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Kitekintés

csak mikor elmondjuk, hogy ennek jelen 
formájában elsősorban tudományos jelentő-
sége van, kicsit bővítettük az ismereteinket, 
többet értünk a világból, erre általában úgy 
reagálnak, hogy hát igen-igen, ez nagyon szép 
tudományos tornamutatvány, na de mire lesz 
ez jó. Magát azt, hogy új ismeretre tettünk 
szert, mintha kevésbé értékelnénk, inkább 
csak azt a részét, hogy hogyan válik ez fo-
gyasztható termékké. Mire jó, hogy felfedez-
tünk egy újszerű viselkedést? Kihasználhatjuk, 
hogy a kontinuummechanika értelmében 
bizonyos típusú eszközök nem lennének 
megvalósíthatók, de ha az újszerű viselkedést 
alkalmazzuk a tervezésben, ezek lehetségessé 
válhatnak. Több dolgot is lehet említeni: 
mivel a grafén elektromos vezetését befolyá-
solni tudjuk ezekkel a hullámokkal, akkor el 
lehet fantáziálni különböző lehetőségeken, 
vannak elméleti cikkek, amelyek leírják, hogy 
ha ilyen periodikus hullámokat hozunk létre, 
akkor tulajdonképpen egy valódi tiltott sávot 
nyithatunk a grafén sávszerkezetében. Ez 
nagyon fontos, mert a grafén nulla szélességű 
tiltott sávjával gyakorlatilag nem lehet digi-
tális elektronikát csinálni, vagyis nem lehet a 
grafént valódi félvezetőként használni. Ez 
lehetne például az egyik lehetséges alkalmazás. 
Hogy technológiailag ez a módszer mennyi-
re érné meg mondjuk az iparnak, ez egy 
teljesen más, nyitott kérdés, amelyet majd az 
ipar fog eldönteni. Elvileg a lehetőség megvan, 
és ezt szeretnénk is bebizonyítani, hogy való-
ban, ezzel a módszerrel félvezetővé tehetjük 
a grafént, anélkül, hogy felszabdalnánk. 

Ez már látszik?

A tiltott sávot még nem mértük ki, mert ah-
hoz még ráadásul egy merőleges elektromos 
térbe kellene helyezni, magyarul egy kapu-
elektródát kell tenni az egész alá. Ez már félig-

meddig eszközkonfiguráció lenne, és egy 
következő lépés lesz, hogy megpróbáljuk. De 
azt is tudjuk, hogy mindenféle mechanikai 
feszültségre érzékenyek ezek a hullámok. 
Bármilyen mechanikai feszültséget hozunk 
létre, megváltozik a hullámok amplitúdója. 
Ugyanakkor ez viszont létrehoz egy változást 
az elektromos tulajdonságokban, vagyis ér-
zékelőként, szenzorként működik, mechani-
kai feszültségre elektromos jelváltozást ad. 
Ilyen érzékelők vannak, még mikronos tar-
tományban is, például a MEMS-ek, a mikro-
elektromechanikai érzékelők, de ez a mi le-
hetséges szerkezetünk nanométeres tarto-
mányban működik, egy 5 × 50 nm méretű 
érzékelő, de akár 5 × 20 nm-ben is meg lehet 
valósítani. Hogy ebből eszköz készüljön, az 
persze megint egy másik történet, több té-
nyezőtől is függ, hogy ilyen irányban meddig 
érdemes nekünk elmennünk. 

Az ember arra gondol, hogy jó, most van egy 
jelenségem, amit sikerült kimutatni. Lehet, 
hogy ezt a jelenséget egy másik, jobb technoló-
giával lehet majd hasznosítani. Tehát az első 
lépés, tudom, hogy létezik a jelenség, utána 
lehet azon gondolkodni, hogyan lehet majd 
ezt a gyakorlatban hasznosítani. 

Természetesen. Nyilvánvalóan van egy erős 
késztetés arra, hogy mi magunk próbáljuk 
meg továbbvinni az alkalmazásig, persze 
kérdés, hogy erre képesek vagyunk-e egyál-
talán? A fejlesztés egy nagyságrenddel na-
gyobb finanszírozást is igényel, és más jellegű 
kompetenciákat is. Mi, a jelenlegi felállásban, 
nagyjából odáig tudjuk hatékonyan elvinni 
ezt a munkát, mert ahhoz értünk, hogy a 
működési elvet demonstráljuk..

