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� Sun Microsystems, Inc. 1990-ben egy új programozási nyelv kifejlesztésébe kezdett. 
A Green (Zöld) project célja egy olyan magasfokú, objektumorientált programozási 
nyelv megteremtése volt, amelynek segítségével könnyen lehet hordozható háló-
zati alkalmazásokat készíteni. Az új nyelv gyökereit a C és C++ nyelvek képez-
ték, de objektumorientáltsága messzemenőleg meghaladja e két nyelv képessége-
it. Az új nyelv tervezéséhez kikristályosodott szabványokat, eszközöket, jól mű-
ködő komponenseket, komplex könyvtárakat használtak fel. Talán a nyelvnek e 
szívóssága, valamint a Sun laboratóriumok előtt zöldellő tölgyfa-park tisztelete 
ihlette az ��� (tölgy) nevet. Az egyedüli baj csak az volt, hogy ezzel a névvel 
már jegyeztek be, a programozási nyelvek oly „zsenge” története folyamán egy 
másik nyelvet. A Sun (Nap) cég tervezői így a napsütötte tengerpartra, valamint a 
fejlesztés közben elfogyasztott aromás kávé származási helyére gondolva ����-
nak keresztelték át újszülöttjüket. 

� 1975-ben az Amerikai Védelmi Minisztérium finanszírozásával megindult egy 
olyan komplex programozási nyelv elméletének kidolgozása, amely a kor leg-
újabb kihívásait megoldotta. Az új kívánalmaknak megfelelő nyelv vázlatát 
STRAWMAN-nak (szalmabáb) nevezték el. Ezt felülvizsgálva az új változat a 
WOODENMAN (fabáb) nevet kapta. További vizsgálatok eredménye lett a 
TINMAN (ónbáb), majd az IRONMAN (vasbáb) jelentés. Ekkor versenyfelhí-
vást tettek közzé, hogy ki tud egy olya nyelvet tervezni, ami a legközelebb áll az 
IRONMAN-ben szereplő leíráshoz. A négy induló közül a győztes a GREEN 
(zöld) csapat lett, ami a francia Cii-Honeywell Bull csoportja volt, amit Jean 
Ichbiah vezetett. A legújabb követelményeket STEELMAN-nak (acélbáb) ne-
vezték el, és az ebből származó nyelvet Ada névre keresztelték Ada Augusta By-
ron (1815–1852) tiszteletére. Az Ada potenciálisan a legfejlettebb nyelv lett a 80-
as évek közepére, de szerepe ma messze nem akkora, mint várták volna. 

 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Hulladékból is készíthetünk energiatermelőt
Szükséges anyagok és észközök: víz, konyhasó, szénrúd, alumínium-sörösdoboz, áram-

vezető huzal, árammérő műszer, kisteljesítményű villanymotor (játékautóból), állvány 
fogóval, üvegbot. 

Kísérlet menete: Rögzítsétek az állványhoz a szénrudat, melyhez kössetek egy vezetőt. 
A szénrudat helyezzétek az alumíniumdobozba úgy, hogy ne érjen annak az oldalához, 
sem az aljához. A doboz széléhez kössetek egy másik vezetőt. A vezetőket csatlakoztas-
sátok a mérőműszerhez. Főzőpohárban forraljatok vizet, s adagoljatok hozzá annyi 
konyhasót, amíg telített oldatot nem kaptok (marad fel nem oldódott só az edény alján). 
A meleg telített oldatot töltsétek a dobozba. Figyeljétek meg a műszer jelzését. Megsza-
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kítva az áramkört, kössétek be a motort. Amennyiben működés közben gyengül az 
áramforrás teljesítménye, üvegbottal (lehet fapálca is) keverjétek fel erőteljesen a sóolda-
tot, ügyelve, hogy ne szakadjanak meg az elektromos kapcsolatok. 

A galvánelem működési elve: az alumínium lemez felületén előállításakor kialakul egy 
nagyon tömör szerkezetű, vékony, oxidréteg (Al2O3), amely megvédi az aktív fémet a 
környezeti hatásoktól. Ezért tárolható benne a sör is. A tömény sóoldatban levő klorid-
ionok megtámadják az oxidréteget, komplex-ion formájában oldatba viszik az alumíni-
um-ionokat: Al3+ + 4Cl- → [AlCl4]-

Így védőréteg nélkül marad az oldattal érint-
kező alumínium felület, amely galvánelemet képez 
a szénrúdban fizikailag kötött levegő oxigénjével. 
Az elem két elektródján a következő reakciók 
mennek végbe: 

Katódon:    Al   → Al3+ + 3e-

Anódon:    O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

Az áramtermelő kémiai reakció:   4Alsz +
3O2(g) + 6 H2O → 4Al3+  + 4OH-

Gondolkozz el! Hogyan tudnád bizonyítani, hogy 
a fenti elektródreakciók mennek végbe? 

