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Stimulate (Ösztönzés) 
A mindennapi életben található modern anyagok fontosságát (14-17 éves 

életkorú) tanulók számára kiemelő oktató csomag. Hivatkozások 

természettudományos, művészeti, formatervezési és fenntarthatósági 

tanulmányokhoz.    
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A projekt ismertetése 
A „Stimulate” olyan izgalmas EU projekt, amelynek a célja a mindennapi életben megjelenő 

modern anyagok fontosságának a feltárása. A modern anyagok egy fenntartható jövő 

érdekében a szövetségeseink, és ez az a fő üzenet, amelyet a honlapunkon, 

dokumentumfilmeken és filmrészleteken, egy interaktív számítógépes játékon és oktató 

anyagokon keresztül 23 európai nyelven közölni kívánunk. Tudjon meg többet arról a szerepről, 

amelyet a modern anyagok az egészségügy, a környezetvédelem, a technológia, az újítás, az 

energia és sok egyéb területen játszanak. 

 

Reméljük, a középiskoláknak biztosított oktató csomaggal a fiatalokban a jövő és a modern 

anyagok alkalmazásai iránt lelkesedést válthatunk ki. Azt is reméljük, hogy a jeles tudósok és 

tervezők szenvedélye ösztönözni fog fiatalokat arra, hogy természettudományos vagy 

technológiai életutat válasszanak maguknak.  

 

Hogyan használjuk ezt a forrásanyagot 
Ez az oktató csomag a „Simulate” projekt részeként íródott, és a rendelkezésre álló további 

forrásanyagokkal párhuzamosan használható. A tevékenységek az ‘Az anyagok titkos élete’ című 

dokumentumfilmből vett feljavított részleteken, és az Anyagok jövője elnevezésű honlapon 

(www.materialsfuture.eu/hu/) található információkon alapulnak.  

 
A csomag három részből áll, a modern anyagok iránti szükségletet feltáró tevékenységekkel 

kezdődik, majd a modern anyagok különféle fajtáinak a felfedezésével folytatódik, és végül, azt 

vizsgálja, hány tanuló vehet részt maga is. Ennek a csomagnak a szakaszai és tevékenységei úgy 

íródtak, hogy elejétől végéig lépésről lépésre átvehető, vagy tevékenységek kiemelhetők és 

kiválaszthatók. Munkalapok és tanári jegyzetek is tartoznak hozzá, ahol szükséges. Ez a csomag 

a „Max és Lili kalandjai” című történetre és az „Anyagvadász” játékra hivatkozik. Mindkettő 

elérhető a honlapon.  

 

Ez a csomag 14-17 éves korcsoportba tartozó tanulók tanítására alkalmas. Mivel ennek a 

csomagnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy különféle EU országokban felhasználhassák, 

nincsenek hivatkozások egyedi tanmenetekre. Mindazonáltal, a tevékenységek kapcsolatban 

állnak a tudomány és technológia, művészetek és formatervezés és a fenntarthatóság 

tantárgyakkal. 

 
A tanulók számára a csomagban található tevékenységek elvégzésével lehetőség nyílik: 

 Megérteni, melyek a modern anyagok és számos fajtát megismerni 

 A modern anyagoknak a fontosságát és a bennük rejlő lehetőségeket egy fenntartható 
jövő szempontjából megérteni 

 Feltárni, milyen lenne a tudomány területén dolgozni vagy tanulni  

http://www.materialsfuture.eu/hu/
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1. rész: A modern anyagok szükségessége 
Ezek a tevékenységek segítséget nyújtanak a tanulóknak megérteni a bolygó erőforrásainak az 

állapotát és felhasználhatóságuk korlátait. A tanulók bevezetőt is fognak kapni a modern 

anyagok világába.  
 

A tevékenységek végére, a tanulók képesek lesznek:  

 Felfedezni bolygónk erőforrásainak a korlátait és lehetőségeit 

 Megérteni, mit jelent a fenntarthatóság 

 Elmagyarázni, mi is egy modern anyag 

 

Segédletek: 

 1. munkalap 

 Internet elérés 

 

1. tevékenység | A fenntarthatóság megvitatása (20 perc) 

(Vezesse be a témát) A fenntarthatóság lényege a jelen igényeinek a kielégítése, a nélkül, hogy 

a jövő generációi saját igényeinek a kielégítését lehetetlenné tennénk. Régóta használunk 

növényekből származó megújuló anyagokat, például fát, gyapotot és gumit. Azonban, az elmúlt 

száz évben olyan sebességgel használjuk fel ezeket, hogy a növények vagy az állatok 

(túlhalászat!) nem képesek kellő időben utánpótolni magukat. Egyre nagyobb mértékben 

függünk olyan erőforrásoktól is, mint a szén, a földgáz és a kőolaj, és gyorsan feléljük ezeket. A 

kőolajat nemcsak üzemanyagként, hanem olyan termékek előállításához nyersanyag forrásként 

is használjuk, mint műanyagok, festékek, gyógyszerek és textíliák. A tudósok számára a kihívást 

azt jelenti, hogy olyan módokat kell találniuk, amelyekkel fenntartható energia használatával és 

az erőforrások hatékony kiaknázásával lehet termékeket előállítani. Nagyszerű vitatéma! 

 

(Tevékenység) Elsőként, kérdezze meg a tanulókat, mi a véleményük a három állításról. Majd 

kérje meg őket, hogy csoportokban kutassák fel és vitassák meg a témaköröket. Esetleg 

megszavaztathatja őket, és talán cselekvési tervet is készíthet, ha a tanulók a megvitatott téma 

iránt lelkesedést mutatnak.  

1 A megújuló energiaforrások előnyei a hátrányokhoz képest nagyobb 

jelentőségűek 

2 A műanyag tasakokat be kellene tiltani 

3 Meg kell változtatnunk az életmódunkat, azért, hogy a bolygót a jövő generációi 

számára megőrizzük 

 

Bátorítsa a tanulókat arra, hogy vegyenek figyelembe olyan kérdéseket, mint: miért használatos 

a műanyag olyan széles körben? Ez miért gond? Milyen gyártási és selejtezési módszerek 
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használatosak az anyagok gyártásában? A környezetet és az állatokat érő hatások? 

