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void glutSolidIcosahedron(void);  
void glutWireIcosahedron(void);  
Kitöltött (solid) vagy drótvázas (wire) dodekaédert, oktaédert, tetraédert, ikozaédert 

rajzol ki. A testek középpontja az origóban lesz. A méret beállításához skálázást, pozíci-
ójának megváltoztatásához forgatást vagy eltolást kell alkalmaznunk. 

void glutSolidTeapot(GLdouble size);  
void glutWireTeapot(GLdouble size);  
A GLUT ki tudja rajzolni a Utah teapot vagy Newell teapot néven elhíresült teáskannát, 

ahol size a teáskanna mérete. A teáskannát számítógépes grafika-referenciaként alkotta 
meg 1975-ben a Utah-i egyetemen Martin Newell. A számítógépes grafika hőskorából 
ránk maradt teáskanna mindmáig a számítógépes grafika „maszkotája” maradt. 

 
A utahi teáskanna 

Más GLUT lehetőségek 
void glutReportErrors(); 
Kiírja a GLUT futásközbeni (run-time) hibákat. Nagyon hasznos lehetőség debugolás 

közben. 
int glutExtensionSupported(char *extension); 
Információt szolgáltat a GLUT lehetőségekről. 
int glutGet (GLenum state); 
A GLUT, mint állapotautomata összes beállítását visszaszolgáltatja. Általános rutin, 

a state által azonosított beállítás értékét téríti vissza. 
 

Kovács Lehel 
 

Egy fém, amelynek felfedezése döntő volt  
a periódusos törvény általános elfogadásához 

 
A kémia órák leggyakrabban használt táblázatának, a periódusos rendszernek 13-dik, 

a régebbi alakjában a III. csoport fémei (Al, Ga, In, Tl) közül Mengyelejev csak az alu-
míniumot ismerte. A következő fémet csak megjósolta ekaalumínium néven (1870-ben), 
és közölte jellemző fizikai állandóit, kémiai jellemzőit. Mengyelejev 1871-ben közölt jós-
latai: 

− az addig még meg nem talált fém M atomtömege 68 körüli érték (mai ismere-
tünk szerint 69,72, ami a két természetes izotóp tömegeinek átlaga) 

− sűrűsége: 5,9g/cm3 (pontos mérések szerint szobahőmérsékleten szilárd állapot-
ban 5,91g/cm3 , olvadáspontján a folyadéké 6,095g/cm3) 

− Nem illékony (később megállapított forráspontja 2477oC ) 
− Vegyértéke 3 (ismertek stabil 3 és 1 vegyértékű atomjait tartalmazó vegyületei) 
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− M felfedezése valószínűleg spektroszkópiai úton fog történni (1875-ben Lecoq 
de Boisbudran spektroszkópiai módszerrel fedezte fel szfaleritből nyert cink 
spektroszkópiai vizsgálatakor, amikor a cink addig ismert jellemző spektrumá-
ban megjelent egy új, ibolyaszínű vonal. Az ismeretlen fém 1g-ját az analizált 
szfalerit több száz kg tömegű mennyiségéből nyerte először, s hazája tiszteletére 
Galliumnak nevezte, Franciaország latin neve után) 

− M-nek lesz egy M2O3 összetételű és 5,5g/cm3 sűrűségű oxidja, amely savakban 
(HX) MX3 képződése közben oldódik (beigazolódott, a Ga2O3 sűrűsége 
5,88g/cm3, oldódik savakban GaX3 só képződés közben 

− M savakban és lúgokban is oldódni fog lassan, levegőn állandó (beigazolódott) 
− M(OH)3 savakban és lúgokban is oldódni fog (beigazolódott) 
− M sói bázisos sók képzésére lesznek hajlamosak, a szulfát timsókat fog képezni, 

a M2S3 H2S- vagy (NH4)2S-al  lecsapható 
− Illékonyabb, mint a ZnCl2 (beigazolódott) 
 
A 13. csoport elemeinek fizikai állandóit összevetve jellegzetes eltéréseket találunk: 
 

Tulajdonság B Al Ga In Tl 
Olvadáspont 2092 660 29,7 156,6 303,5 
Forráspont 4002 2520 2205 2073 1473 
Olvadáshő 50,2 10,71 5,56 3,28 4,21 
Párolgáshő 480 294    
Sűrűség 
g/cm3.20oC 

2,35 2,7 5,90 7,31 11,85 

Keménység 
(Mohr skála) 

11 2,75 1,5 1,2 1,25 

Elektromos el-
lenállás μohm.cm 

6,7.1011 2,66 27 8,37 18 

Redoxpotenciál 
EoM/M3+ (V) 