Kulcsszavak: grafén, grafit, AFM, STM, kvan-
tummechanika, kontinuumechanika, hőtágulás

Kitekintés

SZEMTŐL SZEMBE

Legtöbben, ha egy arcot kell felismerni vagy 
azonosítani, elsőként kicsivel a szem alatti 
területre koncentrálnak – ezt állapítják meg 
amerikai kutatók most megjelent közlemé-
nyükben. Az ok egyelőre ismeretlen, lehet, 
hogy mindez mellékterméke a több kultúrá-
ban is meglévő viselkedési szabálynak, mely 
szerint beszélgetés közben illendő a partner 
szemébe nézni.  

A szerzők azonban azt tartják valószínűbb 
magyarázatnak, hogy az arcok minél gyor-
sabb azonosítása (az archoz tartozó személy 
nemének, hangulati állapotának felismerése) 
olyan evolúciós szempontból fontos készség, 
amelynek kialakulása során létrejött az agy és 
a szem közötti együttműködés leghatéko-
nyabb módja, és ennek eredménye a többfé-
le teszt során megfigyelhető szemmozgatási 
stratégia. Ennek lényege, hogy abból a távol-
ságból, ahonnét általában egy arcot szemügy-
re veszünk az éleslátás területe kisebb, mint 
az egész arc. A szem körüli részek információ-
ban meglehetősen gazdagok, ezért érdemes 
ezeket nagy felbontásban vizsgálni, miközben 
az orr, fül vagy ajak elég nagyok ahhoz, hogy 
róluk az agy „ráfókuszálás” nélkül is megfe-
lelő információt kapjon.  

Peterson, Matthew F.  – Eckstein Miguel P.: 
Looking Just Below the Eyes Is Optimal 
across Face Recognition Tasks. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the USA. 
27 November  2012. 109, 48, E3314–E3323.
DOI: 10.1073/pnas.1214269109

ŐSI SAJTOK

Észak-Európában már hétezer évvel ezelőtt 
is készítettek sajtot, tehát a sajtkészítés techni-
kája már ekkor ismert volt. Egy nemzetközi 
kutatócsoport tagjai állítják ezt egy Lengyel-
országban talált lelet vizsgálata alapján.  

A kormeghatározás során egy hétezer 
évesre becsült, lyukacsos agyagedényben talált 
zsírsavmaradványokat elemezték, és egyértel-
mű bizonyítékot találtak arra, hogy az edényt 
valaha sajtkészítésre használták. Hasonló vagy 
még régebbi lyukacsos, tej maradványokat 
tartalmazó edényeket már korábban is talál-
tak, ez az első eset azonban, mikor a sajt ké-
szítése meggyőzően bizonyítható is. 

Salque, Mélanie – Bogucki, Peter I. – Pyzel, 
Joanna et al.: Earliest Evidence for Cheese 
Making in the Sixth Millennium BC in 
Northern Europe. Nature. Published on-
line12 December 2012. DOI: 10.1038/
nature11698

KŐTÖRÉS DETEKTOR

A vesekőzúzás hatékonyságának ellenőrzésé-
re fejlesztenek egy eszközt a University of 
Southampton munkatársai. A nagyobbra 
nőtt vesekövek eltávolításának egyik lehető-
sége, hogy a köveket valamilyen lökéshullá-
mot alkalmazó technikával, például ultra-
hanggal olyan apróra tördelik, hogy azok már 
természetes úton eltávozhatnak, vagy gyógy-
szerek segítségével feloldhatóvá válnak. En-
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Európa elrablása 2.0
Ha negyven évvel visszarepíthetnénk ezt a 
könyvet az időben, és letennénk a Római 
Klub akkori tagjainak asztalára, akkor a ’70-
es évek jövőt fürkészői minden bizonnyal úgy 
kiáltanának fel: Hát erről beszélünk! Hogy a 
világ nem növekedhet folyamatosan, hogy 
vannak határaink, és ha csak megközelítjük 
azokat a határokat, akkor újrarendezi magát 
a környezetünk, adott esetben mi magunk is 
újrarendezzük magunkat. Mert a túléléshez 
(különösen a kényelmes körülmények közöt-
ti túléléshez) folyamatosan változnunk kell. 
Olyan gyorsan, ahogyan azt a környezetünk 
változása megköveteli.

