
felelő 1420 MHz-es frekvenciát véve egységül. A hosszú vízszintes sugár 
a Napnak és a Galaktika centrumának egymástól való távolságát ábrázolja. 
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F e r e n c z i J á n o s 

Nagybánya 

Beszélgetés a szerves kémia elméleti 
alapjairól VI. 

Az a r o m á s jelleg 
A középiskolai kémia tananyagban a szerves aromás vegyületek 

viselkedését a benzol, naftalin, antracén példáján ismerik meg a tanulók. 
Az aromás jelleg megnyilvánulását a benzolgyűrű nélkülözhetetlen jelen-
létéhez köti a tankönyv. A benzol és származékaival vegyi rokonságot, 
vagyis aromás jelleget még számos vegyület mutat, melyek nem 
tekinthetők benzoid (benzol gyűrűt tartalmazó) vegyületeknek. Ezekről 
bebizonyosodott, hogy mindig zártláncú, ciklikus vegyületek, melyek 
gyűrűi csak szénatomokból (izociklikus), vagy különböző elemek 
atomjaiból (heterociklikus vegyületek) épülhetnek fel. Elméleti megfon-
tolások alapján Hückel fogalmazta meg a molekulaszerkezeti feltételét 
annak, hogy milyen szerves anyagi részecske (molekula vagy ion) 
tekinthető aromás vegyületnek. Ezek: 

a.) a gyűrűt felépítő atomok egy síkban vannak (koplanáris szerkezet) 
b.) a gyűrűt alkotó atomok közti p-pi vagy pi-pi konjugált elektronrend-

szer a teljes gyűrűre kiterjed 
c.) a gyűrűt alkotó atomokhoz tartozó p és pi elektronok számának 

összege egyenlő kell legyen a 4n+2 értékkel, ahol n=0,l,2,3,. . . a molekulát 
alkotó gyűrűk száma. 

A benzol, naftalin, antracén molekulák esetén az első két feltétel 
bizonyított, a harmadiké könnyen belátható. 



Az ábrák alatt szereplő összegek megegyeznek a delokalizált elektron-
rendszerben résztvevő elektronok számával. 

A ciklikus nem benzoid típusú vegyületek közül vizsgáljuk az aromás 
jelleg megnyilvánulásának lehetőségét a következő vegyületeknél: ciklo-
propén (a) , ciklobutadién (b), ciklopentadién (c) , ciklooktatetraén (d) . 

a.) A ciklopropén a legegyszerűbb cikloalkén. Két 
pi-elektronja és koplanáris térszerkezete eleget tesz 
ugyan az aromás jelleg Hückel féle két feltételének, de 
nem teljesíti a harmadikat, a két pi-elektron egyenletes 
eloszlásának követelményét a ciklusban levő mind-
három szénatom erőterében. Ugyanis a -CH3- csoport 
sp3-hibridállapotú szénatomja — nemhibridizált p-atomorbitál hiányában 
— nem teszi lehetővé a gyűrűben levő két pi -elektron egyenletes deloka-
lizálódását. Azonban a ciklopropénből egy hibridion (H:~) eltávolításával 
nyerhető ún. ciklopropenilium-kationban, a karbokation sp 2-hibridál-
lapotának köszönhetően az elektrondelokalizáció megvalósulhat, mely-
nek eredményeképpen a ciklopropenilium-ion stabilizálódik és ennek 
tulajdoníthatóan egyes származékai formájában (pl. ciklopropenilium-
tetrafluoroborát) önálló aromás vegyületként létezhet. 

b.) A ciklobutadién nagyon instabil vegyület, kelet-
k e z é s e pi l lanatában rendszerint két molekula 
acetilénre bomlik. A ciklobutadién instabilitása első 
sorban a molekulájában fellépő belső feszültségnek 
tulajdonítható, ami az sp2-hibridállapotű szénatomok 
vegyértékszögei deformálódásának következménye, 
amit a kis térrészben levő nagy elektronsűrűség okoz. A ciklobutadién 
instabilitásának másik oka arra vezethető vissza, hogy a molekulában jelen 
levő négy 71-elektron nem elégíti ki az aromás gyűrűs rendszerek elek-
tronszerkezeti feltételét, a 4n+2 kifejezésnek megfelelően, jóllehet a 
vegyület koplanáris térszerkezete és a négy pi-elektron molekulán belüli 
delokalizálódása biztosítva lenne a konjugáció eredményeként. 

c.) A ciklopentadién esetében sem a pi-elektronok száma, sem azok 
delokalizálódási lehetősége nem felel meg az aromás jellegnek. Azonban 
érdekes a ciklopentadiénnek az a tulajdonsága, hogy a metiléncsoport-
jának ( - C H 2 - ) H-atomja annyira mozgékony, hogy fém Na hatására, kötő 



elektronjának visszahagyásával proton formában ( H + ) kiszakadhat a 
molekulából, miközben negatív ciklopentadiénátion jön létre, amely 
aromás jellegű. A ciklopentadiénátion szerkezete minden szempontból 
eleget tesz az aromás jelleg Hückel szerinti követelményeinek is. A 
ciklopentadiénátion stabilizálódását biztosító aromás elektronszextett a 
két pi-kötés négy pi-elektronjának és a proton kiszakadásakor visszama-
radó p-elektronpár együttes delokalizálódása révén alakul ki. 