-0,89 -1,676 -0,529 -0,338 +0,73 

Elektronegativitás 2.0 1,5 1,6 1,7 1,8 
Első ionizációs 
energia (kJ/mol) 

800 577,5 578,8 558,3 589,4 

 
ns    (n-1)d      np 
 

Li Be           B C N O F Ne 

            Al Si     

           Zn Ga Ge     

            In      

            Tl      

 

A 13. csoport elemeire jellemző, hogy vegyértékhéjuk elektronkonfigurációja: ns2p1. 
Ez aalatt levő atomtörzsnek a B és Al esetében egy nemesgázkonfiguráció felel meg, 
míg a Ga és In esetében egy telített d alhéj is található, és a Tl atomban a telített d alhéj 
mellett egy telített f alhéj is következik. Az ionizációs energiáknak a mag-vegyértékhéj 
távolság növekedésével csökkenie kéne, míg a Ga-tól kezdve növekedés észlelhető. En-
nek magyarázata, hogy a tényleges magtöltés-növekedést a d, illetve f pályákon levő 10, 
illetve 14 elektron nem árnyékolja le teljesen (a hasonlóan 3 vegyértéket tartalmazó, de 
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nemesgáz konfigurációjú atomtörzsű elemek sorában: B, Al, Sc,Y, La-nál az ionizációs 
energiák fokozatosan csökkennek a sor mentén). 

A B nemfém, atomjai kovalens kötéssel kapcsolódnak a kristályrácsban, ezért ke-
mény, magas olvadáspontú szigetelő anyag. Az Al-nak a legtöbb fémre jellemző köbös, 
szoros illeszkedésű rácsszerkezete van, amiben minden atomot 12 közvetlen szomszéd-
atom azonos távolságra (286pm) vesz körül. A tallium is szabályos, hatszöges szoros il-
leszkedésű szerkezetű, amiben a szomszédos atomok azonos távolságra (340pm) van-
nak egymástól. Az In-nak lapcentrált tetragonális szerkezete van, amiben egy atomot 4 
szomszédos atom 324pm távolságban, s nyolc 336pm távolságban vesz körül. A gallium 
kristályszerkezete a csoport tagjaiétól eltérő, ortorombos, vagy pszeudotetragonálisnak 
nevezik. A rácsban egy gallium atomnak van egy nagyon közeli (244pm) és hat távolabb 
szomszédja, amelyek kettőnként 270, 273, illetve 279pm távolságra vannak. Ez a szer-
kezet hasonló a jódéhoz. A páronként hasonló távolságra levő atomokat 
pszeudomolekuláknak tekinthetjük, Ga2, amelyek képződése a szomszédos atomoknak 
az [Ar]3d104s2 atomtörzs felett levő egyetlen, p pályán levő elektronjai kölcsönhatásának 
eredménye. 

Hasonló viselkedés figyelhető meg a higany esetében is, amely az f mező első sorá-
nak elemei után következő első elem. A gallium és a higany is pszeudo-nemesgáz konfi-
gurációjú elem, mindkettő alacsony olvadáspontú. A galliumot mivel nem illékony, ma-
gas hőmérsékletek mérésére alkalmas hőmérők készítésére használják (csak 1000oC-ig, 
mivel az üveg szerkezete nem alkalmas magasabbra). A gallium olvadását (olvadáspontja 
29,7oC) térfogat kontrakció kíséri a Ge, Sb, Bi és a vízhez hasonlóan. Ennek oka, hogy a 
különleges szilárd szerkezet felbomlása következtében az atomok szorosabb illeszke-
désbe kerülnek folyékony állapotban. 

Kémiai viselkedése szerint a Ga nagyon hasonlít az alumíniumhoz, nagyobb atom-
térfogata, és a d pályákon levő elektronpárjai következményeként a komplexvegyületek 
képződésekor  észlelhetők különbségek. A Ga a S tartalmú szerves molekulákkal M→L 
kötéseket tud kialakítani. 

Az V. csoport elemeivel képzett vegyületeiről (GaAs, GaP, GaN)  bebizonyosodott, 
hogy képesek elektromos és fényenergia egymásba való átalakítására. Ezért jelentős alap-
anyagai a fényemittáló diodák(LED), félvezető lézerek, infravörös detektorok, 
fotokatódok, elektronsokszorozó csövek, tranzisztorok gyártásánál. Mivel ezek az anya-
gok az energiaátalakítás mindkét irányára képesek, a napelemek gyártásában is jelentős 
szerepük van. 