Foglalkozások és termőföld használat? Jelenleg használt anyagok és erőforrások, és mik a 

helyettesítő lehetőségek? 

 

2. tevékenység | Fejlesztési technológiák (40 perc) 

(Vezesse be a témát) Minden műszaki újításnak, nagyon sokféle területen és alkalmazásban, 

több, mint hetven százaléka ma a modern anyagok fejlesztésétől függ közvetlenül vagy 

közvetve. Az emberek hajlamosak arra, hogy a modern anyagoknak a mindennapi életben 

betöltött fontosságát alábecsüljék, mert főleg a végtermékekre összpontosítanak, a helyett, 

hogy a mögöttük lévő anyagok technológiáit értékelnék. Az állampolgárok nem tudják, hogy a 

ma általuk használt legtöbb termék a funkcionális anyagok tulajdonságainak a folyamatos 

fejlesztése miatt létezik. 

 

(Tevékenység) Ebben a tevékenységben kérje meg a tanulókat arra, hogy tárják fel, a 

technológiák és a tudomány hogyan fejlesztették a mindennapi cikkekben felhasznált 

anyagokat. Kérje meg a tanulókat, hogy válasszanak ki egy-egy kutatandó mindennapi cikket (pl. 

tűzhelyet, hűtőszekrényt, asztalt, számítógépet, játékokat, stb.). Nézzenek utána, hogy az adott 

cikk milyen volt közvetlenül a feltalálása után, és milyen anyagokat használtak fel az 

előállítására; majd vizsgálják meg, a cikk hogyan fejlődött és javult az idő múlásával. A cikk 

előállításához szükséges technológiák hogyan tökéletesedtek? Hogyan tökéletesedtek az 

anyagok? Írasson a tanulóival egy rövid beszámolót, vagy kérje meg őket, hogy számoljanak be 

a megállapításaikról.  

 

3. tevékenység | Modern anyagok bemutatása (20 perc) 
(A téma bemutatása) Az általunk használt erőforrások számára még eléggé nagy mozgástér van 

arra, hogy sokkal fenntarthatóbbak és hatékonyabbak legyenek, és a tudósok ezért folytatják a 

kutatást, és fejlesztenek ki új és újszerű anyagokat. A „Stimulate” projekt a mindennapi 

életünkben megjelenő modern anyagok fontosságának a terjesztésére összpontosít. Ahogyan 

Max és Lili mondja: .”... mindezek a modern anyagok, amelyek újraformálták, felgyorsították, 

megerősítették, olcsóbbá és hatékonyabbá tették a világunkat. És egészségesebbé és 

fenntarthatóbbá is.” 

 

Kérdezze meg a tanulókat, hogy meg tudják-e határozni a modern anyagokat, vagy meg tudnak-

e nevezni bármennyit. Írjon fel bármilyen javaslatot a táblára. Aztán mondja el nekik, hogy a 

modern anyagok: “szuper anyagok; egyetlen tulajdonság tekintetében rendkívül nagy 

teljesítményű anyagok.” Lehetnek új anyagok, vagy meglévők módosításai. Bizonyos előtagok 

jelölik, hogy valamilyen modern anyagról van szó: ultra-, szuper- és nano-. Ultra kemény 

anyagok, szupervezetők vagy szuper-hidrofób (jelentősen taszítja a vizet), vagy nanorészecskék, 
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vagy nanocsövek. A természetet utánzó anyagok (bio-mimikri) vagy egy meghatározott alakra 

emlékezni képes anyagok (alaktartó ötvözet) szintén modern anyagoknak tekintendők.  

 

(Tevékenység) A tanulók különféle anyagokat és alkalmazásaikat fogják áttekinteni részletesen 

a csomag 2. részében. Bevezetésként, ossza ki az 1. munkalapot és kérje meg a tanulókat, hogy 

keressék meg a megfelelő leírást az Anyagok jövője honlapon az enciklopédiában: 

www.materialsfuture.eu/hu/tudd-meg/enciklopedia/.  

http://www.materialsfuture.eu/hu/tudd-meg/enciklop%C3%A9dia/
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2. rész: A modern anyagok szerepének felfedezése 

A csomagnak ebben a részében található tevékenységek bevezetik a tanulókat a modern 

anyagok szerepébe, a legmodernebb technológiákba és az egyes megismert anyagok 

lehetőségeit és alkalmazásait felfedezhetik.  

 

A tevékenységek végére, a tanulók képesek lesznek: 

 Hat különfélefajta modern anyagtípust és alkalmazásaikat felfedezni 

 A modern anyagoknak a fontosságát egy fenntartható jövő szempontjából megérteni 

 Elképzelni, ezek az anyagok hogyan segíthetnek egy fenntartható jövő alakításában 

 

Segédletek: 

 2 -5. munkalap 

 Javított filmrészletek 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-roevidfilmet/)  

 Internet elérés 

 

1 | Napenergia 

 

1. tevékenység | A napenergia felfedezése (40 perc) 

(A téma bevezetése) Lily elmondja a napelemek meghatározását: “… egy napelem olyan eszköz, 

amely elnyeli a napfényt, villamos energiává alakítja át, amely vagy közvetlenül felhasználható 

(például világításra használt lámpa táplálására), vagy akkumulátorokban tárolható.” 

A Max és Lily történet tovább olvasható a honlapon a „Fények városa” részen. 

 

(Magyarázat) Ebben a tevékenységben a tanulók megismerik, hogyan működnek a napelemek, 

és megpróbálhatják saját napelemeiket elkészíteni. A napfény elektromos energiává történő 

átalakítására használt egyik technológia neve napenergiával működő fotovoltaikus. A 

fotovoltaikus szó a görög „foto” szóból származik, amelynek a jelentése fény, és a „volt” szó a 

villamosság olasz úttörőjére, Alessandro Volta-ra utal. Ezek a fekete napkollektorok, 

amilyeneket a tanulók valószínűleg láttak már, vagy az Önök iskolája is használja ezeket. A 

táblára kivetítve mutathat nekik egy fényképet. A napelemek úgy működnek, hogy a napból 

sugárzott a fotonokat  (apró energiacsomagokat) elnyelik és a napkollektoron található 

félvezetők elnyelik; egy napkollektor több cellából áll.  A fotonok a cellákhoz ütköznek, és 

villamos áramot hoznak létre, amelyet a cellákhoz csatlakoztatott huzalok szállítanak. Minél 

több cellánk van és ezek minél hatékonyabbak, annál több elektromos áramot tudunk 

fejleszteni.  

