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Természettudományos hírek 

Új ötlet a szilárdállapotú anyagok viselkedésének, szerkezetének  magyarázatára 
A szilárd anyagok leírásakor a fizikai modellek általában  a részecskék szabályosan 

ismétlődő egységekből álló elrendeződését,  az elméleti, tökéletes kristályszerkezetet  te-
kintik kiindulási alapnak, amihez képest hibahelyeket feltételezve közelítenek a gyakor-
latban előforduló valós anyagokhoz. Ez a közelítés azonban nem alkalmazható  az üve-
gek esetében. Amerikai fizikusok újabban a másik végletből – a teljesen rendezetlen 
szerkezetből kiindulva kísérelték meg leírni szilárd anyagok mechanikai tulajdonságait. 
Javaslatuk szerint a tökéletes rendezetlenséghez adagolva szabályos ismétlődéseket job-
ban közelíthetők a valós problémák, jobban leírhatók a létező szilárd anyagok. A szer-
zők szerint egy rácshibás kristály tulajdonságai közelebb állnak a tökéletesen rendezet-
len, úgynevezett „antikristályhoz‖, mint a hibamentes elméleti kristályhoz. A módszer 
amorf anyagokra is használható, ez a nagy előnye. Feltételezhető, hogy ilyen módon ké-
szített modellek új típusú, jobb  mechanikai tulajdonságú  anyagok tervezésénél lesznek 
hasznosak. 

 

A zajhatás nem csak káros, hasznosítható is lehet a vegyészek számára 
A kémiai műveletek során gyakran gondot okoz a nehezen kristályosodó anyagok 

megfelelő minőségű kristályainak az előállítása. Ennek egyik lehetősége olyan hordozó 
anyagok alkalmazása, amelyben a vizsgálandó molekula be tud épülni, elegykristályt 
eredményezve. Az eljárást kokristályosításnak nevezik. A jóminőségű kokristályok kép-
ződése lassú folyamat. Gyógyszerkémikusok a karbamazepim kristályosítására 
nikotinamid hordozóanyagot alkalmazva azt észlelték, hogy akusztikus módszerrel, nagy 
intenzitású hanggal való keverést alkalmazva a kristályosodás jelentősen felgyorsul. 

 

Történelmi dokumentumok hamísí-
tói leleplezésében jelentős szerepe van a 
kémiai analitika új vívmányainak. 

Írásos történelmi dokumen-
tumok eredetiségének igazolásá-
ban jelentős szerepe van a tinta-
elemzésnek. Ennek feltétele, hogy 
a vizsgálandó  minta az elemzés 
során nem károsodhat. Az elem-
zés eredményességének fő hátrá-
nya, hogy a tinta komponenseinek kis mennyisége nagyon nagy érzékenységű eljárást 
igényelhetne. Erre példa, hogy a Yale egyetem könyvtárában található 15.századi erede-
tinek feltételezett Vinland-térképről Raman-spektroszkópiás vizsgálattal megállapítot-
ták, hogy 20. századi hamisítvány. Űjabban az eljárást tovább fejlesztették TERS néven 
(tűerősítéses Raman Spektroszkópia), amellyel papír vagy más hordozó nagyon kis felü-
letén a tintát alkotó vegyületek kis mennyiségeit is  lehet azonosítani. Ezzel az eljárással 
információt lehet szolgáltatni a dokumentum koráról és eredetéről.  
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A kecskének csábító, az embernek undorító szagú anyagot választottak a 
vegyészek a hónap molekulájaként 

A C10H20O molekulaképletű 4-etil-oktanal, szemnek szép mole-
kulaszerkezetű anyagot a hím kecskék szervezete termeli. 
Feromonhatású, serkenti a nőstény kecskék hormonrendszerét. Az 
oxidációjakor keletkező 4-etil-oktánsav vonzza a nőstény egyedeket.  

