vagy 
negatív szám lesz. A természetben található anyagok esetében a törésmutató egy pozitív 
szám. Veselago azt vizsgálta,  hogy mi a feltétele annak, hogy egy anyag  negatív törés-
mutatójú legyen, és az hogyan viselkedne elektromágneses hullámtérben. 

Arra a megállapításra jutott, hogy  negatív törésmutatójú anyagot akkor kaphatunk, 
ha εr<0 és µr<0 mindkét anyagra egyidőben teljesül. Ebben az esetben egy valós negatív 
szám adódna az n törésmutatóra. Ez az anyag igen különös módon viselkedne elektro-
mágneses térben. Nem engedné át magán az elektromágneses hullámokat, az elektro-
mos és mágneses erővonalakat eltaszítja magától. Tehát a fénysugarak nem hatolnak be 
és nem verődnek vissza az ilyen anyag felületéről, hanem megkerülik az ilyen testet. Úgy 
ahogy a folyó vize, megkerüli a sima követ. Az ilyen test láthatatlan lenne az adott hul-
lámhossz tartományban, viszont a test mögötti árnyéktérben levő tárgyak láthatók len-
nének, mivel az elektromágneses hullám megkerüli a tárgyat. Tehát az ilyen tárgy 
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(anyag) úgy viselkedne optikai szempontból az adott tartomány elektromágneses hul-
lámterében, mintha ott se lenne. Veselago vizsgálatai szerint ilyen anyag nem található a 
természetben. Tehát a természet gondoskodott arról, hogy ne legyenek láthatatlan tár-
gyak. Azonban az ember nem nyugszik bele a természet adott rendjébe és igyekszik azt 
megváltoztatni a saját hasznára vagy esetleg éppen a kárára.  

A fizika törvényei nem zárják ki annak lehetőségét, hogy egy anyag vagy egy fizikai 
rendszer esetében,  εr és  µr egyidőben, külön-külön negatív értéket vegyen fel, ugyan-
abban a frekvencia tartományban. Ismert tény, hogy vannak negatív elektromos 
permittivitású anyagok.  Pl. ilyenek egyes fémek (ezüst, arany, alumínium) az optikai 
frekvenciák tartományában. Vannak negatív mágneses  permeábilitású anyagok, pl. re-
zonáló ferromágneses vagy antiferromágneses  rendszerek. De úgy tűnik, hogy a termé-
szetben  a két paraméter (εr , µr ) soha nem lehet egyidőben negatív értékű. Érdekes a 
természetnek ez a gondossága, ez a spontán természetvédelem. 

A 90-es évektől kezdve egyes kutatóintézetekben részletesebb kutatómunka kezdő-
dött a  „láthatatlan anyagok” előállítására vonatkozó. A szakterület kutatói el is nevezték 
ezt a képzeletbeli láthatatlan anyagot metaanyagnak  (angolul metamaterial).  

Ez év márciusában két angliai kutató J. Pendry és tőle függetlenül U. Leonhardt 
megadta a metaanyagok elkészítésének a leírását. A metaanyag parányi elemek ismétlő-
déséből áll. Az elemek nagyságát (méretét) és egymástól való távolságát úgy kell megvá-
lasztani, hogy azok sokkal kisebbek legyenek az alkalmazott elektromágneses hullámok 
hullámhosszánál. Ebben az esetben az elektromágneses hullám homogénnek látja a 
metaanyagot, nem tudja megkülönböztetni az egyes alkotó elemeket. A metaanyag egyik 
komponense az elektromos, a másik a mágneses tulajdonságot képviseli. Az építőele-
mek parányi hurkok, vezető darabok. Ezeket helyezik el megfelelő távolságba, szabályos 
sorrendbe. Ez év márciusában amikor a metaanyag előállítási módja közismertté vált, a 
Pennsylvania egyetem egyik munkatársa azt nyilatkozta a Science-nek, hogy öt éven be-
lül már meg fognak jelenni a rádióhullámok tartományában működő metaanyagok és a 
belőlük készült eszközök.  

Az első metaanyag típusú rendszer előállítására nem kellet öt évet várni. Az első
publikáció után mintegy fél évre, október közepén már megjelent az első metaanyagból 
készült működőképes rendszer leírása.  