Az alumínium a fémek közül a legelterjedtebb, a természetben (8,3%) vulkanikus kő-
zetek összetevőjeként változatos formában jelenik meg: csillámok, földpátok, melyek a 
természeti erők hatására a földkéregben agyagásványokká mállanak kaolinit, bauxit, ko-
rund, gránátok formájában nagy gyakorisággal, vagy a sokkal ritkábban előforduló, drága-
kőként is használt spinell, berill, türkiz (ezek a 2. csoport kétvegyértékű fémeivel képzett 
vegyes szilikátjai az alumíniumnak), rubin, zafir, smaragd (átmeneti fémekkel szennyezett  
alumínium-oxidok) alakjában. A csoport többi féme sokkal ritkább. Önálló, nagy 
galliummennyiséget tartalmazó ércet nem ismerünk, legtöbb a germanit nevű ritka ás-
ványban található 0,1 – 1%-os mennyiségben, annak ellenére, hogy gyakorisága nagyobb 
mint pl. az ólomé. A gallium a természetben csak mint szennyező kísérője jelenik meg a 
periódusos rendszerbeli szomszédos elemeinek ásványaiban, az Al, Zn, Ge-tartalmú, álta-
lában szulfidos, oxidos ércekben. Ipari méretekben galliumot az alumíniumipar mellék-
termékeként nyerik. A bauxit feltárására használt lúgos oldatot ismételten visszaforgatják, 
amiben a gallium fokozatosan dúsul. Amikor az oldatban a Ga/Al arány eléri az 1/300 ér-
téket, azt Hg-katóddal elektrolizálják. A leváló Ga a Na-al együtt amalgámot képez a Hg-
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al, ez vízzel nátrium-galláttá alakul, aminek vizes oldatát acél-elektródok között 
elektrolízálják. A katódon leválik a nyers Ga, amit tovább tisztítva kapják a félvezető tech-
nológiához szükséges tisztaságú fémet, mely kékesfényű, ezüsthöz hasonló. Nagyon jól 
nedvesíti az üveget, porcelánt, amelyeken csillogó tükörfelületet képez.  

A galliumról bebizonyosodott, hogy nyomelemként jelentős szerepe van az élő szer-
vezetben. Egy 70kg-os ember vérében 0,7mg Ga-t találtak (nem bizonyított még, hogy ez 
a környezeti szennyezés eredményeként a vízzel, táplálékkal jutott-e a szervezetbe, vagy 
szükségesen építi az be az élettani folyamatok során). A gallium hiánynak kóros követ-
kezményei is lehetnek (agykárosulás). Más kutatások bizonyították, hogy a gallium bizo-
nyos sejtekben (pl. a gyulladt sejtekben a tüdőben, pajzsmirigyben) halmozódik fel jobban, 
ezért  67Ga-radioaktiv izotóp citrátját intravénás injekcióba adagolva diagnosztikai célokra 
használható. Tapasztalták, hogy számos Ga-vegyület mérgező (pl. halogenidek) 

Állatkísérleteknél jelentős eredményeket értek el oldható Ga-vegyületeknek  daga-
natcsökkentő hatásával. Egyes amerikai klinikákon kemoterápiás emberi kezeléssel is kí-
sérleteznek. A biokémikusok a katalizátor mérgek és félvezető anyagok szerkezetének és 
tulajdonságainak jobb megismerésével próbálják felderíteni ezeknek az anyagoknak ha-
tásmechanizmusát az élő szervezetben, s ezáltal tisztázni a még rejtélyes okait egyes be-
tegségeknek, s megoldani azok gyógyítási módját. 

 
Forrásanyag 

1] N. N. Greenwood, A. Earnshau: Az elemek kémiája, Nemzeti Tk., Bp. 1999 
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Máthé Enikő 

 
 
 
 

tudod-e?
 

 
 

Vajon a nemrég felfedezett  
E8-as szimmetria csoporttal sikerülhet-e  

a világegyetem egységes modelljének a leírása?  

 
„A mindenség kivételesen egyszerű elmélete” (An Exceptionally Simple Theory of 

Everything) címmel került fel 2007. november elején az internetre A. Garett Lisi tanul-
mánya. A tanulmány a szakma mellett a sajtó közvetítésével hamar felkeltette a laikus 
közvélemény érdeklődését is. Ebben szerepet játszott a sokat ígérő cím, amely egyszerű 
választ ígér egy évtizedeken át sikertelenül ostromolt kérdésre, a világegyetem egyetlen 
átfogó elmélettel való leírására. Az érdeklődés felkeltésében a téma mellett a szerző nem 
szokványos egyénisége is szerepet játszott.  

Garrett Lisi Los Angelesben a Kaliforniai Egyetemen tanult fizikát és matematikát, 
majd ugyanezen egyetem San Diego-i karán doktorált 1999-ben fizikából. Tanulmányai 
során számos szakmai elismerést kapott. Azóta időnként fizika alaptárgyakat tanít Ha-