 

(Tevékenység) Segítségképpen a tanulóknak, hogy jobban megértsék a napkollektorok 

működését, végeztessen velük kísérleteket. Az Interneten számos példa van kísérletekre, és a 2. 

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
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munkalap  három egyszerű kísérletet mutat be, amelyek segítségével a tanulók felfedezhetik a 

napenergiát. 

 

2. tevékenység | Szerves napelemek (30 – 60 perc) 

(Tevékenység) Ossza ki a 3. munkalapot, és kérje meg a tanulókat, hogy olvassák el a 

kérdéseket. Megnézik a napenergiáról szóló film részletét 

(www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-roevidfilmet/) és megpróbálnak válaszolni a 

kérdésekre. Valószínűleg, egynél többször kell megnézniük a filmet. A kérdésekre adandó 

válaszok megtalálhatók az 1. tanári jegyzetekben. 

(Tevékenység) Számos részletes utasítás található az Interneten, arról, hogyan kell elkészíteni a 

saját Grätzel celládat, a háztartásban megtalálható anyagokból, például málnából vagy 

áfonyából. „A napszikra’ leírásban számos jó példa van: 

www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. A honlapon 

utasítások, tanári jegyzetek, berendezések felsorolása és egészségügyi és biztonsági ötletek 

találhatók. A kísérlet körülbelül 45-60 percig tart. A Grätzel napelemekben használt festék 

működésének a felfedező kísérletéhez is van leírás.  

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bionikus testek 
 

1. tevékenység | Bionikus (20 perc) 

(Tevékenység) Ezt a témát kezdje azzal, hogy megkérdezi a tanulóit, tudják-e, mit jelent a 

bionikus szó. Gyűjtse össze az ötleteiket, és mondja el nekik, hogy a bionikus jelentése “normál 

biológiai képességgel rendelkezni, vagy elektronikai illetve elektro-mechanikus eszközök 

segítségével javított, vagy utánzott teljesítménnyel rendelkezni.” A bionika olyan 

tudományterület, amelyben a tudósok azért dolgoznak, hogy hátrányos helyzetű személyeknek 

segítséget nyújtsanak, kifinomult bionikus emberi testrészek megalkotásával. Most nézesse meg 

a tanulóival a filmrészletet (második részlet itt: www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-

roevidfilmet/). Ebben a filmrészletben a tudósok azt vitatják meg, hogyan javítják a bionikus kéz 

működését az osszeointegrációval, amely az élő csont és a mesterséges implantátum közötti 

csatlakozás kialakítását jelenti. Miután a tanulók megtekintették a filmrészletet, a következő 

kérdéseket vitathatják meg: 

 

1. Milyen lehetőségei lesznek az osszeointegrációnak az amputált testrészű, és bionikus 

testrészeket kapó személyek számára? (Visszakapják érzékszervi képességeiket, ez által 

érezhetik, hogy valami labda, vagy kemény/puha) 

2. Milyen etikai gondok merülhetnek fel a bionika fejlődésével? (Például, ki fog kapni olyan 

implantátumokat, amelyek a normál test számára lehetetlen további képességeket 

kínálnak) 

 

2. tevékenység | Az érzékszervektől kapott tapasztalatok (15 perc) 

(Tevékenység) Milyen lenne, ha semmilyen információ nem érkezne az ujjainkról, vagy a 

kezünkről? Tapasztaltassa ezt meg a tanulókkal. Adjon nekik a finom motorikus készségeket 

használó feladatot, például cipőfűző bekötése, vagy apró tárgyak felvétele. Először a szokásos 

módon végeztesse el velük a feladatot. Aztán, kérje meg őket, hogy ragasszanak láztapaszt, 

kenjenek vagy napégést gyógyító krémet az ujjuk hegyére, ami zsibbasztó hatású. Ismételtesse 

meg velük a feladatot. Észlelik a különbséget?  
 

3. tevékenység | A bionikus testrészek a történelemben (40 perc) 

(Tevékenység) A sebészek évezredek óta helyettesítenek testrészeket hol sikeresen, hol 

kevésbé sikeresen protézisekkel  (gondoljanak a falábakra). Az elmúlt száz év folyamán a 

bionikában óriási volt a fejlődés. Kérje meg a tanulókat, hogy végezzenek erről kutatást az 

Interneten, és rajzoljanak fel egy történelmi idővonalat. Javasolja nekik, hogy keressenek rá a 

bionikus szemre, fülre, lábra és karra/kézre, de olyan szervekre is, mint a máj és a szív. 

Kijelölhet számukra egy kiinduló időpontot, vagy hagyhatja, hogy ők válasszanak maguknak.  

 

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
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4. tevékenység | Tervezd meg a saját bionikus testrészedet (30 

perc) 
(Tevékenység) Most kérje meg a tanulókat, hogy dolgozzanak (3-4 fős) kis csoportokban, és 

tervezzék meg a saját bionikus testrészüket. Kérje meg a csoportokat, hogy válasszanak egy 

szervet, vagy testrészt, és kutassák fel az Interneten a kiválasztott rész összes funkcióját. Mire 

kell képesnek lennie a bionikus helyettesítő testrésznek? Vagy, az egyes csoportok számára 

kijelölhet egy-egy testrészt, majd közösen összeállíthatnak egy egész emberi testet.  
 

3 | Utánzó természet 

 

1. tevékenység | Színlátás (30 perc) 

(A téma bevezetése) A szemünk csodálatos szerv, amellyel távoliaktól kezdve közeli dolgokat 

tudunk látni, és érzékelhetjük a mélységet és megkülönböztethetjük a színeket. De hogyan 

látjuk a különféle színeket? Végeztessen kutatást a tanulókkal a következő kérdésekről: 

1. Magyarázza el, hogyan érzékeljük a színeket. Bátorítsa a tanulókat, hogy készítsenek 

vázlatot.  

2. Mit jelent a „látható spektrum”? Ebben a spektrumban, milyen hét színt tudunk 

megkülönböztetni? 