A kísérlethez felhasznált anyagokkal hogyan 
tudnál nagyobb feszültségű áramot nyerni? 

 

Egyszerű kémiai kísérletek, mellyekkel a magasabb szervezettségű növények légzése igazolható 
1. A légzés során termelt szén-dioxid kimutatásával 
a) Szükséges eszközök és anyagok: épszájú kémcsövek, fedő üveglemezkék, fapálcika, 

gyufa, friss gomba, murok, csírázó borsó, burgonya 
Kísérlet menete: daraboljátok apróra a friss zöldséget, s töltsétek a kémcsövekbe, me-

lyeknek a száját kenjétek körbe be zsiradékkal, s fedjétek le üveglemezzel. Mindegyik 
növényből készítsetek ilyen módon három mintát, melyeket jelöljetek 1,2,3 számokkal. 
A kémcsöveket (az állvánnyal) helyezzétek meleg helyre. Ne haladja meg a hőmérséklet 
a 35Co-ot (lehet fűtőtest közelébe, vagy egy vízfürdőbe, melynek ellenőrzitek hőmérsék-
letét hőmérővel). Egy óra eltelte után az 1-es kémcsőről óvatosan oldalra toljátok le a 
védőlemezt (hirtelen mozdulattal levegő áramolna a kémcsőbe, melynek oxigén tartalma 
negatív kísérleti adatot eredményezne), s mélyítsétek a parázsló fapálcikát a kémcső
gázterébe. Jelöljétek meg a kémcső falán, hogy milyen mélységben észleltétek a parázs 
kialvását. A 2-es kémcsővel még várjatok egy órát, a 3-sal még kettőt, s azután végezzé-
tek el a méréseket az előbb leírtak alapján. A különböző növényi részekkel elvégzett 
mérésekből következtethettek a növényi légzés intenzitására a növény fajának függvé-
nyeként. 

Méréseredményeiteket jegyezzétek fel munkanaplótokba, s végezzétek el azok kiér-
tékelését grafikusan is ábrázolva a keletkezett szén-dioxid térfogatát (ez arányos a gáz-
oszlop magasságával) az idő függvényében. Ugyanazon a grafikonon más színnel jelölve 
a különböző növények esetében mért értékeket, további következtetéseket tudtok 
szemléletessé tenni. 

b) Szükséges eszközök és anyagok: kistérfogatú pohárkák, szemcseppentő, szűrőpapír, 
olló, burgonya, sárgarépa, éretlen alma, fenolftalein cseppel rózsaszínűre színezett 
baritvíz -Ba(OH)2 oldat. 

 



158 2005-2006/4 

Vizsgálat menete: szűrőpapírból vágjatok kis csí-
kot, hajlítsátok V alakba, s cseppentsetek rá 1 csepp 
rózsaszínű baritvizet, állítsátok a pohárkába (1). A 
pohárkát borítsátok egy zsiradékkal megkent üveg-
lapra, hogy ne érintkezzék a papírcsík levegővel (2). 
Ezután a növénymintát készítsétek elő, pl. ketté-
vágva egy almát, s a pohárkákat borítsátok az alma-
szelet különböző helyeire (magházra, attól távolab-
bi szövetrészre (3)). 

Mérjétek a papírcsík elszíntelenedéséig eltelt időt, s jegyezzétek fel a munkanaplóba. A 
szén-dioxid termelésének sebessége arányos a légzés intenzitásával. A mérésetek során az 
elszíntelenedésig eltelt idő fordítva arányos a gáztermelés sebességével, ezért következteté-
seket vonhattok le a különböző növényi szövettípusok légzési intenzitásáról.   

 
2. A légzés során elfogyott oxigén mennyiségének követésével 
a) Szükséges eszközök, anyagok:  két kémcső, egyfuratos dugó, üvegcső, fecskendő,

szűrőpapírcsík, csírázó borsómagok, 2%-os NaOH-oldat 
A vizsgálat menete: Az ábra szerint az egyik 

kémcsőbe nedves szűrőpapír csíkra tegyetek 
sorba 15-20 db. borsómagot, a kémcsőbe he-
lyezzétek el az üvegcsővel átfúrt dugót.  A 
másik kémcsövet üresen, mag nélkül dugjátok 
be, ez a kontrollkémcső.

