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readln(n); 
 a := SzamjegyOsszege(n); 
 while (trunc(ln(a)/ln(10))+1) > 1 do 

a := SzamjegyOsszege(a); 
 writeln(a); 
 readln; 
end.

hírado

Miért balraforgatók a természetes aminosavak? 
Az α-aminosavak optikailag aktív anyagok. Ez azt jelenti, hogy a polarizált fény po-

larizációs síkját elforgatják. 
Egy α-aminosav molekula általános képlete: R – C*H – COOH 

 |
NH2

A *-al jelzett szénatom aszimmetrikus, kiralitás 
centrumként viselkedik. Olyan összetételű moleku-
lában, amelyben van aszimmetrikus C-atom, kétféle 
szerkezet formájában létezhet:  

Ezekkel a szerkezetekkel rendelkező molekulák kémiai viselkedése azonos, csak ab-
ban különböznek egymástól, hogy a polarizált fény polarizációs síkját különböző irány-
ba forgatják (egyik a jobbraforgatónak nevezett, az óramutató járásával megegyező
irányba, a másik, a balraforgató ezzel ellentétes irányba). Amíg a szintétikusan előállított 
vegyületek esetén a kétféle szerkezet azonos valószínűséggel képződik, addig a termé-
szetes fehérjéket felépítő α-aminosavak csak balraforgatók. Ennek a ténynek az okát 
nem tudták magyarázni. A nyáron Meir Shinitzky kutató ötletes kísérletei eredménye-
ként magyarázatot talált a jelenségre. Szerinte a molekulák közti gyenge kölcsönhatások 
eredményezték azt a tényt, hogy a természet élővilágában a balraforgató aminosavak, s 
ezek származékai váltak dominálókká. Ugyanis a balraforgató aminosavak gyenge mág-
neses tere erősebb, s ezért energia tartalmuk is nagyobb, mint a jobbraforgatóké. Az élet 
kialakulása vizes közegben az α-aminosavak megjelenésének, belőlük a fehérjék képző-
désének köszönhető.

A természetes víz molekuláinak túlnyomó része közönséges hőmőrsékleten úgy ne-
vezett orto-molekula (75%), míg a para-molekulák száma sokkal kisebb (25%). Az orto 
és para elnevezést az elemi hidrogén kétatomos molekuláinak kvantummechanikai tár-
gyalásakor vezették be. Tudott, hogy a hidrogén atomban a magot egy proton alkotja, 
melynek perdülete következtében momentuma van, akárcsak a körülötte száguldó elekt-
ronnak is. Ezt nevezik magspinnek. Amennyiben egy molekulában a két hidrogén atom 
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magspinje egy irányba áll be, akkor ortonak, ha ellentétes irányba áll be, akkor parának 
nevezik. Ebben az értelemben beszélhetünk orto-, illetve para-vízről is. A különböző
magspin orientációjú molekulák bizonyos tulajdonságaiban számszerűsíthető különbsé-
gek vannak. 

Az orto-molekulák mágneses tere erősebb, ezért a gyenge mágneses tulajdonsággal 
rendelkező aminosav molekulákat a gyenge kölcsönhatások következményeként stabili-
zálják. Ez az oka az életfunkciókat biztosító fehérjemolekulákban található α-aminosav 
szekvenciák balraforgatásának. 
 

Gyorsabb és biztonságosabb elemző módszer a penészgombák méreganyagainak kimutatására 
Sokféle penészgomba alfatoxinoknak nevezett méreganyagokat termel. Ezek súlyos 

mérgezéseket okozhatnak, de rákkeltő hatásukat is kimutatták. Ezért jelentős, hogy élelmi-
szeripari termékekben, állati takarmányokban minél hamarább ki tudják mutatni őket. 

Eddig az alfatoxin termelésre képes baktériumtörzseket fluoreszcenciás eljárással 
mutatták ki. Ez az eljárás nagyon időigényes (10 napot is igénybe vehet). Ez év nyarán 
spanyol kutatók közöltek egy új módszert foszforeszcenciás jelenséget használva. Az új 
módszerrel több mint egy ötödére csökkentették a kimutatási időt. 

 

A légköri „nagytakarítás” mechanizmusának tisztázása 
Már elég rég ismert, hogy a hidroxil-gyök (OH) kulcsszerepet játszik a légköri kémi-

ai folyamatokban. Mivel a légkörbe került metán és szén-monoxid nagy részét képes 
felbontani (legalább egy nagyságrenddel csökkenti az üvegházhatású gázok mennyisé-
gét), sok, különböző molekulával képes reakcióba lépni, meghatározó szerepe van a 
troposzférában az ózon nagy részének keletkezésében, a leghatékonyabb légköri tisztí-
tószernek tekinthető.

Német kutatók öt éven keresztül folytonosan mérték a légkör OH-gyök tartalmát. 
Megállapították, hogy mennyiségének változása statisztikailag egyetlen tényezőtől függ: 
a Nap ultraibolya sugárzásának változásától (a 305 – 330nm hullámhosszú sugármeny-
nyiségtől, amivel lineárisan változik a hidroxil-gyök mennyiség). A helyi környezet fizi-
kai és kémiai tulajdonságai, mivel ezek kölcsönösen kiegyenlítik egymást, nincsenek ha-
tással a hidroxil-gyök mennyiségre. Ez az oka, hogy szezonális változás (pl. a téli és nyá-
ri értékek között) sem észlelhető a mennyiségében. 