A működőképes eszközt a Duke Egyetemen  D.R. Smith vezetésével egy kutató-
csoport állította elő, melynek munkálataiban részt vett  J. Pendry is a metaanyag elvének 
egyik kidolgozója. Eszközük nem egy háromdimenziós rendszer, egyelőre csak két di-
menzióban működik. Mérete kicsi, mindössze 10 cm az átmérője. Az eredeti elképzelé-
sektől eltérően nem köbös, rácsos felépítésű, hanem koncentrikus körökből áll. Az épí-
tőelemek, üvegszálas felületre szerelt rézkarikák és huzal darabok. A mellékelt fényké-
pen a kutatócsoport vezetője,  D.R. Smith  látható, a kísérleti berendezés egy része mel-
lett.  A kísérlet során bebizonyosodott, hogy az elektromágneses hullámok megkerülték 
a metaanyaggal körbevett objektumot, úgy, ahogy a folyó vízárama megkerüli a meder-
ben levő sima ködarabot. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vizsgált mikrohullámú 
tartományban a metaanyaggal láthatatlanná tették az elrejteni kívánt tárgyat.  

A kutatóközpontokban már a jövő tervein dolgoznak. Mindenekelőtt metaanyagból 
egy háromdimenziós rendszer kifejlesztését tervezik egy szűkebb frekvencia tartomány-
ban és tovább fogják tanulmányozni a metaanyagok viselkedését más frekvencia tarto-
mányokban. A hullámhossz csökkenésével egyre nehezebb lesz a megfelelő metaanyag 
kialakítása, mivel az építőelemek mérete lényegesen kisebb kell legyen az alkalmazott 
elektromágneses sugárzás hullámhosszánál. A látható fény tartományában az építőele-



2006-2007/3 107 

mek már nanométer nagyságrendűek, ami azt jelenti, hogy az elemek előállítása valószí-
nűleg csak a nanotechnológiák felhasználásával valósítható meg.  

A metaanyagok kifejlesztése a látható fény tartományában, valószínűleg hosszabb 
időt igényel. Egyes becslések szerint évszázadokra van szükség ahhoz, hogy a 
nanorendszerekből nagy felületű, megfelelő szilárdságú, mozgatható metaanyagokat 
tudjanak létrehozni. 

 

Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy e  téma iránt úgy tűnik van érdeklődés, 
erre utalnak az utóbbi hónapokban elért gyors eredmények. Sejteni lehet, hogy melyek 
azok a körök, amelyeket leginkább érdekel e probléma gyakorlati alkalmazhatósága. A 
metaanyagoknak a távközlés bizonyos területein lehetnek alkalmazásai. De sajnos a leg-
inkább érdekeltek  nem a békés felhasználásra gondolnak, hanem a metaanyagok kato-
nai alkalmazásaira. Gondoljunk csak arra, hogy mit jelent egy hadsereg kezében a látha-
tatlanná tett tank, repülő vagy éppen a katona, aki felölti a láthatatlanná tevő varázskö-
penyét. Nem véletlen, hogy a természet a maga rendjében kiiktatta ezt a lehetőséget, az 
ember viszont előbb vagy utóbb meg fogja valósítani.  

Puskás Ferenc 
 

Ismerkedjünk a biotechnológiával 

Mai értelemben biotechnológia alatt olyan különféle eljárásokat értünk, melyek az 
élő szervezetek felhasználásával, manipulálásával termékeket állítanak elő kereskedelmi 
céllal. Ezek az eljárások magukba foglalják a sejtkultúrák (amelyek lehetnek mikroorga-
nizmusok, növényi-, állati sejtek), szövetkultúrák, illetve embriók átültetését és 
rekombináns DNS technikákat (géntechnológia). 

A biotechnológia alkalmazott biológiának is tekinthető, amelynek eredményei révén az 
emberiség számára hasznos anyagot lehet termelni élő sejtben, szövetben, szervezetben. 

A biotechnológia talán a leggyorsabban fejlődő tudományterülete a XXI. századnak, 
az  emberiség legégetőbb gondjaira keresi a megoldást. Feladatának tekinti: betegségek 
gyógyítását, az életminőség javítását, korszerű, egészséges élelmiszerek előállítását, a 
környezetszennyezés egyes problémáinak megoldását. Világszerte a társadalom érdeklő-
dése központjában áll: egyesek csodaszernek, mások veszélynek tekintik. 