3. Mi miatt válnak az emberek színvakká? 

4. Keressen egy olyan egyszerű kísérletet, amely szemlélteti, vagy lejátssza, hogyan 

érzékeljük a színeket, vagy tervezzen Ön ilyen kísérletet. Az Interneten számos példa 

van. Kérje meg a tanulókat, hogy próbálják ki egymás kísérleteit. 

2. tevékenység | Szerkezeti szín (30 - 40 perc) 

(A téma bevezetése) Lily magyarázata szerint, bizonyos növények, állatok és állatok úgy verik 

vissza a fényt, hogy színesnek látjuk őket, azonban nem színesek, mint a pávatoll. Az anyag 

felülete apró vonalakból áll, amelyek úgy helyezkednek el, hogy csak bizonyos frekvenciájú 

fényt vernek vissza, például csak kéket vagy vöröset.   

Tovább olvasható Max és Lily „Szerkezeti színezés” című története az Interneten.  

 

(Tevékenység) Kérje meg a tanulókat, hogy nézzék meg az utánzó természetről szóló 

filmrészletet (harmadik részlet itt: www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-roevidfilmet/). 

Ossza fel az osztályt kis csoportokra, és ossza ki a 4. munkalapot. Biztosítson a tanulók számára 

Internet elérést, hogy felkutathassák a szerkezeti szín elméletéhez kapcsolódó kifejezéseket. 

Bátorítsa őket, hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg a magyarázataikat. Válaszok találhatók a 

2. tanári jegyzetekben.  

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
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(Tevékenység) A kutatásuk során a tanulók majd megtalálják, hogy sok madár színes tollainak 

és lepke szárnyainak a színe a szerkezeti színezés optikai hatásának köszönhető. Nagyszerű 

lenne, ha a tanulók ezeket a színeket a maguk számára felfedezhetnék - és képesek erre! Az 

euró bankjegyek hologramjaiban szerkezeti színezést használnak. Kérje meg a tanulókat, hogy 

tanulmányozás céljából hozzanak be valamilyen bankjegyet. Mit látnak a különféle bankjegyek 

hologramjaiban? 
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4 | 3D nyomtatás 

1. tevékenység | Mi az a 3D nyomtatás? (15 perc) 

(Házi feladat) Mielőtt ezt a leckét elkezdi, kérje meg a tanulókat, hogy keressenek az Interneten 
a 3D nyomtatásról szóló cikket. Bátorítsa őket, hogy keressenek cikket arról, hogy mi a 3D 
nyomtatás, és az alkalmazásairól is. Kérje meg őket, hogy előzetesen fogalmazzanak meg 
kérdéseket.  
Max és Lily történetének egy része a modern anyagokról és a 3D nyomtatásról szól, és az 
Interneten elolvasható.  
 
(Tevékenység) Ezen az órán vitassák meg, hogy a tanulók mit találtak a 3D nyomtatásról – és 
arról, hogyan működik? Mire használható (alkalmazások)? Mik a lehetőségei? Milyen korlátai 
vannak? Gyűjtse össze az ötleteiket, és írja fel a táblára. Most nézzék meg a 3D nyomtatásról 

szóló filmrészletet (ötödik részlet itt: www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-roevidfilmet/). 
Ebben a filmrészletben, egy hegedűkészítő kutatja egy hegedű 3D nyomtatását - tud olyan 
hegedűt nyomtatni, amely ugyanolyan jól szól, mint egy kézzel készített fahegedű? 

Maradtak még olyan kérdések, amelyek nem válaszolhatók meg a már összegyűjtött 
információk alapján? Hagyja, hogy végezzenek további kutatást az Interneten. Az Ön, mint tanár 
számára: a 3D nyomtatás meghatározása megtalálható az enciklopédiában itt: 
www.materialsfuture.eu/hu/tudd-meg/enciklopedia/. A nyomtatáshoz leggyakrabban használt 
anyagok a műanyagok, kerámia, fémek, gyanták és egyebek. Különféle 3D nyomtatási fajták és 
technológiák vannak. A 3D nyomtatás forradalmasította a prototípusok előállítását, az 
orvostudományban és a biológiában, az űrben, a művészetben és mindennapi javak 
előállítására használatos.  

2. tevékenység  | Készítsd el saját 3D nyomatodat (az időtartam 

változó) 

(Tevékenység) Ebben a tevékenységben a tanulók saját 3D tervet készítenek. Ha van az 

iskolájukban 3D nyomtató, vagy a közelükben elérhető egy, hagyja, hogy a tanulók ténylegesen 

kinyomtassák a saját tervüket. Ha nem áll rendelkezésre nyomtató, a tanulók a tervüket 

milliméterpapírra lerajzolhatják, vagy számítógépen készíthetnek 3D tervet. A tanulók 

valamilyen tárgy fényképeit is felhasználhatják a kinyomtatandó 3D tárgy számára mappa 

készítéséhez. Az Interneten található ingyenes program a 3D nyomtatáshoz mappák létrehozása 

céljából. Az Önök iskolája tervezheti 3D nyomtató megvásárlását, most már megfizethetőbbek 

lettek. Ilyen honlapokon, mint a www.myminifactory.com  találhatók útmutatók és példák a 3D 

nyomtatásról. Ellenőrizze, hogy a tanulók ne feledkezzenek meg arról, hogy a tárgyuknak eléggé 

egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy kinyomtatható legyen, és hogy vegyék figyelembe, milyen 

anyagok lehetségesek.  

Bátorítsa a tanulókat arra, hogy gondolkodjanak el a 3D nyomtatás valóban izgalmas olyan 

lehetőségeiről, amelyeket a modern anyagok kínálnak, és bátorítsa őket, hogy vessenek fel 

újszerű tárgyakat. Mit tudnának nyomtatni élő sejtek felhasználásával?  

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
http://www.materialsfuture.eu/hu/tudd-meg/enciklop%C3%A9dia/
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5 | Nanoanyagok 

 

1. tevékenység | A nanotól a gigáig  (10 perc) 

(Tevékenység) Mit jelent a „nano” előtag? Ossza ki a 6. munkalapot, és kérje meg a tanulókat, 

hogy töltsék ki a táblázat üres részeit. Hányszorosával csökkennek az egyes hosszúságok, ahogy 

egyre kisebb mértékegységeket használunk? Válasz: 1000-szeresével. 

