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 public long longValue(): Átalakít egy BigInteger-t long-gá. 
Ha a BigInteger túl nagy és nem fér bele a long határaiba, akkor a fel-
ső 64 bit lesz visszatérítve. 

 public float floatValue(): Átalakít egy BigInteger-t 
float-tá. Ha a BigInteger túl nagy és nem fér bele a float határaiba, 
akkor pozitív vagy negatív végtelen lesz az érték, attól függően, hogy melyik-
hez van közelebb. 

 public double doubleValue(): Átalakít egy BigInteger-t 
double-lé. Ha a BigInteger túl nagy és nem fér bele az double határai-
ba, akkor pozitív vagy negatív végtelen lesz az érték, attól függően, hogy me-
lyikhez van közelebb. 

 public boolean isProbablePrime(int certainty): Igazat 
térít vissza ha a this több mint valószínű, hogy prím, hamisat ha összetett 
szám. Annak a valószínűsége, hogy az állítás igaz: (1-1/2certainty). 

 public int compareTo(BigInteger val): Összehasonlítja a 
this-t a val-lal; -1-et térít vissza ha kisebb, 1-et ha nagyobb és 0-t ha 
egyenlők. 

 public BigInteger min(BigInteger val): Visszatéríti a 
this és a val közül a kisebbet. 

 public BigInteger max(BigInteger val): Visszatéríti a 
this és a val közül a kisebbet. 

 public int hashCode(): Egy hasító függvénnyel kulcsot generál a 
this-hez. 

 
K. L.  

 

Fizikai Nobel-díj 2007 

Egy érdekes fizikai jelenség felfedezéséért ítélték oda 2007-ben a fizikai Nobel-díjat 
Albert Fert francia és Peter Grünberg német fizikusnak. Az általuk felfedezett jelensé-
get óriás mágneses ellenállásnak hívják. A mágneses ellenállás jelensége már régóta ismert a 
fizikusok előtt. 150 évvel ezelőtt, 1857-ben Lord Kelvin vizsgálni kezdte egyes anyagok 
elektromos ellenállását mágneses tér jelenlétében.  

Talált olyan anyagokat, amelyeknek az elektromos ellenál-
lása megváltozott, megnőtt, ha mágneses térbe helyezték. Ezek 
között a legjelentősebb volt a bizmut, amelynek az elektromos 
ellenállása nagyobb mágneses térben közel 1%-os növekedést 
mutatott.  Mivel az elektromos ellenállás növekedés a mágne-
ses térerősség függvényében változott, ez az anyag alkalmas-
nak mutatkozott arra, hogy belőle mágneses térerősség méré-
sére alkalmas eszközt, „térerősségmérő-szondát” készítsenek. 
Az 1. ábrán látható egy ilyen szonda vázlatos rajza, ahol a 
bizmutszál spirális alakban van feltekerve, ezért ezt a szondát a 
szakirodalomban bizmutspirálisnak nevezték. A mágneses el-
lenállásnak ez volt az első gyakorlati alkalmazása. Közel 100 
éven át a fizikusok ezzel mérték a mágneses térerősséget. 

 
1. ábra 
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A bizmut és más, mágneses-ellenállásváltozást mutató anyagok esetében ez a jelen-
ség azzal magyarázható, hogy az áramvezetést biztosító elektronok a mágneses térben 
nagyobb mértékben szóródnak a kristályrácson, ami a mozgásukban nagyobb akadályt 
jelent, tehát megnő az anyag elektromos ellenállása. Az az erő amely a mágneses tér ré-
széről a mozgó elektronokra hat, az ún. Lorenzt erő, ez eredményezi az elektronok gya-
koribb ütközését (szóródás) a kristályráccsal.  

