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Sikerült bizonyítani Stephen Hawking jóslatát a fekete lyukakról.
(A fekete lyuk a téridQ olyan tartománya, ahonnan az erQs
gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni.) A fizikus
45 évvel ezelQtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete
lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb
kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a
Hawking-sugárzás. Egy nagyon fontos elméletet állított fel a
fekete lyukakról: miközben vizsgálta Qket, arra jutott, hogy
léteznie kell egy olyan feketetest-sugárzásnak, amely
kvantummechanikai jelenségek miatt a fekete lyukak
eseményhorizontjának környezetében jön létre. Az
elméletben leírt, de soha be nem bizonyított jelenséget
Hawking-sugárzásnak nevezték el. Csakhogy bizonyítani nem
nagyon lehet, a csillagászok ugyanis nem tudnak annyira közel
férkQzni a fekete lyukhoz, hogy kiderüljön az igazság. Az izraeli
Technion Mqszaki Intézet kutatói viszont egy olyan kísérletet
végeztek, amely bebizonyította: Hawkingnak igaza volt.
https://hvg.hu/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawki
ng_sugarzas?fbclid=IwAR1EqJWIBVv_X_CUsYOJ1e4yyAReS0FcjNc7
H7uu1o11ZVxYEdlgsR_SAHUJöhet az új tervezésq,
környezetkímélQ repülQgép. Az utastér, a csomagtér
és az üzemanyagtankok egyaránt a gép két szárnyába
kerülnek a forradalmian új dizájnnak köszönhetQen a "Flying
V", azaz "RepülQ V" nevq utasszállító gépben. Az új
gép ötletét a berlini Technical University egyik diákja, Justus
Benad találta ki, és Q is tervezte meg az alapját, amelyet azután a

holland mérnökök továbbfejlesztettek. Mostanra kész a gép
teljes tervrajza, azzal, pedig, hogy beszáll a fejlesztésbe az egyik
holland légitársaság, elkezdhetik építeni a makettjét is.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-szarnyakban-fognak-ulni-az-uta
sok-a-klm-uj-kornyezetkimelo-repulogepeben/Itt az áramtermelQ
szobabicikli. Napi egy óra biciklizéssel fedezhetQ egy lakás
alapvetQ energiaszükséglete. Az új eszköz nem csak
környezetbarát, hanem egészséges is. Az elektromos áramot
termelQ szobabicikli ötletgazdája egy indiai üzletember, aki
vagyona 99%-át olyan globális problémák leküzdésére
adományozza, mint az energiaválság, vagy az ivóvízhiány. Az
elsQsorban fejlQdQ országok számára kifejlesztett eszközt
tízezer szegény indiai család otthonába juttatják el ingyen.
http://impressmagazin.hu/uj-talalmany-az-aramtermelo-szobabicikli/
Érkezik a levegQ nélküli autógumi. A levegQ nélküli
gumiabroncs nem új ötlet, és nem azért, mert régen tömör
gumin gurultak az elsQ automobil-szerq jármqvek is. A
gumiabroncsgyártó cégeknél többször elQkerült már a
koncepció, azonban eddig a tömegtermelés elmaradt. Volt
korábban egy hasonló koncepció, amelyrQl 2014-ben úgy
döntöttek, gyártani fogják, azonban nem autók számára, hanem
a rakodógépek és a fqnyírók néhány típusára. Az egyik
francia vállalat most megint elQjött egy újabb, nem pneumatikus
rugózású abronccsal. Ez úgy van kialakítva, hogy ne csak az autó
tömegét viselje el, hanem megfelelQ tapadást és a nagy
sebességnél is megfelelQ rugalmasságot biztosítson. Az új
gumiabroncs ugyanazt az alapötletet használja, mint a pár évvel
ezelQtti, ahol a központi rész egy alumíniumból készült
tárcsából állt, és a futófelület és a tárcsa között
gumiból és üvegszál erQsítésq gyantából álló
lamellák voltak. A cég szerint, ha terveik tarthatóak, 2024-re
feltqnhet a levegQ nélküli autógumi.
https://hvg.hu/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiab
roncs?fbclid=IwAR1ZH0LL1cmQjT2Vt2RRwD99ENZ2fE5lajV81Chm
W9B6xl3AZflA7i1ugmAOkos-tankönyv segíti a tanulást.
Különleges megoldással rukkolt elQ a Debreceni Egyetem:
hazánkban elsQként adott ki digitális tartalmakat rejtQ nyomtatott
tankönyvet. Az orvostanhallgatók harmadik évezredbeli igényeit
szolgálja a debreceni Általános Orvostudományi Kar Nukleáris
Medicina tankönyve. Az országban egyedülálló szakkönyv egy
itthon eddig még soha nem használt, újszerq technológia