2. tevékenység | Nanorészecskék (30 perc) 

(A téma bevezetése) A nanorészecskék a meghatározásuk szerint olyan anyagok, amelyek 

legalább egydimenziósak (magasság, szélesség, hosszúság, vastagság, átmérő) a körülbelül1-100 

nanométer közötti mérettartományban.  A nanorészecskék messze túlzottan kicsinyek ahhoz, 

hogy még optikai mikroszkóppal is láthatók lennének. Már nem viselkednek ömlesztett 

anyagként (az ezüst nanorészecskéinek a tulajdonságai nem azonosak az ezüstével). A kicsiny 

méretük azt jelenti, hogy a relatív felületük mérete nagyobb, mint más anyagoké, és ez 

változhat, vagy az olyan tulajdonságokat javíthatja, mint az erő és a villamos tulajdonságok, 

vagy a reakciós képesség. Nanoanyagok lehetnek a vulkáni hamu, a grafén, a kvantumpettyek, 

fém- és fémoxid nanorészecskék, szén nanocsövek, fullerének, stb.  

(Tevékenység) Ebben a tevékenységben a tanulók azt kutatják, a nanoanyagok már hogyan és 

hol használatosak. A tanulók keressenek alkalmazásokat textíliákban, elektronikában, 

napellenzőkben, bevonatokban, szerszámokban, gyógyászatban, stb. Néhány példa: zoknik 

antibakteriális bevonata, keményebb szerszámok és ultraibolya sugárzás elleni védelem. A 

nanoanyagok felhasználása kissé ellentmondásos is - kérje meg arra is a tanulókat, keressék 

meg, miért. 
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3. tevékenység | A grafén (20 perc) 

(A téma bevezetése) A grafén nanoanyagra, nevezetesen nanolapra példa, amely azt jelenti, 

hogy ez a világon a legvékonyabb anyag, csupán egy atom (körülbelül 0,34nm) vastagságú. Ez 

egy szénatomokon alapuló anyag; valójában rendkívül vékony közönséges szénpehely. A 

legjobb minőségű grafén erős, könnyű és majdnem átlátszó, és kitűnő hő- és elektromos 

vezető. A kivételes tulajdonságai segítséget nyújthatnak abban, hogy az elektronika és más 

technológiák területén jelentős haladást érjenek el. Például, egy 1 m² felületű grafénból 

készített képzeletbeli bölcső súlya egy milligrammnál kevesebb lenne, de biztonságosan 

megtarthatna egy újszülöttet. 

A tanulók a grafénról továbbiakat olvashatnak Max és Lily történetében az Interneten.  

 

A grafén:  

 10-szer jobban vezeti a hőt, mint a réz 

 100-szor rugalmasabb az acélnál, de rugalmas is 

 A benne utazó elektronok sebessége másodpercenként 1000 kilométer, ezért kitűnő 

elektromos vezető 

 Az emberi hajnál 10000-szer vékonyabb 

 100000-szer könnyebb a szokásos nyomtatópapírnál 

 A fénynek 98%-át átereszti, mégis annyira sűrű, hogy semmi nem képes áthatolni rajta 

 

(Tevékenység) A grafén tulajdonságait és lehetőségeit folyamatosan kutatják tudósok, például a 

légi közlekedés és a szállítás területén. Kérje meg a tanulókat, hogy alkossanak párokat, és az 

Interneten végezzenek kutatást arról, a grafén mit jelenthet a szállítás és a légi közlekedés 

jövője számára (pl. szuper könnyű anyagok). Bátorítsa őket arra, hogy gondolkodjanak el arról, a 

repülőgépek és más közlekedési eszközök milyenek lehetnének és milyen funkciók lehetnek 

elképzelhetők. Mit jelentene ez a költségek és a környezetre gyakorolt hatás szempontjából?  

Megjegyzés: Ha ezt a tevékenységet ki szeretné bővíteni, megkérhetné a tanulókat, hogy 

tanulmányozzák és térképezzék fel a közlekedés történetét az első kerékpároktól, 

személygépkocsiktól, vonatoktól és repülőgépektől a mai közlekedési eszközeinkig. Az egyes 

lépések esetében milyen haladás történt / milyen újítások voltak szükségesek?  
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6 | Alkalmazkodó anyagok 
 

1. tevékenység | Alkalmazkodó anyagok (15 perc) 

(Tevékenység) Kérje meg a tanulókat, hogy nézzék meg az alkalmazkodó anyagokról szóló 

filmrészletet (negyedik részlet itt: www.materialsfuture.eu/hu/film/javitott-roevidfilmet/). 

Előzetesen írja fel a táblára a következő kérdéseket.  

1. Mi a foglalkozása a filmrészletben szereplő három személynek? 

2. A munkájuk során, mire összpontosítanak? Mit próbálnak elérni? 

3. Mi az a tudományos látomás, amelyet ez a filmrészlet bemutat? 

 

A filmrészlet megtekintése után (a tanulóknak esetleg kétszer kell megnézniük), irányítsa a 

csoportját a három felsorolt kérdésről folytatott megbeszélésben. A filmrészletben 

megszólaltatott három személy mindegyike egy igényt kielégítő és céllal rendelkező olyan 

tudománnyal és technológiával foglalkozik; amely a jobb és fenntarthatóbb élet elérésében 

segít nekünk. Mit gondolnak erről a tanulók? A Shamees Aden által tervezett tréningruhák 

milyen igényt próbálnak kielégíteni? 

 

2. tevékenység | Jövőbeni látomások (30 perc) 

(Tevékenység) A filmrészletben Martin Hanczyc olyan jövőbeni látomásról beszél, amelyben az 

élő anyagok lehetőségei azt jelentheti, hogy olyan szerkezeteink lennének, amelyek önjavítók, 

önmaguktól növekedők és önmagukat reprodukálók lennének. Ez megnyitja a gondolkodást 

arról, a jövőben milyen fajta technológiát lehetne alkalmazni és javasolni. Ehhez a 

tevékenységhez, bátorítsa a tanulóit, hogy párokban vagy kis csoportokban képzeljék el, az 

alkalmazkodó anyagokat milyen alkalmazásokban lehetne felhasználni (Shamees alkalmazkodó 

tréningruháihoz hasonlóan). Lehetnek futurisztikusak, és gondolkodjanak el az önjavító, 

önmaguktól növekedő és önmagukat reprodukáló anyagokról.  

