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Új szénhidrogén forrás a világegyetemben  
A Titánt (a Szaturnusz holdja) évek óta vizsgálják a NASA kutatói a Cassini űrszonda 

képei és adatai alapján. Megállapították, hogy vastag légkörének öt százaléka metán. Felté-
telezések szerint a metán a víz földi ciklusához hasonlóan, esők formájában időnként a 
felszínre hull, tavakat alakít ki, ezekből idővel párolgás útján visszakerül a felhőkbe. 

Elizabeth Turtle és kollégái különböző időben készült fotósorozatot hasonlítottak 
össze egymással. Az egyik széria 2004. július 3-án, a másik 2005. június 6-án készült a 
hold felszínéről. A másodikon egy területet újan megjelent sötét foltok borítanak, me-
lyek összterülete kb. 34 ezer négyzetkilométer. Feltételezik, hogy az új sötét területek 
leginkább szénhidrogénekből álló tavak lehetnek, melyeket a nyári felhőkből származó 
esőzések hoztak létre.  

A hold kb. 600 ezer négyzetkilométernyi területét borítják hasonló sötét területek, 
melyek nem verik vissza a radarhullámokat a szonda felé, ez pedig azt valószínűsíti, 
hogy egyenletes, sima felszínek. A szonda kamerái képtelenek egyértelműen meghatá-
rozni, hogy az új sötét foltok tényleg folyadékból származnak-e. Mivel a képek hasonlí-
tanak a korábbiakhoz, feltételezhető, hogy a sötét foltok folyékony metánt tartalmazó 
óriási medencék. 

Az új tavak valószínűleg 2004 októberében jelentek meg, amikor a terület felett je-
lentős felhősödés volt kimutatható. Modellek alapján arra következtetnek, hogy ezekből 
a felhőkből, melyek a földi konvektív felhőkhöz (ilyenek pl. a földi légkörben a cumulus 
felhők, amelyek az instabil légköri állapotokban a függőleges irányú hőmérsékleti és 
nedvességi változások eredményei) hasonlítanak, több mint 10 cm vastag cseppfolyós 
szénhidrogén hullhatott a bolygó a felszínére. 

 
A damaszkuszi acélkardok rendkívüli képességeinek anyagszerkezeti magyarázata  
900. és 1750. között a Damaszkuszban  készült szabják az addig ismert fegyvereknél 

élesebbek, rugalmasabbak, keményebbek voltak. A keresztes lovagok kardjáról legendák 
őrzik, hogy a lehulló selyemdarabot elnyisszantotta, vagy a szikladarabokat szétaprítva 
vele, nem csorbult ki az éle. Összetételüket már régebb vizsgálták, tudott, hogy volfrám 
és vanádium tartalmú acélok, amelyekhez az  indiai lelőhelyek érceit használták. Ezek 
kimerültek a XVIII. sz. közepére, s ezért nem készült több ilyen minőségű fegyver. Az 
acél minőségét nem lehetett csak az összetételével magyarázni. Csak a modern anyag-
szerkezeti vizsgálatok derítettek fényt az évezredes titokra. Drezdai kutatók elektron-
mikroszkóppal vizsgálva damaszkuszi acél mintákat, szén és cementit (vas-szén ötvözet) 
nanocsöveket és nano-huzalokat észleltek bennük. Feltételezik, hogy a sajátos hőkezelés 
és kovácsolási eljárások során alakulhattak ki ezek a szerkezeti elemek, amelyeknek tu-
lajdonítható a damaszkuszi acél különleges minősége. 

 
Középkori titkos recepteket fejtettek meg angol tudósok, melyeknek széleskörű alkalmazása lehet 

a modern technológiákban 
Az alkimisták, a középkori természettudósok Hessenben készült tégelyeket használ-

tak, amikor erősen korrozív anyagokkal magas hőmérsékleten dolgoztak, mivel ezek 
anyaga ellenálló volt az adott hatásokkal szemben. Sehol nem tudtak hasonló tulajdon-
ságú edényeket készíteni. Ezekből a tégelyekből Európa különböző országaiban (Skan-
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dinávia, Spanyolország, Portugália, Anglia, Közép-Európai országok) és Dél-
Amerikában is maradtak fenn. A londoni egyetem régészeti intézetének kutatói meg-
vizsgálva ezeket, megállapították, hogy a tégelyek anyagának eddig titkosnak vélt kom-
ponense a mullit nevű alumínium-szilikát ásvány (Al6Si2O13). Ezt az anyagot annak ide-
jén nem ismerték, de sikerült előállítani kaolinból 1100oC feletti hőmérsékleten való 
égetéssel. Ezt a receptet tartották titokban évszázadokon keresztül. Az ásvány megisme-
rése óta a kerámiaiparban széleskörűen használják, különösen jelentős repülőgép gyár-
tásnál a hővédelmi célok megoldásában. 

