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Nem csak a szívritmus csökkenése esetén hasznosíthatók a lítium-elemek, hanem a 
tachicardiának nevezett állapotban is, amikor túl szaporán ver a szív, ami pitvarreme-
géshez vezethet, s végzetessé válhat. Ilyen esetben erősebb áramütésekkel visszaállítható 
a normális szívműködés. Erre a célra használt készüléket nevezik defibrillátornak, amely 
áramforrása olyan kell legyen, hogy legalább 40J energiájú ütéseket gerjesszen. Az első 
defibrillátorként használt készülékek galvánelemének katódja Li/V2O5 volt, az újabb 
készülékekben Li ⁄Ag2V4O11 összetételű katódokat használnak. 

A neurostimulátorokban nagyobb áramot (mA-nagyságrendű) kell gerjeszteni, ezek-
ben Li ⁄SOCl2 katódot használnak. 

A kisméretű, nagyteljesítményű Li-elemek a gyógyászati berendezések mellett nélkü-
lözhetetlenné váltak a maroktelefonok, a hordozható számítógépek számára is. 

Lítium vegyületeket (karbonát, citrát) gyógyszerként is használnak, más származé-
kait szerves szintéziseknél (LiAlH4), vagy kenőanyagként (Li-sztearát) alkalmazzák. 

A lítium jelentős elem a könnyű, nagykeménységű ötvözetek gyártásánál is. A Li-Al-
Mg, vagy, a Li-Cd-Cu-Mn ötvözeteket repülőgépgyártásnál, hadászatban páncéllemezek 
készítésére és űrhajók építésénél alkalmazzák. Kemény üvegek és kerámiák alapanyagá-
ban is van lítium. 

A felsorolt sokrétű igény kielégítésére az évi lítium termelés is állandóan nő (1995-
ben 6300t, 2001-ben 15100t). A nyersanyag tartalékok fogyása lassúbb. Mível a lítium-
tartalmú galvánelemek hatóanyagai újra feldolgozhatók. 
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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

A Java BigInteger osztálya 
 Az osztály nagy számokkal való műveleteket valósít meg és megoldja a nagy 

számok ábrázolását. 
 Osztályhierarchia: java.lang.Object :: java.lang.Number :: 
java.lang.BigInteger 

 A BigInteger-t egy előjel és egy számérték – amely korlátlan hosszúságú 
byte-ok sorozata – jellemez. 

 A BigInteger nem tud túlcsordulni. 
 Konstansok: ZERO, ONE 
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 public BigInteger(byte[] val): Létrehoz egy BigInteger-
t. A byte-sorozat a 2-es komplementer alakját tartalmazza a BigInteger-
nek. A legfontosabb byte az első byte, ennek az első bitje adja az előjelt. 

 public BigInteger(int signum, byte[] magnitude): 
Létrehoz egy BigInteger-t egy előjelből és egy számértékből. 

 public BigInteger(String val, int radix): Létrehoz egy 
BigInteger-t egy nagy számot tartalmazó karakterláncból, amely a meg-
adott számrendszerben (radix) van. 

 public BigInteger(String val): Létrehoz egy, BigInteger-
t egy nagy számot tartalmazó karakterláncból, a tízes számrendszerben. 

 public BigInteger(int numBits, Random rnd): Létrehoz 
egy véletlenszerűen generált BigInteger-t 0 és (2numBits - 1) között. Csak 
pozitív számokat generál. 

 public BigInteger(int bitLength, int certainty, 
Random rnd): Létrehoz egy véletlenszerűen generált prím 
BigInteger-t, a megadott bitLength bithosszúsággal. Annak a való-
színűsége hogy a szám prím legyen: (1 - 1/2certainty), tehát a konstruktor 
sebessége függ a certainty paramétertől. 

 public static BigInteger valueOf(long val): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek az értéke egyenlő a val paraméterrel. 

 public BigInteger add(BigInteger val): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this + val). 