 

Az egyes csoportok mutassák be elgondolásukat az osztály többi tagjának. Gondolkodjanak el / 

említsék meg azt az igényt, amelyre válaszolnak, az anyag milyen feladatot látna el, és hogyan 

működne. Használhatják az Internetet ötleteik felkutatására és vázlatok készítésére.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/hu/film/jav%C3%ADtott-roevidfilmet/
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3. rész: Hogyan váljunk tudóssá 
A csomagnak ebben a harmadik részében található tevékenységek arra ösztönzik a tanulókat, 
hogy magukra tudósként gondoljanak, és késztessék őket arra, hogy ezen a területen 
válasszanak valamilyen tantárgyat, vagy életutat.  
 
A tevékenységek végére, a tanulók:  

 Felfedezik, hogy saját maguk is kutatás tárgyát képezik 

 Bevezetést kapnak a tudósok dolgozó világába, kirándulásokon, vagy vendég előadókon 
keresztül 

 
Segédletek: 

 6. munkalap 

 Anyagvadász játék (www.materialsfuture.eu/hu/a-jatek/)  

 Internet elérés 

 

1. tevékenység | Légy kutató (az időtartam változó) 

(Tevékenység) A projekt célja a mindennapi életben megjelenő modern anyagok fontosságának 

a feltárása. Célja ezen felül az, hogy a fiatalokban érdeklődést váltson ki az iránt, hogy 

életútjukat a tudomány, a technológia és a tervezés területén képzeljék el. A tanulók számára 

fontos, hogy a tudományt saját tervezésükön és saját kutatásaikon keresztül tanulják meg. Ez 

fel fogja készíteni őket a munka valódi világára. Ennél fogva, azért helyeztünk ide 

tevékenységet, amelyben a tanulók választanak ki egy saját maguk által tanulmányozandó 

problémát, és elgondolkodnak a megoldásokról.  

 

Kérje meg a tanulókat, hogy alkossanak párokat, és magyarázza el nekik, hogy a párok egy-egy 

problémát/igényt fognak tanulmányozni, és elő fogják adni saját tervezési megoldásaikat. 

Megvizsgálhatnak egy problémát az iskolájukban, otthon vagy a helyi területükön. Célszerű 

lenne, ha megjegyeznék azokat a modern anyagokat, amelyekről ebben a csomagban tanultak - 

azért, hogy a megoldásaik a jövőbe látók és fantáziadúsak legyenek. Egy példa: az iskola 

kerítését újra kell festeni, mert a festék kifakult és lemállott. Hogyan tudnák ezt a problémát 

megoldani modern anyagok felhasználásával? 

 

A tanulók a tervezési ciklus lépései szerint járjanak el, de mivel a jövő lehetőségeivel 

kapcsolatban felhasználhatják a képzelőerejüket, a tervezési szakaszban fognak maradni. 

Ezekről részletesebb magyarázat található a 6. munkalapon. 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/hu/a-j%C3%A1t%C3%A9k/
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2. tevékenység | Anyagvadász  

(Tevékenység) Adjon időt a tanulóinak, hogy az Anyagvadász játékkal játsszanak, amely 

megtalálható az Interneten itt: www.materialsfuture.eu/hu/a-jatek/ vagy letölthető okos 

telefonra és táblagépre.  

Ebben a játékban a tanulók modern anyagokat fognak felhasználni, amelyek segítséget 

nyújtanak egy fenntarthatóbb jövő és jobb élet megteremtéséhez. A tanulók mindent 

megtanulnak a világunkat átalakító tudományról. Az Anyagvadász olyan ingyenes rejtvényjáték, 

amelyben a játékosok történelmi korszakokon utaznak át a két baráttal, Maxszal és Lilyvel, egy 

kis közösség számára segítséget nyújtva, anyagok összeállításával, amelyekből új technológiákat 

dolgoznak ki. Figyeljék meg a társadalom fejlődését, vagy összeomlását, ahogyan a tanulók 

haladnak – az állampolgárok környezete a választásaiktól függ.  

A játék leírása itt érhető el: www.materialsfuture.eu/hu/a-jatek/.  

 

3. tevékenység | Ötletek a tudósok bátorítására  

A tanulókat minél több hatás éri a tudomány világából, annál jobban fognak kívánkozni arra, 

hogy a saját életútjukat ezen a területen járják végig. Az alábbiakban számos példa található a 

tudomány iránti érdeklődés kiváltására: 

 Szervezzen helyszíni kirándulást egy helyi tudományos vagy formatervezési múzeumba 

 Egyeztessen látogatást egy helyi tudományos laboratóriummal 

 Hívjon meg egy tudóst, vagy egy tudományegyetemi hallgatót, hogy tartsanak előadást 

az Ön osztályának; itt található egy európai térkép olyan helyszínekről, ahol modern 

anyagokat kutatnak: www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Értesüljön a tudomány ünneplő eseményekről, például „a tudomány hete”, vagy 

tudományos fesztiválokról. A szervezők gyakran készítenek iskolai csomagokat, 

műhelymunkát és tevékenységeket 

 Szervezzen tudományos vásárt (a modern anyagokra összpontosítva!) 

 Adjon a tanulóknak példaképeket – a tanulók végezzenek kutatást híres tudósról (a 

történelemben) és tartsanak beszámolót 

 

http://www.materialsfuture.eu/hu/a-j%C3%A1t%C3%A9k/
http://www.materialsfuture.eu/hu/a-j%C3%A1t%C3%A9k/


17 
  

1. munkalap | Modern anyagok bemutatása 

 

Üzemanyag cellák 
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2. munkalap | A napenergia felfedezése 

 
1. Mi a legjobb szín egy napelem számára? 
Csoportonként szükséges: jégkocka, színes kartonlap, köztük legyen fehér és fekete 
 

Ebben a kísérletben a tanulók azt vizsgálják, a szín hogyan befolyásolja a naphő elnyelésének a 

sebességét. Ez a kísérlet csak napsütötte időben végezhető!  