 
Újdonság a mű szervek megvalósítása terén 
A vese károsodása, egyik legsúlyosabb betegség, mert a szervezet nem lesz képes az 

életfunkciók lebomlási mérgező termékeit 
kiszűrni a véráramból. Veseátültetéssel 
vagy ismétlődő dialízissel lehet rajta segí-
teni. Japán tudósok kidolgoztak olyan 
biokompatibilis polimerhez kötött 
zeolitból előállított nanorostokat, melyek 
képesek a vérből megkötni a kreatinint. A 
kreatinin a szervezetben az izomanyagcse-
re végterméke. A kreatinin keletkezése 
nem enzimatikus folyamat, a vérplazma 
kreatin tartalmának kb. 2%-a alakul át kreatininné naponta. A keletkező kreatinin meny-
nyisége így a szervezet kreatin tartalmától függ. A kreatin, bár a májban szintetizálódik, 
de legnagyobb mennyiségben az izmokban található, ahol az izomsejtek energiaellátásá-
ban van jelentős szerepe. A kreatinin izomeredetével magyarázható, hogy a vér kreatinin 
koncentrációja függ az egyén izomtömegétől. A keringő kreatinint a vese kiválasztja és a 
vizelettel kiürül. Mivel a vesetubulusokban nem szívódik vissza, kiválóan alkalmas a ve-
se glomerulus filtráció sebességének (GFR) mérésére. A beteg vese nem képes erre a 
funkcióra. Ezért elsődlegesen használatos veseműködés vizsgálat a kreatinin mérés szé-
rumból és vizeletből is. A kikísérletezett kompozithoz szükséges zeolit pólusméretének 
szabályozásával sikerült szelektíven működő berendezéseket készíteni, melyek az adott 
szerves molekulák megkötésére képesek. Gyakorlatilag egy karóraszerű eszközt kb. 15g 
kompozittal töltenek meg, ez elegendő, hogy a beteg emberi szervezetben egy nap alatt 
keletkező kreatinin teljes mennyiségét megkösse. 

 
A földi uránkészletek növelésére nyílik lehetőség 
A földkéreg bányászható uránkészletét sokszorosan meghaladja (ezerszer, mivel 

négy milliárd tonnára becsülik) az óceánok vizének teljes urántartalma, mely uranilion 
(UO2

2+) oldott formájában található. Kinyerését eddig lehetetlenné tette a nagyon ala-
csony értékű átlagos koncentrációja: 15nmol/dm3. Modellkísérlettel tanulmányozták a 
fehérjék uranil-megkötő képességét, több ezer molekulavariánsra végezve a számításo-
kat, s találtak olyant, amely stabil komplexet képez az uranil ionnal, míg más fémionok-
kal  és karbonátionnal nem alakít ki stabil kötést. Tehát, az uranilion szelektív reagensé-
nek tekinthető. A számításokkal megtervezett fehérjét sikerült szintetikusan előállítani. 
jellemzője, hogy hőálló és bakteriumsejtek felületéhez, vagy amilózgyantához rögzítve 
egy bizonyos mennyiségű  tengervíz urántartalmának gyakorlatilag a felét sikerült vele 
kinyerni. 
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Érdekességek a világűr-kutatások eredményeiből 
Amerikai csillagászok az Európai Űrügynökség több mint nyolc éve elindított  Vé-

