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Tehát a 2m  tömegű gáz térfogata a henger térfogatának kétharmada. 
 
F. 495.  Egyenfeszültség esetén elektromos áram csak a sorosan kapcsolt 1R  és 2R  

ellenálláson folyik. Az 1R  ellenállással párhuzamosan kötött kondenzátor feszültsége 

megegyezik az ellenállás sarkain mért 11 RIU   feszültséggel. Mivel 
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F. 496.  Feltételezve, hogy a bomlás előtt a rádiummag sebessége zérus, az  

impulzusmegmaradás törvényéből következik, hogy a keletkezett radon atommag és az 

 -részecske impulzusainak nagysága megegyezik. Mivel a mozgási energia 
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Újdonságok a világegyetem anyagi összetételéről 
A természettudósok eddigi tapasztalataik alapján feltételezték, hogy a világegyetem 

anyagi összetétele egységes, hasonló a mi naprendszerünkéhez, vagyis oxigén, szilikátok, 
vas képezi a tömegének nagy részét. Eddig más naprendszerek bolygóinak összetételé-
ről nem nagyon voltak adatok. A múlt évben amerikai és francia kutatók észleltek egy, a  
Földtől negyven fényévnyire található bolygót, amely szabad szemmel is látható (az 55 
Cancri csillag körül kering négy más bolygóval együtt) amely nagyon nagy sebességgel 
mozog (18 óra alatt kerüli meg azt). Tömege a Föld tömegének nyolcszorosa, hőmér-
séklete nagyobb mint 2000oC. Számításaik szerint tömegének nagy hányada grafit és 
gyémánt formájában levő szén.  
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Helyi fájdalomcsillapítás fénnyel 
Amerikai gyógyszerkutatók fényérzékeny molekulákat vizsgáltak, melyek közül 

sikerült előállítani egy, a lidokainnal (fájdalomcsillapító, helyi érzéstelenítő) rokon 
szerkezetűt, amely hatása fénnyel befolyásolható. A 
lidokain az ideginger továbbításának csökkentésével éri el 
hatását, ami a nátrium és kálium ionok sejtmembránon 
való áthatolása módosításának tulajdonítható. 

Az újonnan előállított vegyületről beigazolódott, hogy 
különböző hullámhosszú fénnyel való besugárzáskor változik a N=N kettőskötés 
okozta geometriai izomerjeinek stabilítása.  

380nm hullámhosszú fény hatására a 
cisz, 500nm esetén a transz szerkezet a 
stabilabb. A fájdalomóminger terjedésének 
gátlásában a transz forma hatékony. A 
modern gyógyászat egy lehetősége lesz, 
hogy a célzottan szervezetbe juttatott 
hatóanyagot megfelelő száloptika segít-
ségével a fény ki-bekapcsolásával fájdalom-
érzet megszüntetésére használják. 

 

A kémiai kötések csere-bere játéka ( a molekulák dinamikája) alapja lehet  értékes technikai al-
kalmazásoknak: 

a). A műanyagiparban újdonságnak számít olyan polimeralapú termékek előállítása, 
amelyek hőre keményedők, a bakelithez hasonló mechanikai tulajdonsággal rendelkez-
nek, de ugyanakkor hő hatására meg is munkálhatók, és hűtésre tartósan megőrzik a 
megmunkálással kialakított formájukat. Ilyen értékes tulajdonságok kialakítása olyan 
makromolekuláris anyagoknál vált megvalósíthatóvá, amelyek szerkezetére jellemző, 
hogy azonos számú észter- és alkoholos OH-csoportot tartalmaznak. Melegítés hatására 
átészterezési reakciók mennek végbe a szomszédos polimer láncok között, így megvál-
tozott térhálós szerkezet alakul ki. Ez a tulajdonság arra is hasznosítható, hogy ha a ke-
mény anyagban sérüléskor repedések, vagy kisebb törések keletkeznek, melegítéssel 
ezek megszüntethetők (a szomszédos felületek molekulái  közt végbemenő kötéscserék 
megvalósulásával).  

 

b). A szerkezeti változás a kötések más módon való gerjesztésével is elérhető ameri-
kai kutatók szerint. Gél állapotú kopolimert állítottak elő izopropilakrilamid és 
benzofenon egységeket tartalmazó keverékből, melyre jellemző volt, hogy a makromo-
lekula láncok között a benzofenon egységek keresztkötéseket alakítottak ki ultraibolya 
fénnyel való besugárzásra. Az így kialakult szerkezet a géltől eltérő tulajdonságokkal 
rendelkezik. E kötéseknek a száma az UV-fénnyel való sugárzás mértékével szabályoz-
ható, s így a gél tulajdonsága változtatható. Eljárásukat géllitografiának nevezték el, mi-
vel megfelelő fotomaszkok alkalmazásával a gél felületén mintázatok is kialakíthatók. 