A kémcsöveket helyezzétek vízszintesen egy állványra (könnyen elkészíthető egy 
kartondobozból is, akinek van vékony deszkája, abból is, máskor is hasznát vehetitek 
kísérleti munkákban). A dugóból kiálló üvegcső végén a fecskendő segítségével juttassa-
tok a natrium-hidroxid oldatból kb. 2cm hosszúságú folyadékoszlopot a belső, keskeny 
csőbe mind a két kémcső esetén. Amikor a kontrollkémcsőben a folyadékoszlop moz-
gása megszűnt (ez a hőmérsékletváltozás következménye lehet), akkor kezdjétek figyelni 
a magokat tartalmazó kémcsőben a folyadékoszlop vándorlását. Amennyiben megjelöl-
tétek a folyadékoszlop kezdeti állapotát, s méritek az eltelt időt, a folyadékszint változá-
sából kiszámíthatjátok az időegység alatt 1 mag által fogyasztott oxigén mennyiségét. Ha 
különböző növényekre végeztetek méréseket, küldjétek el eredményeiteket mások tájé-
koztatására is! 

 
b) A mérés elvi lényege megegyezik az előbbi kísérletével. Hosszabb időn át, na-

gyobb anyagmennyiségekkel, pontosabb meghatározást eredményezhet a következő
gyakorlat: 

Szükséges eszközök, anyagok: Kisebb méretű (1/4, vagy 1/2L térfogatú) termosz, há-
romfuratú gumidugó, osztott pipetta, táramérleg, hőmérő, gumicsövek, üvegcsövek, 
szorító, üvegpohár jelzőfolyadéknak, szivacsdarabkák, műanyagháló, csírázó magok, 
lúgoldat 
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A vizsgálat menete: Apróra vágott szivacsot 
lúgoldattal itassatok át, majd nyomjátok ki 
belőle a felesleges folyadékot (a lúgoldat 
szolgál a légzés során keletkezett szén-
dioxid megkötésére), kössétek több kis 
műanyaghálóba. Egy részét a hálóknak 
helyezzétek a termosz aljára, majd a csírá-
zó magokból (számoljátok meg a méréshez 
használt magokat, mérjétek meg tömegü-
ket is) készítsetek kis csomagokat hálóba 
kötve, s rétegezzétek a szivacsok fölé.  

Ezután a magokra ismét tegyetek lúggal átitatott szivacsos csomagokat az ábra sze-
rint. A termosz száját zárjátok a dugóval, amelynek egyik furatába hőmérőt, a másik két 
furatába egy-egy üvegcsövet dugjatok. Az egyik üvegcsőre húzott gumicsőre tegyétek a 
szorítót, a másikhoz kössétek az osztott pipettát, amelyről elvezető cső merüljön a 
jelzőfolyadékba. A szorító nyitott állásában szívjatok egy kis levegőt a reakciótérből, 
amíg a jelzőfolyadék megjelenik a pipetta leolvasható skálája elején. Ekkor zárjátok a 
szorítót. Ezután kövessétek a pipettában a folyadékszint vándorlását, feljegyezve a 
megfigyelés alatt eltelt időt is. Az adatokat foglaljátok táblázatba, majd számítsátok ki az 
egységnyi tömegű növény által egységnyi idő alatt fogyasztott oxigén mennyiségét!  

 

Az alkoholos erjedés végtermékének (az alkohol képződésének) kimutatása  
Anyag és eszközszükséglet: 15%-os cukoroldat, pékélesztő, kristályos jód, 30%-os 

NaOH-oldat, üvegedény, hőmérő, mérőhenger, táramérleg, tölcsér, szűrőpapír 
Üvegedénybe mérjetek ki 200mL 15%-os cukoroldatot. 20g pékélesztőt szuszpen-

dáljatok el benne (morzsoljátok fel finoman, majd kevergessétek, míg egyenletesen 
eloszlik). Az elegyet tartsátok egy óra hosszat 35Co hőmérsékleten. Ezután az elegyet 
szűrjétek át, s a szűrlet 10mL-éhez adjatok 0,1g kristályos jódot és ezután 60Co–ra való 
melegítés közben (vízfürdőn) csepegtessetek hozzá a lúgoldatból, míg a jód feloldódik, 
és az oldat elszíntelenedik. Az oldat lehűlése után szagoljátok meg az elegyet, s figyeljé-
tek meg a kiváló anyagot! A sárga, jellegzetes szagú anyag a jodoform. 

 

Felhasznált irodalom 
3] Szalai I., Frenyó V.: Növényélettani kísérletek, Tankönyvkiadó, Bp. 1962. 
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IV. rész 
Mottó: 

 „A legszebb, amit megérthetünk az élet titkának keresése. Ez az alapérzés, amely az igazi művészet 
és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni az – hogy 
úgy mondjam –  halott, és szeme kialudt.” (Albert Einstein) 