Ossza fel osztályát csoportokra, és az egyes csoportoknak adjon különféle színű kartonlapokat 

és jégkockát. Ellenőrizze, hogy a jégkockák nagyjából azonos méretűek legyenek. A fekete és a 

fehér kártyák lényegesek, de a többi szín változatos lehet.  

Kérje meg a tanulókat, hogy vágjanak ki körülbelül 10 cm-es négyzeteket a kartonból. Helyezzék 

a négyzeteket erős napfényre, helyezzenek egy jégkockát a közepére. Most mérjék, mennyi idő 

alatt olvadnak el. Melyik a leggyorsabb és melyik a leglassabb? 

A fekete kártyán lévő jégkockának kellene a leggyorsabban elolvadnia, mert ez nyeli el a naphőt 

a leghatékonyabban, míg a fehéren lévőnek kellene a leglassabbnak lennie, mert az energiából 

sokat visszaver. A napelemeket ezért festik jellemzően matt feketére. Melyik lenne a második 

legjobb szín a napelemek számára? 

 

2. Alternatív kísérlet a napenergiával és a színekkel 

Csoportonként szükséges: Fehér és fekete kartonlap, 4 műanyag pohár 
 

Vágjanak ki két kört a fehér kartonból és két kört a fekete kartonból. Helyezzen egyet-egyet az 

egyenlő méretű műanyag poharak alá. Töltsék fel az egyes poharakat ¼-ig, és jegyezzék fel a 

hőmérsékletet. Most fedjék le az egyik poharat egy fekete körrel és egy másikat egy fehér 

körrel (rögzítsék ragasztószalaggal, vagy gumigyűrűvel) és helyezzék a négy poharat közvetlen 

napfényre. Jósolják meg, melyik pohárban lesz a legmagasabb a hőmérséklet. Mérjék meg 5 

perc,  majd 10 perc elteltével. 

 

3. Készítsenek naptűzhelyet 

Csoportonként szükséges: kartonból készült pizza doboz, alumínium fólia, műanyag 

csomagolóanyag, fekete papír, újságok, ollók és ragasztószalag 
 

Alakítsanak ki fület a fedélen, úgy, hogy bevágják a két hosszú szélet és az egyik rövid szélet, 

hajtsák vissza a fület a megvágatlan élre, és ráncolják össze. Fedjék be a fület alumínium 

fóliával, és rögzítsék jól ragasztószalaggal. Nyissák ki a dobozt, és fedjék be a fenekét fekete 

papírral. Szigeteljék úgy, hogy az újságpapírt hengerré csavarják össze, és a doboz belső széleit 

ezzel körberakják, és ragasztóval rögzítik. Feszítsenek ki műanyag fóliát a fedél belső oldalára (a 

fülek vágásakor keletkezett nyílást ezzel beborítva). Helyezzenek a dobozba felmelegítendő 

ételt (például pillecukrot), zárják be, de nyissák ki a fület, és fordítsák az alumínium fóliát a 

napfény felé. Támasszák ki a fület pálcával, és várjanak körülbelül 30 percig.  
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3. munkalap | Napenergiáról szóló filmrészlet 
 

1. Ki a filmben szereplő tudós? 

 

 

2. Min dolgozik? 

 

 

 

3. Mi ösztönözte őt? 

 

 

 

4. Mit fejlesztett ki? 

 

 

 

 

5. Hogyan dolgozik? Milyen a cellák megjelenése? Rajzoljanak le egy 

cellát, és a részeit lássák el felirattal. 

 

 

 

 

6. Melyek az előnyök, a ma széles körben használt szilícium cellákhoz 

képest? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Milyen anyagok használhatók egy szerves napelemben? 
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4. munkalap | Szerkezeti szín 

 

1. Kik voltak azok a tudósok, akik először figyelték meg a szerkezeti 
színváltozást? 

 
 
 
2. Melyik állat tollát tanulmányozták? És milyen következtetéseket vontak le? 

 
 
 

3. A szerkezeti színeket inkább optikai hatás okozza, és nem pigmentáció. Ezek 
az optikai hatások: hullámzavar, a fénytörés és a fényelhajlás. Kutassatok, és 
magyarázzátok el saját szavaitokkal, mit jelentenek ezek a szavak. 

a. Hullámzavar 
 
 

b. Fénytörés 
 

 
c. Fényelhajlás 

 
 
4. A filmrészletben milyen bogyót említenek? Mi olyan különös vele 

kapcsolatban? 
 
 
 
5. Azok az anyagok, amelyeknek a színe a szerkezeti elszíneződésnek 

köszönhető, gyakran színjátszók is. Mi a színjátszás, és milyen állatokon, 
növényeken vagy anyagokon figyelhetjük meg ezt a tulajdonságot? 

 
 
 
6. Melyek a szerkezeti elszíneződés lehetséges alkalmazásai? Sorolj fel hármat.  
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5. munkalap | A nanotól a gigáig 

 

A mértékegység neve A mértékegység szimbóluma Jelentése 

 
Gigaméter 
 

Gm Egy milliárd meter 

__________méter ___________ 
 
Egy millió meter 
 

Kilométer km 
 
Egy ______________ méter 
 

 
Méter 
 

_________ Egy méter 

 
_____________méter 
 

mm 

 
Egy ___________-d része egy 
méternek 
 

Mikrométer µm 

 
Egy milliomod része egy 
méternek 
 

 
_____________méter 
 

nm 

 
Egy ___________-d része egy 
méternek 
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6. munkalap | A tervezési ciklus 

 
Használd ezt a diagramot, amely segítségével meghatározhatod a tervezésed menetét. 

 

Ötletek 

 Kutatás, amelyet mások elvégeztek. 

 Vizsgáld meg, milyen anyagok állnak rendelkezésre. 

 Légy kreatív, támaszkodj a tudásodra, amelyek alapján különféle megoldásaid lehetnek, 

majd válassz egyet, amelyet kidolgozol. 

 Írd le a kihívást – szerepeljenek megszorítások és korlátok. 

 Ha kézzelfoghatóan meg tudod valósítani a tervedet, próbáld is ki. És végezz 

fejlesztéseket.  

 

A probléma azonosítása 

Feltárás 

Tervezés Megvalósítás 

Kipróbálás 

Tovább-

fejlesztés 
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1. tanári megjegyzés | Napenergiáról szóló filmrészlet 

1. Ki a filmben szereplő tudós? 
Michael Grätzel- a tanulók végezzenek vele kapcsolatos kutatást az Interneten, tárják fel az 
életútját, a munkásságát és az általa elnyert díjakat.  
 