nusz Expressz missziója nevű programja során felfedeztek egy megközelítőleg 11 milli-
árd éves, az eddig ismertek közül a leghűvösebb fehértörpét. A fehértörpék Napunkhoz 
hasonló hajdanvolt csillagok végállapotai. A csillag magja a külső rétegeit ledobva, egy 
kb. Föld méretű objektummá omlik össze. Túlnyomó részt szenet és oxigént tartalmaz. 
Lassan, évmilliárdokon keresztül hűl, miközben fénye gyengül. Feltételezik, hogy a most 
felfedezett fehértörpe anyagában a hűlés folyamán a szén gyémánttá kristályosodott. 
Felfedezése csak annak tulajdonítható, hogy ez a fehértörpe egy már ismert  pulzárral 
(sebesen forgó neutroncsillag maradványai), gravitációsan kötött kettős rendszert alkot. 
Egymás körüli keringési idejük 2,4 földi nap. A pulzár jeleinek vizsgálatából és az általá-
nos relativitáselméleti számítások segítségével sikerült megállapítani hogy a pulzár tö-
mege a Nap tömegének 1,2-szerese, a fehértörpéé 1,05-szöröse. A számítások szerint ez 
utóbbinak hőmérséklete 3000K-nél nem lehet nagyobb. 

A 2009. március 7-én pályára állított Kepler űrszonda (tömege 1tonna) feladata a mi 
napunkon kívüli más csillagok körül keringő bolygók felkutatása. 2014 júniusáig négy-
ezernél több,  a Naprendszeren kívüli bolygót észleltek, amelyek közül 715 eddig isme-
retlen bolygó felfedezéséről egy közleményben a NASA kutatói be is számoltak.  

A Naptól 500 fényévre levő vöröstörpe típusú csillag körül 5 bolygó kering, melyek 
közül a legkülsőről (jele Kepler 186f) megállapították, hogy sugara a földi sugár 
1,11±0,14-szerese és felszíni hőmérséklete a Földéhez nagyon hasonló, feltételezhető 
tehát, hogy felszínén folyékony víz lehet. 

 
Forrásanyag:  
Magyar Kémikusok Lapja,  Lente Gábor közlései alapján 

 
 

Számítástechnikai hírek 

Reklámmentes youtube 
Egy jó hír a Google Play Music All Access felhasználóinak: hamarosan, teljesen in-

gyen kaptok korlátlan hozzáférést a YouTube legújabb szolgáltatásához, a Music Key-
hez. A jelenleg beta stádiumban lévő oldalon majd korlátlan mennyiségű zenei videót 
játszhatunk le teljesen reklámmentesen, hallgathatjuk a muzsikát a háttérből netezés 
közben (ennek fontosságára már a YouTube-nál is rájöttek), sőt még offline módban is 
hallgathatunk zenét. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a Google egyik szolgáltatásával 
csatába indul a másik ellen, valójában nem ugyanaz lesz a profiljuk. Míg a Music Key 
jobban fog koncentrálni a zenei videókra, addig a Play Music-nál marad a zene a közép-
pontban. A cég egyértelműen kijelentette, hogy az új Music Key-t a továbbiakban is 
összekapcsolva fogja kezelni a már meglévő Play Music-kal, így ha valaki bármelyiknek 
is lesz az előfizetője, automatikusan többletköltség fizetése nélkül kap hozzáférést a má-
sikhoz is. A Music Key tagdíja 10 dollár körül lesz havonta, azonban ha valaki ügyes, és 
időben lecsap, még kedvezményt vagy egy meghívóval akár 6 hónap ingyenes hozzáfé-
rést is kaphat. Olyan szoros kapcsolatban lesz majd ez a két „testvér‖, hogy a Music 
Key-vel nem csak hozzáférhetünk a Play Music-os videóinkhoz, de a meglévő 
androidos vagy iOS-es YouTube appjainkon keresztül is elérhetjük. 
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Katonai robotokat mutatott be Kína 
A napokban rendezték meg Kínában a Zhuhai 2014 elnevezésű bemutatót, amely az 