Természet Világa és Magyar Tudomány alapján 

Számítástechnikai hírek 
Rövidesen piacra kerülnek az AMD első négymagos rendszerei, de a pontos dátum 

még nem ismert. A Register szerint novemberben kerülnek a boltokba a processzorok, 
korábban, mint arra számítani lehetett, összhangban azzal, hogy az Intel is előbbre hoz-
ta négymagosának, a Core 2 Quadnak a premierjét.  

 
A Google nemrég közölte harmadik negyedéves eredményeit. Eszerint ebben az 

időszakban 2,69 milliárd dollár bevételük volt, mely az előző negyedévhez képest 10 
százalékos, az előző év azonos időszakához képest 70 százalékos növekedést jelent.  

A cég tulajdonában álló szájtok 1,63 milliárd dollár bevételt hoztak a mostani ne-
gyedévben, ami az összbevétel 60 százaléka. Ez az előző évhez képest 84 százalékos 
növekedést jelent. A cég partnerszájtjai, az AdSense-en keresztül, 1,04 milliárd dollár 
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bevételt hoztak, mely az egy évvel korábbihoz képest több mint kétszeres növekedést 
jelent. A nettó nyereség 2006. harmadik negyedévében 733,4 millió dollár volt.  

Az eredmények azt jelentik, hogy a Google folytatja terjeszkedését az online hirde-
tési piacon. Ugyancsak jó hír, hogy képes volt növelni az online keresőpiacon is része-
sedését, az egy évvel korábbi 37 százalékról 44 százalékra. „Hirdetési és partneri hálóza-
tunk, valamint a felhasználókra fokuszálás erejének bizonyítéka a harmadik negyedéves 
eredmény”– értékelt a Google vezérigazgatója, Eric Schmidt.  

A Google folytatja menetelését. Nemrégiben a YouTube-ot vásárolták fel. De terve-
ik szerint erősítik partneri kapcsolatukat az eBayjel, a Foxszal és az Inuittal is.  

Míg tehát a Google továbbra is meghökkentően jól teljesít, alig néhány napja legfőbb 
riválisa, a Yahoo azt jelentette, hogy az elmúlt négy év legrosszabb negyedévét zárta.  

Úgy tűnik, processzort akar gyártani az Nvidia. Előbb megszerezte az Intel pár régeb-
bi tervezőmérnökét, most meg gőzerővel azon dolgozik a cég, hogy két éven belül belép-
jen a lényegében kétszereplős piacra. Az Inquirer információi szerint az Nvidia procesz-
szorgyártásra adta a fejét. A lap úgy tudja, hogy a kaliforniai központú, 11 milliárd dolláros 
piaci értékű cég megpróbál betörni a lényegében kétszereplős piacra. Jelenleg csak a tíz-
milliárd dollár értékű AMD és a 121 milliárd dollár értékű Intel harcol a pc-s vásárlókért, 
az összes többi szereplő együttes részesedése is alig haladja meg az egy százalékot.  

 
Egyelőre csak azok tudják megszerezni az Internet Explorer 7-es verzióját, akik ki-

fejezetten érdeklődnek a Microsoft új böngészője iránt, mivel a telepítőt külön kell le-
tölteni és elindítani. November elseje után azonban az Internet Explorer 7 bekerül az 
automatikus frissítések közé, tehát oda kell majd figyelni, nehogy két biztonsági hibaja-
vítás között megbújva feltegye magát a gépünkre, ha nem akarjuk. (Egyelőre csak az an-
gol nyelvű verzió elérhető, a magyar nyelvű novemberben várható.)  

Első ránézésre is látható, hogy sokat fejlődött az Explorer, és az XP-be épített 6-os 
verzión felnevelkedett felhasználók valószínűleg sikítani fognak az új kezelőfelület lát-
tán. De nem az örömtől, hanem inkább a zavarodottságtól. Például, amikor egérrel 
megpróbálják előbányászni az internetbeállításokat, de nem találják a menüt. Az ablak 
fejléce alatt ugyanis semmilyen menü nincs, csak a szokásos címsor, néhány gomb, meg 
a böngészőlapok fülei. A szokványos „Fájl”, „Eszközök” stb. menüt az Alt gomb le-
nyomásával lehet előhívni – a kevésbé tájékozott felhasználók érdekében megtehette 
volna a Microsoft, hogy alapból elérhetővé teszi.  

Még jobban sikítanak majd a webfejlesztők, ugyanis az IE korábbi változataira op-
timalizált weboldalak szétesnek, a dizájn apró finomságai nem úgy jelennek majd meg, 
ahogyan kellene. Képeink között is láthatnak néhány gyöngyszemet.  

Az IE7 egyik legjobban kidomborított újdonsága, hogy a böngészőlapok segítségé-
vel egy ablakban több weboldalt megnyithatunk. Aki használt már Operát, Firefoxot 
vagy Maxthont, annak ez nem újdonság. Kiemelt szerepet kapnak az úgynevezett rss 
(Really Simple Syndication) hírcsatornák is, ezeknek a kezelése azonban nem olyan kifi-
nomult, mint a Firefoxban. A rivális böngészőben könnyebb észrevenni, ha egy szájton 
van rss, különösen hogy vannak olyan szájtok, ahol az IE7 még csak fel sem ismeri a 
hírcsatorna jelenlétét.  