2. Min dolgozik? 
Fotoszintézist utánzó rendszerek létrehozása, azzal a céllal, hogy a napfényből üzemanyagot és 
elektromos áramot állítson elő. 
 

3. Mi ösztönözte őt? 
Az 1970-es olajválság döbbentette rá, hogy nem maradt elég kőolaj, és e miatt kezdett 
szenvedélyesen kutatni olyan helyettesítő rendszerek után, amelyek a napfényt hasznosítják 
üzemanyag előállítására.  
 

4. Mit fejlesztett ki? 
A növények természetes fotoszintetizáló rendszerét utánzó festékkel érzékenyített napelemeket 
fejlesztett ki. A molekuláris festék elnyeli a napfényt, amely ezt követően villamos energiává 
alakul át.  
 

5. Hogyan dolgozik? Milyen a cellák megjelenése? Rajzoljanak le egy cellát, és a részeit lássák 
el felirattal. 

 
6. Melyek az előnyök, a ma széles körben használt szilícium cellákhoz képest? 

1. A Grätzel napelemek mindkét oldalon gyűjtik a napfényt, amely leginkább a sivatagban 
fontos, ahol a fény visszaverődik 

2. A Grätzel napelemek a szórt sugárzást gyűjtik 
3. Beltéren használhatók 
4. Ideális épületekben történő beépítéshez; a színes üvegnek művészi hatása van 

 

A festékkel érzékenyített napelemek további előnyei, hogy a sorozatgyártással olcsóbbak 
lesznek a versenytársaknál, és jelentős a környezeti előnyük, mert semmilyen energiára 
érzékeny, nagy vákuumú módszert, vagy mérgező elemet nem használnak1.  
 

                                                 
1Forrás: Jacob Aron egyik cikke a The Guardian 2010. július 4-i számában, ‘My Bright Idea: Michael Grätzel’ (A 
ragyogó ötletem: Michael Grätzel; http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-
idea-energy 

Üveg vezető 

Elektrolitok 

Titán oxid 

 

Festékkel bevont 

Üveg vezető 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy


24 
  

2. tanári megjegyzés | Szerkezeti szín 

1. Kik voltak azok a tudósok, akik először figyelték meg a szerkezeti színváltozást? 
Isaac Newton és Robert Hooke. Thomas Young magyarázta először a hullám interferenciát.  
 

2. Melyik állat tollát tanulmányozták? És milyen következtetéseket vontak le? 
Úgy találták, hogy a pávatollakat kék és zöld színben érzékeljük a szerkezetük miatt, de a 
valóságban a tollakat melanin színezi barnára. A melanin a bőr és a haj színéért felelős összetett 
polimer. A tollak felületi morfológiája úgy veri vissza a fényt, hogy színesnek látjuk őket  

 

3. A szerkezeti színeket inkább optikai hatás okozza, és nem pigmentáció. Végezz kutatást, 
és magyarázd el a saját szavaiddal, mi ez az optikai hatás és hogyan működik. 

„Ebben az esetben a fény hullámként viselkedik” - Mondta Lily, és egy kis kavicsot dobott a 
szökőkútba. A kavics körül kör alakú hullám kezdett terjedni. Aztán Lily egyszerre három 
kavicsot dobott be. Ezek mindegyike körül hullámok alakultak ki, amelyek egymással 
kölcsönhatásba léptek. Bizonyos pontokon a hullámok összeadódtak és felerősítették egymást, 
míg más pontokon a hullámok kioltották egymást.” A hullám interferencia (zavar) akkor 
következik be, amikor az egyedi hullámokat alkotó elektromágneses mezők kölcsönösen hatnak 
egymásra. Az anyag mikroszkopikus szerkezete prizmaként működik, és a fényt az őt alkotó 
sokféle színre bontja fel. A tárgy felületéről visszaverődő frekvenciától függően, a visszavert 
fény vibrálva, színjátszóan jelenik meg. 
 

4. A filmrészletben milyen bogyót említenek? Mi olyan különös vele kapcsolatban? 
A bogyó tudományos neve Polliacondensata és a bármilyen élő szövetben ismert legragyogóbb 
kék szín. A bogyó Afrika erdős területein található. A filmben bemutatott bogyókat egy 100 éves 
növényről szedték, és a színe nem fakult. Ez a szerkezeti elszíneződés csodálatos tulajdonsága.  
 

5. Azok az anyagok, amelyeknek a színe a szerkezeti elszíneződésnek köszönhető, gyakran 
színjátszók is. Mi a színjátszás, és milyen állatokon, növényeken vagy anyagokon 
figyelhetjük meg ezt a tulajdonságot? 

A színjátszás két, vagy több felületről, pl. félig átlátszó vékony rétegről érkező visszaverődések 
közötti építő és romboló zavar eredménye, amely fénytöréssel is keveredik. Amikor a fény 
ezekről a felületekről visszaverődik, a felső felületről és a lejjebbi felületekről visszaverődő 
fénysugarak között fáziseltolódás jelentkezik. Ezért, egy bizonyos hullámhossz és szög esetén, a 
fényhullámok amplitúdója megemelkedhet, vagy csökkenhet. A színek ezért tűnnek másnak és 
másnak különféle szögeknél. Ez történhet bizonyos madarak tollai, lepkék szárnyai, halak 
pikkelyei, szappanbuborékok, olajrétegek, bogarak kitinpáncélja és a gyöngyház esetében.  
 

6. Melyek a szerkezeti elszíneződés lehetséges alkalmazásai? Sorolj fel hármat.  
A szerkezeti elszíneződés sokféle alkalmazás számára ad lehetőségeket, például divat anyagok 
(textíliák), alkalmazkodó álcázás, alacsony fényvisszaverődésű üveg, hatásos optikai kapcsolók 
és fényvisszaverődést gátló felületek. Ezt a technológiát már biztonsági hologramként 
alkalmazzák bankkártyáinkon és bankjegyeken; ezeket a hologramokat nagyon nehéz 
hamisítani, mert a szerkezeti morfológiájukat nano-nagyságrendben mintázták meg. 