Fert és Grünberg, egymástól függetlenül, egy egészen más jellegű elektron-mágneses 
tér kölcsönhatást fedezett fel, amely egy kvantummechanikai jelenséghez kapcsolódik. 
Vizsgálataikat nagyon vékony, mágnesezhető (ferromágneses) és nem mágnesezhető fém-
rétegekből kialakított szendvics strukturán végezték. Már a 70-es évek elején a fizikusok-
nak sikerült epitaxiális technikával (gőzfázisból, monokristályos rétegnövesztés) nagyon 
vékony, két-három atomréteg vastagságú rétegeket, ún. filmeket előállítani. Mivel ezek 
vastagsága nanométer (10-9 m) nagyságrendű, a különböző előállítási eljárásokat gyűjtőné-
ven nanotechnológiának nevezték el. A fizikusok vizsgálni kezdték különböző 
nanorétegek tulajdonságait és igen meglepő eredményekre jutottak. Általában kijelenthető, 
hogy a nanorétegek sok tekintetben a makroszkopikus anyaghoz viszonyítva eltérő mó-
don viselkednek. A makroszkopikus anyaghoz képest mechanikai, optikai, elektromos, 
mágneses, de sok esetben kémiai vonatkozásban is más tulajdonságokat mutatnak.  

 Franciaországban A. Fert, Németországban P. Grünberg irányítása alatt vizsgálni 
kezdték szendvics szerkezetű nanorétegek mágneses ellenállását. A szendvics szerkezet 
felépítését a 2. ábrán levő modell-képen láthatjuk. Egy szendvics elem 3 nanorétegből 
áll. A sötétebb színű (1-es és 3-as réteg ferromágneses) vas nanoréteg, míg a világosabb 
(2-es réteg) króm nanoréteg (nem ferromágneses fém). Tehát két ferromágneses réteg 
közé, egy nem ferromágneses réteg ékelődik be, ez alkotja az elemi szendvics 
nanostruktúrát. Megmérték a szendvics szerkezet elektromos ellenállását abban az eset-
ben, amikor a két vasréteget azonos irányban mágnesezték (2A ábra) és abban az eset-
ben amikor a vasrétegeket ellentétes irányban mágnesezték (2B ábra). A második eset-
ben, amikor a két ferromágneses réteg ellentétes irányban mágnesezett, jóval nagyobb 
elektromos ellenállás adódott, ez a nagy ellenállás-növekedés nagyságrendekkel nagyobb 
a makroszkopikus anyagnál tapasztalható ellenállás-növekedésnél. Ezért a kutatók a je-
lenséget óriás mágneses ellenállásnak nevezték el. Felvetődik a kérdés, milyen kölcsön-
hatás lép fel ebben az esetben, amely az áramvezetést létesítő elektronok mozgásában, 
ilyen kis távolságon és gyenge mágneses térben ilyen nagyarányú ellenállásváltozást 
okoz. Ennek a jelenségnek kvantummechanikai magyarázata van, amely az elektron sa-
ját impulzusmomentumához kapcsolódik, amelyet röviden spinnek neveznek. A spinnel 
rendelkező részecskéknek saját mágneses momentumuk van, a spinmágneses momen-
tum. Ha az elektron egy külső mágneses térbe kerül, akkor meghatározott helyzetbe ke-
rül (spin orientáció), a spinje vagy a tér irányába (paralel-beállás), vagy azzal ellentétes 
irányba (antiparalel-beállás) áll be. A mágnesezett anyagban az elektronok többsége 
azonos spinbeállású. Csekély azon elektronok száma amelyek ezekkel ellentétes beállá-
súak.  

Vizsgáljuk meg a 2A és 2B ábra alapján egy nano-szendvicsben, hogyan alakul ki az 
óriás mágneses ellenállás. Egy mágnesezett rétegben az elektronok többsége azonos spinű, 
ezek a rétegben könnyebben mozognak, kis ellenállást képviselnek (sötét színű elektro-
nok). A kis számú ellentétes spinű elektronok (fehér színű elektronok) nehezen mozognak 
„szemben az árral”, de mivel csekély a számuk, nem képviselnek nagy ellenállást.  
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 2A ábra   2B ábra 