Ami viszont meglepné az akkori kor tu-
dósait, ezeknek a változásoknak a brutalitása, 
a gyorsasága, a dinamizmusa, és a már-már 
elkerülhetetlen mivoltuk. Az, hogy manapság 
miért nem okoz rémületet ez a könyv az ol-
vasóban, annak oka az észrevétlenül megszer-
zett edzettségünk. A 80-as években oly nép-
szerű káoszelmélet szemlélete és eredményei 
mára már széles körben ismertek. Minden-
napjainkba beivódott, hogy csendesen csor-
dogáló hétköznapi folyamatok is könnyen 
elvezetnek hirtelen kialakuló kaotikus hely-
zetekhez – különösen, ha a folyamatok más 
folyamatokhoz kapcsolódnak –, és mi az 
manapság, ami nem kapcsolódik ezer szállal 
a környezetében történő többi folyamathoz? 
A kialakult káosz kezelése szinte lehetetlen, s 
minden attól függ, hogy korábban valahol 

valaki mit és hogyan cselekedett, s a korábbi 
hibák mai következményeit szinte csak vég-
telen mennyiségű energia befektetésével 
tudnánk megváltoztatni. Akkor pedig inkább 
várjuk meg, hogy hová érkezünk, és szerény 
forrásainkat – ha még megmaradtak egyál-
talán –, a célban igyekezzünk felhasználni. 

A recenzens tőle szokatlan módon nem 
fizikakönyvet ajánl az olvasó figyelmébe, 
ha nem egy közgazdaságit. Vagy inkább egy 
po litikai gazdaságtani könyvet? Esetleg egy 
gazdaságtörténeti összefoglalót? Vagy talán 
mégis inkább egy példatárat a komplex fo-
lyamatok tanulmányozói számára? Az olvasó 
okkal bizonytalankodik, hiszen Forgács Imre 
könyve olyan eszközökkel ismerteti, foglalja 
össze az elmúlt öt (de inkább húsz) év köz-
gazdasági és politikai történéseit, hogy mind-
ezt nehéz pusztán a történeti folyamat segít-
ségével követni. Különös jelentőséget kap a 
közgazdaságtan és az informatika összekacso-
lódása, mint ezt a „2.0” kifejezés görög mi-
tológiába illesztése is sugallja. 

A közel 200 oldalas könyv három jól el-
különíthető részre osztható. A bevezető feje-
zetekben Forgács Imre körbetekint, és felál-
lítja korunk diagnózisát: „válság van”, s rá-
adásul nyakig benne vagyunk. Utána szinte 
agysebészi pontossággal ismerteti, hogy mi-
lyen események mentén alakult ki ez a válság 
a világban, milyen események mentén talál-
juk ott magunkat, ahol ma vagyunk. Miután 
a szerzőnek széles közigazgatási tapasztalatai 
vannak, ezért a gazdasági és politikai folyama-

nek a kezelésnek az eredményessége azonban, 
vagyis hogy az összes követ sikerült-e a meg-
felelő méretre feldarabolni, csak utólag, újabb 
vizsgálattal (például röntgennel) ellenőrizhe-
tő, így gyakran előfordul, hogy inkább túl- 
vagy alulkezelik a beteget.

A most ismertetett készülék a kövek töré-
se közben a páciens bőrére helyezve a kövek-
ről visszaverődő akusztikus jeleket gyűjti 
össze, és ezeket elemezve állapítja meg, hogy 
hol tart a folyamat. A klinikai kipróbálás so rán 
a találmány segítségével közel 95 százalékos 
pontossággal határozták meg a szükséges 
kezelés időtartamát.

Leighton, T. G. – Turangan, C. K. – Jama-
luddin, A. R. et al.: Prediction of Far-field 
Acoustic Emissions from Cavitation 
Clouds during Shock Wave Lithotripsy for 
Development of a Clinical Device. Proced-
ings of the Royal  Society  A. 2013. 469, 2150, 
(published online 12 December 2012). 
DOI:10.1098/rspa.2012.0538 

ALT ÉS BASSZUS ELŐNYBEN

A („férfias hangú”) vezetőket jobban kedvelik 
az emberek akkor is, ha női vezetőkről van 
szó. A PLoS ONE című internetes folyóirat-
ban publikált tanulmány szerint ez mind a 
férfi, mind a női válaszadók körében így van. 

Korábbi vizsgálatokban is születtek már 
hasonló eredmények. Az emberek többsége 
úgy véli, hogy mások irányítása férfias szerep, 
a mély hang pedig a férfiasság, az erő, a szo-
ciális dominancia jele. A mostani vizsgálatban 
azonban arra is kíváncsiak voltak, hogy mi a 
helyzet a jellegzetesen nők által betöltött ve-
zetői szerepek – például szülői munkaközös-
ségi vezető – esetében. Az eredmények szerint 
ugyanaz. A kísérletek során egy választási 
kampány egyet len mondatát hallgatták meg 
a résztvevők mélyebb, illetve magasabb han-
gon, és még ezeket a pozíciókat is a férfias 
hangú jelöltek vitték volna el.

Anderson, Rindy C. – Klofstad, Casey A.: 
Preference for Leaders with Masculine 
Voices Holds in the Case of Feminine 
Leadership Roles. PLoS ONE. 7, 12, e51216. 
DOI:10.1371/journal.pone.0051216