d.) A ciklooktatetraén négy konjugált kettős 
kötéssel rendelkezik, ennek ellenére instabil. A 
konjugált poliénekre jellemző reakciókészséggel 
rendelkezik nem mutat aromás jelleget. (Deloka-
lizációs energiája jelentéktelen, csak 21 KJ/mol 
érték, ami arra utal, hogy a konjugált pi-elektron-
rendszerének delokalizáltsága jelentéktelen.) 
Feltevődik tehát a kérdés, hogy mi ennek az oka, 
melyek azok a szerkezeti tényezők, amelyek kizár-
ják a ciklooktatetraén aromás jellegű viselkedésének lehetőségét? 

Először is megállapítható, hogy a ciklooktatetraénben jelenlevő nyolc 
pi-elektron nem elégíti ki a Hückel-féle összefüggést. A vegyület elektron-
diffrakciós molekulaképe arról tanúskodik, hogy molekulája nem 
koplanáris, hanem három lehetséges konformációt ölthet fel, melyek 
közül egyik sem biztosítja a molekula szénatomjainak azonos síkban való 
elhelyezkedését. Ez a tény kizárja az elektrondelokalizáció lehetőségét a 
molekulában. 

A cilkooktatetraén lehetséges konformációi: 

A nem benzoid típusú aromás vegyületek csoportjába sorolhatók még 
az öt- és hattagú, egy vagy több heteroatomot tartalmazó ciklikus 
vegyületek is, mint a: 

Ezek a vegyületek eleget tesznek az aromás jelleg Hückel-féle 
molekula- és elektronszerkezeti feltételeinek. Az öttagú heterociklikus 
vegyületekben, a delokalizált aromás elektronszextett kialakításában a 



szén-szén kettős kötések pi-elektronjai mellett a heteroatomok kötésben 
részt nem vevő p-elektronpárjai is részt vesznek. Ez az oka annak, hogy 
a pirrol nem mutat bázikus tulajdonságot, ami jellemző a szekunder 
aminokra. A piridinben viszont, a három konjugált kettős kötés hat 
pi-elektronja biztosíthatja a delokalizált aromás elektronszextett 
kialakulását, a nitrogénatom kötésben részt nem vevő p-elektronpárjának 
részvétele nélkül is. Ennek tulajdoníthatóan — aromás jellege mellett — 
a piridin bázikus tulajdonságát is megőrzi. 

dr . Szurkos Á r p á d 
Marosvásárhely 

Gyakran ismétlődő kérdések a számítógépes 
vírusokról 

Ha a számítógépek világában új területre tévedünk (vagy akarattal 
megyünk oda), eleinte rengeteg olyan kérdésünk van, amelyet már 
százszor-ezerszer mások is feltettek és minden bizonnyal meg is válaszol-
tak. J ó lenne, ha ezeket a kérdéseket és válaszokat összegyűjtenék! Ez a 
leggyakrabban meg is történik: az ilyen dokumentumokat nevezik FAQ-
nak (Frequently Asked Questions — magyarul gyakran ismétlődő kérdések, 
azaz GYIK). 

Alábbi szövegünk a „Frequently Asked Questions on Virus-L/comp.vi-
rus Release 2.00. Last Updated: 9 October 1995" (röviden: Virus-L FAQ) 
dokumentum második fejezetének fordítása. A teljes angol szöveg lekér-
hető az Internet-hálózatról névtelen ftp-vel a c o r s a . u c r . e d u címről a 
p u b / v i r u s - 1 katalógusból. (1. Egy kis Internet, Firka 1995-96/3) 

B . M e g h a t á r o z á s o k és általános Információk 
B1) Mi a számítógépvírus (és miért kell aggódnunk miatta)? 
Fred Cohen doktori tézise, kutatásai és különféle közleményei által, 

úgymond „megírta a könyvet" a számítógépvírusokról. Kidolgozta a 
vírusok viselkedésének matematikai modelljét, és ezt felhasználva vizs-
gálta a vírusok terjedéséről szóló feltételezéseket. Cohen formális 
meghatározása (modellje) nehezen fordítható le „emberi nyelvre", de 
saját, eléggé közismert köznapi meghatározása szerint „a számítógépvírus 
olyan program, amely képes más programot megfertőzni méghozzá úgy, 
hogy saját (esetleg módosított) másolatát elhelyezi benne." Megjegyezzük, 
hogy ezen meghatározás szerint egy programnak nem kell feltétlenül kárt 
okoznia (pl. állományt törölni v. tönkretenni) ahhoz, hogy vírusnak 
tekintsük. 

Cohen köznapi meghatározásával az a baj, hogy nem fedi a matematikai 
definíció minden finomságát — akárcsak a hozzá hasonló egyéb köznapi 