alkalmazásával egyesíti kétféle adathordozó elQnyeit. A
fiatalok elsQsorban az interneten vagy digitális anyagokban keresik a
választ felmerülQ kérdéseikre, a nyomtatott könyvek
használata visszaszorulóban van. Ugyanakkor a diákok a
rendszerezett tudás elsajátítására ma is elQnyben részesítik a
nyomtatott, áttekinthetQ, aláhúzásokkal, megjegyzésekkel
gyorsan kiegészíthetQ anyagokat mondta a Varga József az
egyetem docense. A szakember szerint nagy igény volt egy ilyen
tankönyvre. Olyan megoldást találtak, amely segítségével a
jobban tanulható nyomtatott ismeretanyagot össze lehetett kapcsolni a
digitális tartalommal.
http://medicalonline.hu/informatika/cikk/okostankonyv_debrecenben
Pumpáló szívtapasz segíthet a szívrohamon átesetteken. A
szívroham okozta károsodás helyreállításában segíthet a
"pumpáló tapasz", amely több millió élQ, lüktetQ Qssejtet
tartalmaz. A 3-szor 2 centiméteres tapaszt, amelyet a páciens saját
sejtjeibQl nevelnek laboratóriumban, a beteg szívére varrják,
majd a szövet önmagától változik egészséges, mqködQ
izommá. A tapasz emellett olyan vegyületeket bocsát ki, amelyek
segítenek a meglévQ szívsejtek regenerálódásában. A tapasz
mqködését nyulakon vizsgálták, és az eredmények
szerint biztonságos volt - mondták el egy manchesteri
szívgyógyászati konferencián az Imperial College London
szakértQi.
https://www.origo.hu/tudomany/20190604-emberek-gyogyitasara-is-alkal
mas-a-pumpalo-szivtapasz.htmlForradalomi módszer jöhet a
rákgyógyításban. Egyes kutatók meg vannak gyQzQdve arról,
hogy hamarosan a fertQzQ betegségekhez hasonlóan lesz
legyQzhetQ a rák. Ma már tudjuk, hogy 25 ezer génünk van,
és azt is, hogy ebbQl megközelítQleg 600 olyan, amelynek a
hibája lehet felelQs a daganatok kialakulásáért mondta el
Peták István kutatóorvos. Ezeket ma minden betegnél meg lehet
határozni. A génhibák kétféle módon támadhatók: az egyik
az úgynevezett célzott terápia, amely kikapcsolja a hibás gént,
illetve az általa kódolt hibás jelátviteli fehérjét. A másik
lehetQség az immunrendszer azon képességének
kihasználása, hogy képes felismerni a hibás gént, hibás
fehérjét mint idegen antigént , és afehérjét
termelQ daganatot el tudja pusztítani. Az amerikai James P. Allison
és a japán HondzsoTaszakutavalyazért kapott orvosi Nobel-díjat,
mert rájöttek, hogy vannak olyan betegek, akiknek a daganatában

lévQ hibás géneket valóban felfedezi az immunrendszer, de
maguk a tumorok olyan fehérjéket termelnek, amelyek azt üzenik
az immunsejtnek, hogy meg kell halnia . Az érintett betegek
esetében ezek a fehérjék felelQsek azért, hogy az
immunrendszer nem mqködik. Ma már ezen az immunrendszert
gátló fehérjék ellen is vannak célzott kezelések.
A
kutatók szerint a forradalom abban is jelentkezik, hogy amíg
korábban egy évtized alatt összesen tíz-húsz új terápiát
törzskönyveztek, az elmúlt öt évben 63-at, csak tavaly pedig
15-öt. Hihetetlen mértékq a fejlQdés2003 óta, míg
akkoriban például a tüdQdaganatos betegek 5-10
százalékánál alkalmazhattak célzott kezelést, ma már e
betegek 50 százaléka kaphat célzott vagy immunterápiát.
http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/forradalom_a_rakgyogyitasban