 
A 2A ábrán látható nano-szendvics mindkét vasrétegében (1-es és 3-as réteg) azonos a 

mágnesezettség iránya. Az elektronok a 2-es krómrétegen könnyen áthatolnak, mivel ott 
nincsen mágneses rendezettség. A 3-as rétegbe jutva ugyancsak könnyen haladnak tovább, 
mivel azonos spinű elektronok között haladnak. Ezért ebben az esetben a szendvics kis 
elektromos ellenállást képvisel. A 2B ábrán a két vasréteg ellentétesen mágnesezett, ezért 
az 1-es rétegből jövő elektronok a 3-as rétegbe jutva nehezen haladnak tovább, akadályoz-
za őket az ugyanolyan számú, de ellentétes spinű elektronok jelenléte. A fehér elektronok 
mind az 1-es mind a 3-as rétegben azonos spinűek, de kis számuk miatt nem képviselnek 
jelentős áramot. Ezért időegység alatt jóval kevesebb elektron fog a szendvicsen áthaladni 
mint az előző esetben. Emiatt a szendvics ennél a mágnesezettségnél nagy ellenállást kép-
visel. Több szendvicsréteget egymásra helyezve, fokozni lehet a mágneses ellenállást. A 
francia csoport több, egymásra helyezett szendvicsréteg esetén 50%-os ellenállás növeke-
dést is el tudott érni. Ezt a nagy mágneses ellenállást nagyon gyenge mágneses térben ér-
ték el. Ha ilyen térerősségben vizsgáljuk a makroszkopikus anyagok esetén elérhető mág-
neses ellenállást, akkor sok nagyságrenddel nagyobb a nanoszendvics mágneses ellenállása, 
ezért kapta az óriás mágneses ellenállás elnevezést. 

Az óriás mágneses ellenállás vagy a szakirodalmi angol rövidítése a GMR (Giant 
Magnetorezistance) felfedezése egy teljesen új típusú mágneses érzékelő kifejlesztését tette 
lehetővé. Az 1. ábrán látható mágneses érzékelő a bizmutspirál, mérete 10 centiméter 
nagyságrendű. A GMR típusú mágneses érzékelőket a nanotechnológia segítségével sike-
rült előállítani, így méretük nanométer nagyságrendűnek tekinthető. Ha a két mágneses ér-
zékelő geometriai méretét összehasonlítjuk, akkor egy százmilliószoros méretcsökkenést 
tapasztalhatunk. Tehát száz év alatt ilyen látványos miniatürizálás tapasztalható. A két ku-
tatócsoport a GMR felfedezése után mindjárt felfigyelt arra, hogy ennek a jelenségnek 
igen fontos gyakorlati alkalmazásai lehetnek a számítástechnika területén.  

A 90-es évek végén megjelentek a GMR első jelentős alkalmazásai a számítógépek te-
rületén. Az első ilyen alkalmazás a GMR alapján működő keménylemez olvasófejek al-
kalmazása a számítógépeknél. A merevlemezeken az adatok tárolása mágneses hatás alap-
ján történik. A digitálisan tárolt információ nullái és egyesei különbözően mágnesezett kis 
területeket jelentenek a merevlemezen. Az olvasófej ezeket olvassa le a merevlemez mű-
ködése közben. A lemez adattároló kapacitását úgy lehet növelni, hogy egyre csökkentik 
az információt hordozó mágnesezett területeket, ennek következtében csökken az olvasó-
fejre ható mágneses térerősség. A régebbi olvasófejekben a mágneses érzékelők indukciós 
tekercsek voltak, és ezek már nem voltak alkalmasak a nagyobb információ-sűrűségű le-
mezek olvasására. A 90-es évek elején a számítógépek még 40 MB-os adattárolókkal dol-
goztak, a nano-technológiájú olvasófejekkel már 40 GB fölötti lemezeket is le lehet olvas-
ni. Tehát 10 év alatt a GMR jelenségnek köszönhetően több mint három nagyságrenddel 
sikerült növelni az adattárolás kapacitását. A későbbiek során egymást követték ezen a te-
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rületen a további felfedezések. Olyan megoldást is kidolgoztak, ahol a két ferromágneses 
fémréteg közé egy szigetelő nanoréteget helyeztek. Ezen a vékony szigetelő rétegen, egy 
másik kvantummechanikai jelenség (alagút-effektus) folytán, a vezetési elektronok részben 
át tudnak jutni a szigetelőn. Ez a szendvics-struktúra mind információ kiolvasó, mind 
elektronikus kapcsolóként is működhet. Ahhoz, hogy nagy kapacitású, olcsó merevleme-
zeket gyárcsanak, még egy fontos felfedezésre volt szükség. A költséges epitaxiális techno-
lógiát egy olcsóbb eljárással kellett helyettesíteni. Stuart Perkins az Egyesült Államokban 
kidolgozott egy olcsóbb eljárást, a szórásos (sputtering) technológiát, amely nem állít elő 
tökéletes monokristályos rétegeket, de ezekben a nano-filmekben is létrejönnek a 
monokristály rétegekben tapasztalt jelenségek.  