 
 Magyar Kémikusok Lapja, Duna TV hírei alapján 

 
 

Számítástechnikai hírek 
2009. február 1-től magyarról, illetve magyarra is fordít a Google Translate automati-

kus fordítóprogram. A Webisztán című blog szerint a szolgáltatás egyelőre messze van a 
tökéletestől, azok számára viszont hasznos lehet, akik gyorsan szeretnének megtudni va-
lamit egy általuk nem ismert nyelvű weboldal tartalmáról. A fordítóprogram egyébként ta-
nítható: elég a kurzort a félreértelmezett szövegrész fölé vinni, és megjelenik a jobb fordí-
tás javaslására mutató link. A Google Translate a magyarral 41 nyelvet tartalmaz arabtól a 
vietnámiig, és a weboldalak mellett egyszerű szöveg fordítására is alkalmas.  

 
Elődjéhez hasonlóan a Windows 7 operációs rendszer is hat változatban jelenik 

meg. A várakozások szerint ebből kettő adja majd a forgalom 80 százalékát, közölte a 
Microsoft. Újdonság, hogy lesz olyan változat, amelyet csak új számítógépre telepítve 
lehet majd beszerezni. Ez a Windows 7 Starter, amelyet az alacsony kapacitású, olcsó 
netbookokra szabtak a fejlesztők, és egyszerre csupán három alkalmazást lehet futtatni 
vele. Ugyancsak az alapvető funkciókra szorítkozik a Windows 7 Home Basic változat, 
amelyet kizárólag fejlődő országokban forgalmaznak majd. A skála másik végén áll a 
Windows 7 Ultimate. Az operációs rendszer összes szolgáltatását egyesítő szoftverrel a 
tökéletességre törekvő számítógép-rajongókat célozzák meg. Az Ultimate párja az 
Enterprise, a nagyvállalati ügyfeleknek készült rendszer. A forgalom túlnyomó részét a 
várakozások szerint az otthoni felhasználóknak szánt Windows 7 Home Premium és a 
cégeknek kínált Professional adja majd. Elemzők szerint a Windows 7 2010 februárjá-
ban jelenik meg. 

 
Egy angol fizikus olyan keresőprogramot fejlesztett ki, amely nemcsak átfésüli a 

netet, de tényszerű kérdésekre is képes választ adni. Stephen Wolfram brit fizikus, felta-
láló és szoftverszakember szerint az általa kifejlesztett keresőprogram jóval többre ké-
pes, mint a Google vagy a Yahoo. Például, ha az ember beírja, hogy „Hol van 
Timbuktu?”, vagy „Hány proton van a hidrogén atomban?”, akkor a szoftver megadja a 
pontos választ. A Wolfram Alpha nevű keresőprogram az ígéret szerint májusban kezdi 
meg működését a neten. A fizikus rámutatott, hogy mivel az emberi tudás folyamatosan 
bővül, ez a kereső mindig fejlődni fog, tehát sosem lesz teljesen készen. Akik eddig ki-
próbálták, egy lenyűgöző elektronikus agyhoz hasonlították. 

 
Egy, a számítógépek alaplapját fertőző vírust mutattak be a kanadai CanSecWest 

hackerkonferencián. A két argentin szakértő, Alfredo Ortega és Anibal Sacco módszere a 
BIOS-t támadja meg. A kód a vírus gazdájának teljes kontrollt ad a gép felett, függetlenül 
attól, hogy azon milyen operációs rendszer, tűzfal és vírusirtó fut. Megszabadulni tőle pe-
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dig szinte lehetetlen, hiszen a rendszer újratelepítése, adattárolók törlése vagy cseréje sem 
érinti. A szakma ijesztőnek nevezi az új vírust, aminek egyedüli pozitívuma, hogy egy gé-
pet csak úgy lehet megfertőzni vele, ha a támadó fizikailag hozzáfér a géphez, és egy 
BIOS-frissítéssel bejuttatja a rosszindulatú kódot a rendszerbe. Az elvi lehetőség azonban 
megvan arra, hogy előbb-utóbb elkészülhet az önmagától terjedő verzió is. 

 
 (www.stop.hu, www.index.hu, www.transindex.ro nyomán) 

 
 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 

Kísérletek alumínium üdítős dobozzal 
 

1. Végy egy alumínium üdítős dobozt, töltsél bele egy kis vizet, és tedd oda mele-
gedni (ajánlatos főző alátétet használni)! Mikor már jól fő a víz, jó ideje gőzölög a do-
bozod, konyhakesztyűvel vedd le a tűzhelyről és hirtelen, fejjel lefelé fordítva tedd az 
előre odakészített hideg vízzel telt fazékba.  

 

  
Megfigyelheted: 

− A doboz pillanatok alatt összeroppan, mintha ráléptél volna 

Magyarázat: 
− Amikor a víz főni kezdett, vízgőz keletkezett, ami kiszorította a levegőt a do-

bozból. Fejjel lefelé a vízbe borítva a dobozt, a vízgőz a hideg víztől hirtelen le-
hűl és lecsapódik. A lecsapódás további hűtést eredményez. A hőmérséklet 
csökkenése maga után vonja a dobozban levő nyomás csökkenését. Amikor a 
dobozban a nyomás a légköri nyomás alá csökken, akkor a légnyomás össze-
nyomja a dobozt. 

− A kísérlet a légköri nyomás létének az igazolására is alkalmas, de az izochor álla-
potváltozás igazolására is, habár a benne levő gőz nagyon távol áll az ideális gáztól. 


