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A magnéziumatomok újabb világhírnévre tettek szert 
Már rég ismert tény, hogy az atomok elektronjai a mag körül jól meghatározott energiá-

val röpködnek, ezt nevezzük az atom alapállapotának. Külső gerjesztésre (energiaközlésre) 
az elektronok energiája megnőhet jól meghatározott értékkel (a kvantumfizika törvényei sze-
rint), gerjesztett állapotba kerülhetnek, amely az atomnak sokkal instabilabb állapota, mint az 
alapállapot, nem állandó és ezért rövid idő után ( néhány nanoszekundum alatt), energia le-
adás közben az elektronok visszatérnek eredeti pályájukra. 

Elméleti számításokkal a koppenhágai Niels Bohr Intézet munkatársai megjósolták, 
hogy a magnézium 24-es tömegszámú izotópjának egy viszonylag hosszú élettartalmú 
gerjesztett állapota is lehetséges. A feltételezést a közelmúltban kísérletileg is sikerült bi-
zonyítaniuk a következőképpen: az abszolút nulla fok közelében (-273oC-on) úgyneve-
zett magneto-optikai csapdába ejtették a magnéziumatomokat. Ezután lézerrel gerjesz-
tették őket, minek hatására egyes elektronjaik az alapállapotból magasabb energiájú 
szintekre ugrottak. Ennek eredményeként a gerjesztett magnéziumatom metastabil álla-
potba került. A mérések a gerjesztett állapot élettartamára több mint fél órát (2050s) 
kaptak. Ez a leghosszabb idő, amit valaha laboratóriumi körülmények között mértek 
gerjesztett atom élettartamaként. 

A kísérleti eredménynek jelentős gyakorlati alkalmazhatóságot jósolnak. A magnézi-
um atom hosszú életű gerjesztett állapotának a különlegesen pontos atomórák fejleszté-
sében lehet jelentősége. A most előállított állapot lehetővé teheti olyan atomóra előállí-
tását, amely 900 millió év alatt késik egy másodpercet. Ezzel a pontossággal a fizikai ál-
landók időbeli állandóságát is lehet ellenőrizni.  

 
Analitikai kémikusok csúcsdöntést valósítottak meg a kimutatási határ csökkentésével 
Az analitikai kémia elsőrendű feladata anyagi minőségek felismerése, s azok mennyi-

ségi meghatározása. Az ember által kidolgozott módszerekkel szemben a természet által 
kifejlesztett érzékelő (detektor), a kutyaorr sokszor sikeresebbnek bizonyul. Ezt az el-
sőbbséget döntötték meg izraeli kutatók, amikor egy olyan detektort szerkesztettek, 
amellyel a TNT (2,4,6-trinitrotoluol) robbanóanyagot 510-17mol/dm3 töménységben is 
ki tudták mutatni. Az eljárásnak a repülésbiztonsági technikában, talaj- és vízminőségi 
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ellenőrzéseknél is nagy jelentősége lehet. A kidolgozott detektor a nanotechnika vívmá-
nya: szilícium-nanodrótra egy molekula vastagságú 3-aminopropiltrietoxi szilánréteget 
rögzítettek. Az így nyert rendszer sorozatméréseknél is érzékenységtartónak bizonyult.  

 
Az energiatározásban is hasznossá válhatnak a moszatok 
A ma használt lítium-ion elemek anódjai grafitból készülnek. Megállapították, hogy 

ha az anód anyagként szilíciumot alkalmaznak, akkor egy nagyságrendnyi 
tárolóképesség-javulás érhető el. Az is beigazolódott, hogy gyakorlatilag még nem al-
kalmazhatók az ilyen anódok, mivel túl gyorsan veszítik el kiindulási kapacitásukat. 
Amerikai kutatók azt észlelték, hogy a gyógyszer- és az élelmiszeriparban E400 néven 
gyakran használt alginsavat adagolva a szilícium nanokristályokhoz, a szilíciumalapú 
elektródok energiatároló képessége megnőtt. Az így készült anód a kísérletek során a 
legjobb grafitelektródok teljesítőképességénél nagyságrenddel nagyobb lett, károsodás 
nélkül ezer töltés-kisütés ciklust is kibírt. 

Az alginsav (C6H8O6)n összetételű természetes poliszacharid, ami a barnamoszatok 
(algák) sejtfalában nagy mennyiségben megtalálható és ebből könnyen kivonható. 