A világ számos intézetében folynak kutatások ezeken a területeken, és egyre több 
alkalmazási lehetőségre derült fény. Ma már azt mondhatjuk, hogy egy új elektronika 
van kialakulóban, amelynél a nano-filmekben létrejövő elektronspin tulajdonságok játsz-
szák a főszerepet. Ezért az elektronikának ezt az új területét spintronikának nevezték el 
a kutatók. 

Fert és Grünberg munkásságának jelentősége nem pusztán egy új kvantummechani-
kai-effektus felfedezésére korlátozódik, hanem azon túlmenőleg a XXI. század egy új 
tudományágának, a spintronikának a létrejöttét eredményezte, amely számos területen a 
nanotechnológia alkalmazását teszi lehetővé. 2007-ben a fizikai Nobel-díjat olyan kuta-
tók kapták, akik felfedezésükkel egy új korszakot indítottak el az elektronikában.  

 
Puskás Ferenc 

 
 

Békésy György Nobel-díjas fizikus  
kolozsvári gyökerei 

 
Békésy György (1899. Budapest – 1972. Honolulu) magyar állampolgárként, Magyar-

országon végzett kísérleteiért lett az 1961. évi orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje, „a 
fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". A 
Békésy-életmű legjelentősebb eleme a belső fülben lejátszódó mechanikai folyamatok 
megfigyelése, leírása és a hallás természetére vonatkozó új elmélet megalkotása. Ő készí-
tett elsőként a belső fülhöz valóban hasonlóan működő modellt. Sikerét a csiga alkotó-
elemeire vonatkozó részletes vizsgálatoknak és a nagyszámú mérésnek köszönheti. Na-
gyon fontos azon megállapítása is, hogy a fülben az idegi gátlás mechanizmusa milyen 
módon járul hozzá a „jel”-nek a „zaj”-tól való megkülönböztetéséhez. Békésy számára a 
biofizikai szemlélet volt a meghatározó, és összekötötte a három érzékszervet (fül, bőr, 
szem) egymással. Életművében is összekötötte a fizikai, hírközlési és orvostudományi ku-
tatásait egymással és a tudományos munkásságát a művészettel. Haláláig kutatásaiban az 
interdiszciplináris szintézis irányába haladt és ezt hagyta az utókorra is örökségül. 

Békésy édesapja, Békésy Sándor kolozsvári születésű. Iskoláit szülővárosában végzi, 
doktori diplomáját is a kincses város közgazdasági karán szerzi, majd első munkahelye 
is szülővárosához köti, a kolozsvári egyetem közgazdasági karán kap állást. Nem sokáig 
marad Kolozsváron, mert magas fokú idegen nyelv tudása és széleskörű jogi és közgaz-
dasági ismeretei, amelyet a kolozsvári egyetemen szerzett, alkalmassá tették arra, hogy  
egy érdekesebb munkakört válasszon, diplomáciai pályára lépjen. Édesapjának ez a pá-