 public BigInteger subtract(BigInteger val): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek értéke: (this - val). 

 public BigInteger multiply(BigInteger val): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek értéke: (this * val). 

 public BigInteger divide(BigInteger val): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek értéke: (this / val) egész része. 

 public BigInteger [] 
divideAndRemainder(BigInteger val): Visszatérít egy 2 elemű 
BigInteger sorozatot; az első értéke: (this / val) egész része a második 
pedig a tört része. 

 public BigInteger remainder(BigInteger val): Visszaté-
rít egy BigInteger-t melynek értéke: (this / val) egész része. 

 public BigInteger pow(int exponent): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (thisexponent). 

 public BigInteger gcd(BigInteger val): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke a this és a val abszolút értékeinek a leg-
nagyobb közös osztója. 

 public BigInteger abs(): Visszatérít egy BigInteger-t mely-
nek értéke a this abszolút értéke. 

 public BigInteger negate(): Visszatérít egy BigInteger-t 
melynek értéke (-this). 

 public int signum(): Visszatéríti a BigInteger előjelét. 
 public BigInteger mod(BigInteger m): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this mod m). A visszatérített érték min-
dig pozitív. 
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 public BigInteger modPow(BigInteger exponent, 
BigInteger m): Visszatérít egy BigInteger-t melynek értéke: 
(thisexponent mod m). 

 public BigInteger modInverse(BigInteger m): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek értéke: (this-1 mod m). 

 public BigInteger shiftLeft(int n): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this << n), tehát balra tolja a biteket. 

 public BigInteger shiftRight(int n): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this >> n), tehát jobbra tolja a biteket. 

 public BigInteger and(BigInteger val): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this & val). 

 public BigInteger or(BigInteger val): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this | val). 

 public BigInteger xor(BigInteger val): Visszatérít egy 
BigInteger-t melynek értéke: (this ^ val). 

 public BigInteger not(): Visszatérít egy BigInteger-t mely-
nek értéke: (~ this). 

 public BigInteger andNot(BigInteger val): Visszatérít 
egy BigInteger-t melynek értéke: (this & ~val). 

 public boolean testBit(int n): Igazat térít vissza, ha az n-edik 
bit be van allítva. A ((this & (1 << n)) != 0)-t számolja ki. 

 public BigInteger setBit(int n): Egy BigInteger-t térít 
vissza, melynek értéke megegyezik a régi BigInteger-rel, de az n-edik bit 
be lesz állítva. 

 public BigInteger clearBit(int n): Egy BigInteger-t té-
rít vissza, melynek értéke megegyezik a régi BigInteger-rel, de az n-edik 
bit nem lesz törölve. 

 public BigInteger flipBit(int n): Egy BigInteger-t térít 
vissza, melynek értéke megegyezik a régi BigInteger-rel, de az n-edik bit 
meg lesz fordítva. 

 public int getLowestSetBit(): Visszatéríti jobbról a legkisebb 
indexet amelyen be van a BitInteger bitje állítva. 

 public int bitLength(): Visszatéríti a bitek számát a 
BigInteger 2 alapú számrendszerbeli alakjából. 

 public int bitCount(): Visszatéríti azon bitek számát a 
BigInteger 2 alapú számrendszerbeli alakjából, amelyek különböznek az 
előjelt megadó bittől. 

 public String toString(int radix): Visszatéríti a 
BigInteger karakterlánc megfelelőjét a radix számrendszerben. 

 public String toString(): Visszatéríti a a BigInteger karakterlánc 
megfelelőjét a tízes számrendszerben. 

 public byte[] toByteArray(): Visszatérít egy byte típusokból ál-
ló tömböt, amely a BigInteger kettős alapú számrendszerbeli alakját fog-
ja tartalmazni. 

 public int intValue(): Átalakít egy BigInteger-t int-té. Ha a 
BigInteger túl nagy és nem fér bele az int határaiba, akkor a felső 32 
bit lesz visszatérítve. 
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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 