 

 
alginsav szerkezeti egysége 

 
Vegyészek új kormeghatározási eljárással segítik a régészek munkáját 
A régi selyemszövetekből készült tárgyak életkora meghatározására nem alkalmazható a 

régészetben gyakran használt szén-14 izotópos kormeghatározási eljárás, mert annak az 
elemzéshez szükséges mintaigénye több milligramm, és ez selyemből már tekintélyes 
anyagmennyiség – veszteséget eredményez. Ezért olyan módszert kerestek, amelyben a min-
ta veszteség nélkül elemezhető, nem kell roncsolni. Az új módszernél a selyem fehérjéiben 
található aminosavak időbeni átalakulását követik. Tudott, hogy a földi életben a fehérjékben 
az aminosavak L-módosulata található. A fehérjékbe beépült L-aminosavak egy része azon-
ban lassan, de hosszú idő elteltével észlelhető mértékben átalakul D-módosulattá. (A két 
módosulat molekulái csak annyiban különböznek egymástól, hogy olyan viszonyban vannak 
egymással, mint a jobb és a bal kéz tenyere a térben, egymásnak tükörképei). Az átalakulás 
sebessége függ az aminosav szerkezetétől, kémiai, biológiai és fizikai környezetétől. Analitikai 
célra, 2500 évnél fiatalabb minták esetében csak az aszparaginsav jöhet számításba, mert a 
többi aminosav átalakulása túl lassú. A kutatók az aszparaginsav D és L változatának arányá-
ból következtetni tudnak a selymek életkorára. Az eljárást olyan múzeumi darabokkal tesztel-
ték, melyeknél a keletkezés ideje a néhány évtizedes és a 2500 éves kor közötti időtarto-
mányban jól ismert volt. 

 
Baktériumok segédkezhetnek orvosoknak a diagnózis felállításában 
Amerikai kutatók szerint a száj baktériumflórájának összetétele és bizonyos betegsé-

gek között kapcsolat van. A betegség miatt a száj nyálkahártyáján bizonyos 
receptormolekulák szerkezete megváltozik, ezért másfajta baktériumok tudnak hatéko-
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nyabban odakötődni. A szájban tehát eltolódik az ökológiai egyensúly. Ezt a következ-
tetést J. Farrel és munkatársai (Los Angelesi Egyetem) a hasnyálmirigy rákos betegek 
vizsgálatakor vonták le, miközben a beteg emberek nyálkahártyájának bakteriális össze-
tételét vizsgálták. Azt találták, hogy bár a szájban több száz féle baktériumtörzs él, a be-
tegeknél sokkal kevesebb van két olyan fajból, amely az egészségeseknél mennyiségi 
dominanciát mutat. A hasnyálmirigyrák ma a legreménytelenebb daganatos betegségek 
egyike. Ennek egyik oka, hogy igen sokáig tünetmentes, ezért többnyire csak a nagyon 
előrehaladott, áttétes kórt tudták eddig diagnosztizálni. Ezért a száj nyálkahártyája bak-
teriális összetételének követése a betegség korai diagnózisára adhat lehetőséget. 

 
Újdonság a mikroszkópok világában 
A kaliforniai Stanford University kutatói olyan parányi, mindössze 1,9 gramm töme-

gű, számítógép vezérelte fluoreszcens mikroszkópot fejlesztettek ki, amelyet egerek 
agyába ültettek. Ennek felvételeit külső monitor segítségével lehet követni és elemezni, 
miközben az állatok szabadon mozoghatnak. Annak ellenére, hogy a készülék felbontá-
sa csak egy ötöde a hagyományos asztali készülékeknek, de az agynak kb. fél négyzet-
milliméternyi területét képes a neuronok szintjén nagy sebességgel „letapogatni”, mi-
közben az különböző funkciókat végez. A fejlesztők szerint az agynak ez a fajta vizsgá-
lata teljesen új lehetőségeket nyit az agykutatók számára.  

 
Forrásanyag: Magyar Tudomány, Gyimes J. közléseiből,  

Magyar Kémikusok Lapja,  Lente G. közléseiből 

 

Számítástechnikai hírek 
Negyven éves az Intel 4004 mikroprocesszor. A világ első mikroprocesszorát 1971. 

november 15-én állították elő és 740 kilohertzen (KHz) futott. A jelenlegi, második ge-
nerációs Intel Core processzor majdnem eléri a 4 GHz-et. Egy modern laptop átlagos 
évi fogyasztása 25 euróba kerül. Ha az energiafogyasztás 1971 óta nem változott volna, 
akkor a mai laptopok éppen négyezerszer többet fogyasztanának, ez pedig 100 ezer eu-
rós költséget jelentene évenként. Most már nehéz elképzelni, de 60 évvel ezelőtt a szá-
mítógépek ritka berendezésnek számítottak. A nyolcvanas évekig kellett várni az ottho-
nokban való megjelenéséig, hogy aztán a mikroprocesszornak köszönhetően jelentős 
hatással legyenek az átlagember életére is. 