országban az egyetlen ilyen, a központi kormányzat által is támogatott esemény. Itt 
számos érdekes fejlesztést ismerhettünk meg, ám a legnagyobb figyelmet talán az úgy-
nevezett ember nélküli földi egységek (UGV) váltották ki. A most bemutatott érdekes 
katonai robotok egy része videojátékokból is ismerős lehet. Első helyen szerepel a kü-
lönböző híradásokban az Éles Karom 2 (Sharp Claw 2) névre keresztelt, egytonnás, 
páncélozott, 6X6, azaz hatkerék-meghajtású jármű, amely önálló műveletekre is képes. 
Legnagyobb érdekessége, hogy a Starcraft játékokban megismert Protoss egységekhez 
hasonlóan egyfajta anyahajóként szolgál, hiszen több kisebb eszközt hordoz belsejében, 
ezeket pedig gyorsan és könnyen tudja kibocsátani saját magából. Ezek között kapott 
helyet a megfigyelésekre használt felderítő quadcopter, valamint az Éles Karom 1, 
amely egy lánctalpas meghajtású, 120 kg-os, gépfegyverrel, valamint több érzékelővel el-
látott kisebb egység. Legalább ilyen fontos szerep juthat a China South Industries Gro-
up által kifejlesztett járműnek, amely a meglehetősen hosszú, Crew Task Support 
Unmanned Mobile Platform névre hallgat. Ez leginkább az azóta kukázott MULE, illetve a 
General Dynamics MUTT projektjének gyümölcsére hasonlít, ám itt egy teljes mértékben 
önállóan operáló, a harctéren küzdő katonákat segítő eszközről van szó. Feladatai között 
szerepel a saját oldal katonáinak felkutatása, az utánpótlás és további felszerelés leszállítása, 
illetve a sebesültek hátracipelése. A Mobile Platform azonban különösen hasznos lehet 
a határvidékek megfigyelésében, az őrjáratozásban, amelyet távoli vezérléssel, de akár a 
helyszínen, jóval kisebb távolságból leadott utasításokkal, illetve hagyományos módon, 
emberi sofőrrel valósíthatunk meg. A bemutatón több másik fejlesztés is szerepelt, ezek 
között említhető a kifejezetten harci célokra szánt távvezérlésű lánctalpas egység, vala-
mint a vízi őrjáratokra használható Jing Hai Unmanned Surface Vessel. Azt azonban 
valószínűleg majd csak éles akcióban láthatjuk, hogy a kínai illetékesek milyen egyéb ap-
róságokkal készülnek a jövő ütközeteire. 

 
Telefon helyett tabletet gyárt majd a Nokia 
Egyelőre annyit tudni, hogy a 7,9 hüvelykes képernyővel, illetve 2,4 gigahertzes pro-

cesszorral szerelt tableten a legújabb Android, a Lollipop fut majd, és 249 dollárért 
(plusz áfa) árulják majd az USA-ban. Ez az első új készülék, amivel a Nokia előáll hét 
hónappal azután, hogy 7,2 milliárd dollárért eladta a mobiltelefonos üzletágát a Micro-
softnak. Az N1 márkanevű tablet a The Verge beszámolója szerint úgy hasonlít az iPad 
Minire, hogy közben tovább is fejleszti egy-egy ponton. A kijelző mérete és felbontása 
(2048×1536) szinte teljesen megegyezik, még az alumíniumkeret is közös. A Home-
gomb ugyan hiányzik, de a hangszórók ugyanott vannak és ugyanúgy is néznek ki, és a 
készülék háta is elég hasonló ahhoz, amit az Apple rakott össze, főleg a kamera környé-
kén. Viszont a tablet valamennyivel vékonyabb (6,9 mm) és valamivel könnyebb (318 
gramm), mint amerikai vetélytársa. Hajlítástesztekről egyelőre nem érkezett hír. Az N1 
2,4 gigahertzes Intel Atom Z3580 processzorral, 2 gigabájt RAM-mal és 32 gigabájt bel-
ső tárhellyel érkezik, megrendelni pedig a saját weboldalán lehet. Ami egyébként megint 
csak pont úgy néz ki, mintha az Apple rakta volna össze. A tablet február 19-én startol 
Kínában, aztán Oroszországban és néhány európai országban is piacra dobják majd. 

 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 