 

A szaglás mechanizmusa tisztázásának újabb fejleményei: különböző anyagok szagát kü-
lönböző érzékenységgel észleljük. Tudott, hogy a kéntartalmú szerves vegyületek közül 
a tiolokra (pl. a metiltio-metántiol: CH3–S-CH2-SH) az emberi orr is nagyon érzékeny, 
már 1ppb koncentrációban is érezékelhető a kellemetlen szaga. Ennek okát egérkísérle-
tek segítségével igazolták, kimutatva, hogy az orrban levő egyik receptor molekula rezet 
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tartalmazó fehérje, mely a tiolban levő kénnel réz-kén kötést alakít 
ki, minek következtében a kéntartalmú molekula kölcsönhatásba 
kerül a receptorral, ami szállítja az ingerületet. Ugyanez a receptor 
molekula az ember orrában is megtalálható. Tehát a fehérjemole-
kulában koordinált réz (I)–atomnak köszönhető a tiolok kellemet-
len szagának felismerése nagyon kis koncentrációk esetében is. 

 
Merevlemez helyett biológiai adathordozó 
A Nagy-Britanniában működő Európai Bioinformatikai Intézet (EBI) adatai szerint 

jelenleg kb. háromezer milliárd gigabájt adatot őriznek globálisan merev lemezeken, 
mágneses tárolókon. Ezek nagy térigénye és sérülékenysége gondot okoz a jövőre néz-
ve. Az intézet kutatói kidolgozták a DNS-molekulán való rögzítés lehetőségét. Mester-
séges DNS-molekulát állítottak elő az emberi örökítő anyag őrzésére szolgáló természe-
tes mintájára. Erre a DNS molekulára felvitték W. Shakespeare 154 szonettjét, Martin 
Luther King-nek  Van egy álmom című beszéde videofelvételének egy részét, James 
Watson és Francis Clarke-nek az emberi örökítő anyagot őrző DNS felfedezéséről szó-
ló tanulmányát, az EBI fotóját és ezen adatok DNS-re konvertálásának leírását tartal-
mazó fájlt. 

A megoldás egyelőre tudományos érdekesség, nagyon költséges a kivitelezése, de 
megadja a lendületet a technikai fejlesztéseknek ahhoz, hogy a közeljövőben általánosan 
használható, olcsó, biztonságos adattárolókként használják a DNS-molekulákat.  

 
Forrásanyag 

Lente Gábor közlései alapján, MKL. LXVII. 3,6,9 
 

Számítástechnikai hírek 
Az Epson két többfunkciós, monokróm LED nyomtatóval bővítette a kisebb vál-

lalkozások és otthoni irodák számára tervezett nyomtatócsaládját. A kategóriájában az 
egyik legalacsonyabb teljes költségmutatót biztosító Epson kétoldalas nyomtatással, 30 
oldal/perces nyomtatási sebességgel és 30.000 oldalas terhelhetőséggel rendelkezik. Az 
új készülékek nyomtatási, lapolvasási, másolási és faxolási funkciókat kínálnak, és veze-
ték nélküli kapcsolattal is rendelkeznek. A kisebb munkacsoportok számára ideálisan 
hálózatba kapcsolható készülékek kis méretüknek és visszahúzható papírtálcájuknak kö-
szönhetően egyéni felhasználók asztalaira is elhelyezhetők. A WorkForce AL-
MX200DNF és a WorkForce AL-MX200DWF könnyen cserélhető monokróm festék-
kazettát használ. A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően csak be kell helyezni a 
kazettát a foglalatba, és elfordítani a rögzítéshez. 

 
Jim Wong, az Acer elnöke élesen bírálta a Microsoft új operációs rendszerét, a Win-

dows 8-at, mondván az nagyon bonyolult és a használata ezért túl sok magyarázatot igé-
nyel. „Úgy hiszem, hogy a Windows 8 túl bonyolult. Az emberek egész egyszerűen nem 
értik a rendszert, így ebben segítenünk kell nekik” – jelentette ki a menedzser. Wong 
közlése szerint Nyugat-Európa és Ausztrália után Európa más országaiban, Kínában és 
Szingapúrban is úgynevezett tapasztalati központokat akarnak létrehozni azért, hogy 
elmagyarázhassák a felhasználóknak, miként működik az új operációs rendszer. Koráb-
ban Julie Larson-Green, a Microsoft szoftver- és hardverfejlesztésekért felelős vezetője 