 
2011. október 23-án elhunyt John McCarthy, a mesterséges intelligencia úttörője. A tu-

dós nevéhez fűződik a Lisp programnyelv megalkotása, amelyet 1958-ban a mesterséges in-
telligencia nyelvének választott, majd 1960-ban publikálta ezzel kapcsolatos eredményeit. 
Manapság is használják ezt a programnyelvet, amely egyike a legrégebbi magas szintű prog-
ramozó nyelveknek. McCarthy úgy gondolta, vannak olyan aspektusai az emberi intelligenci-
ának, amelyeket elég pontosan meg lehet határozni ahhoz, hogy egy gépet be lehessen prog-
ramozni a szimulálásukra. Erről egy kutatási támogatással kapcsolatos előterjesztésben szá-
molt be 1955-ben. Ugyanebben az indítványban ő használta először a mesterséges intelligencia ki-
fejezést. Meghatározása szerint a mesterséges intelligencia az intelligens gépek megalkotásának tu-
dománya és technikája. McCarthy 1927-ben született Bostonban emigráns baloldali szülők 
gyermekeként. Szülei a gazdasági válság alatt gyakorta költöztek. Kamaszként önmagát ké-
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pezte matematikából azokból a tankönyvekből, amelyeket a Caltechben, a műszaki tudomá-
nyok híres kaliforniai egyetemén használtak, amikor a családja Los Angelesben élt. Mikor be-
jutott a Caltech-re, matematikából át is ugorhatta az első két évet. Diplomáját 1948-ban kap-
ta meg, a matematika doktori fokozatot pedig 1951-ben szerezte meg a Princeton Egyete-
men. McCarthy Princetonban, Darthmouth-ban és Massachusettsi Műszaki Egyetemen 
(MIT) töltött rövid időszak után 1962-ben került a Stanford Egyetem Mérnöki Karára. 
2000-ben ment nyugdíjba. A tudós 1972-ben elnyerte a Turing-díjat az Association of 
Computing Machinery számítástechnikai tudományos társaságtól, 1991-ben pedig a National 
Medal of Science kitüntetésben részesült. 

 
A Samsung jövőben a 11,6-12 hüvelykes gépekre koncentrál a netbookok helyett. 

2012. az ultrabookok éve lesz. Az Intel idén májusban mutatta be az ultrabook plat-
formot (ez a Macbook Airre hasonlító laptopok gyűjtőneve is egyben), és 300 millió 
dollárral támogatta a vékony gépek fejlesztését. Az Acer, a Lenovo, a Toshiba és az 
Asus is bemutatott ultrabookokat a berlini IFA kiállításon. A netbookok piaca már elfá-
radt, az eladások csökkentek, az ultrabookok pedig ugyanolyan jó hordozhatóság mel-
lett sokkal nagyobb teljesítményre képesek, mint kisebb, böngészésen kívül más felada-
tokra nehezen használható társaik. 

(mti, www.sg.hu, index.hu nyomán) 

 
 

Meg akarod-e tudni,  
mennyire tanulod hatékonyan a leckéidet? 

 
Az alábbiakban megtudhatod, hogy általában milyen tanulási stílust részesítesz előnyben. 

Minden kijelentés mellé írj 1-től 5-ig terjedő skálán egy pontszámot aszerint, hogy a kijelentés 
rád milyen mértékben vonatkozik. (Próbáld őszintén mérlegelni a pontszámokat, különben csak 
magadat csapnád be.) 

 
1-es, ha sosem,  
2-es, ha néha,  
3-as, ha félig-meddig,  
4-es, ha többnyire, 
5-ös, ha mindig így jársz el. 
 

 Kijelentések Pontszám 
1. Első lépésben át szoktad-e tekinteni röviden a leckét a tankönyből?  
2. A tankönyv alapján megpróbálsz átfogó képet alkotni a leckéről?  
3. Megpróbálod az új leckét az előző anyagrésszel összefüggésbe hozni?  
4. Meg szoktad-e keresni az új lecke központi gondolatát?  
5. Szánsz időt a grafikonok, táblázatok, rajzok alapos megfigyelésére?  


