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hírado
 

 
Újdonságok az antianyagról: antihélium-atommagokat észleltek egy amerikai részecskegyorsítóban 

(RHIC, Brookhaven National Laboratory). 
 
Minden részecskének van antirészecskéje. A részecske-antirészecse párok minden 

fizikai tulajdonsága megegyezik, kivéve elektromos töltésük amely azonos nagyságú, de 
ellentétes előjelű. Az elektron antirészecskéje, a pozitron. Létezését Paul Dirac jósolta 
meg 1928-ban, majd négy évvel később Carl Anderson kísérletileg is kimutatta a kozmi-
kus sugárzás folyamataiban. Az antiprotont és antineutront 1955-ben fedezte fel E. 
Segré és O. Chamberlain. Azóta számos részecske antipárját figyelték meg, s létezésük 
alapvető tétele az elméleti részecskefizikának. 

Az antihélium-atommagok (más néven anti-alfarészecskék) két antiprotonból és két 
antineutronból állnak, szemben a „normális” hélium két protonjával és két neutronjával, 
ami  a  4-es tömegszámú, a leggyakoribb és legstabilabb hélium izotóp magjára jellemző 
(4He). Az antihélium magokat akkor sikerült detektálni, amikor a RHIC-nél óriási ener-
giára felgyorsított arany-atommagokat ütköztettek egymással. Az ütközések során egy 
igen rövid időre létrejön a kvark-gluon-plazma, amelyben szabadon fordulnak elő a 
kvarkok és antikvarkok és az őket összetartó gluonok, amelyekből atommagok és anti-
atommagok is összeállhatnak. A hélium 4-es tömegszámú változatához nem kevesebb 
mint 12 antikvarknak kellett összeállnia teljesen véletlenül (az antiprotonok és 
antineutronok is 3 antikvarkot tartalmaznak). Közel egymilliárd arany-arany ütközés 
adatai között 18-szor észlelték a kétszeresen negatív töltésű antihélium-4-atommag ke-
letkezését. Iszonyú kicsi a valószínűsége, hogy egyesüljön 12 darab antikvark, de ezek 
szerint mégis megtörténhet ezen az energiasűrűségen. Főleg az a meggyőző, hogy az 
antihélium 3-as tömegszámú izotópját is látták, továbbá az antihélium-3 és az 
antihélium-4 aránya egyezik az elméleti előrejelzésekkel (Horváth Dezső, az MTA 
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének és a CERN-ben antianyag kutatásá-
val foglalkozó fizikus közlése). 

Az Univerzum kezdetekor a Nagy Bum következtében a teret kitöltő „ősanyag” 
kvark-gluon-plazma, amelyben szabadon fordulnak elő a kvarkok és antikvarkok és az 
őket összetartó gluonok, és ebből jöttek létre az általunk ismert részecskék, feltételezhe-
tően az anyagi és antianyagi részecskék azonos arányban. Tehát az anyagnak és anti-
anyagnak  azonos mennyiségben kellet keletkeznie. Ennek ellenére a világegyetemben 
az anyag az uralkodó forma, eltűnt az antianyag. Az  általunk ismert Világegyetemben 
nem észlelhetők antianyagból álló galaxisok. Ezeket óriási ragyogás övezné, mert anti-
anyaguk találkozna az őket övező anyaggal, és a részecskék energiává alakulnának át 
(szétsugárzódnának). Közvetlenül az Univerzum kezdeti eseménye után azonban olyan 
gyors volt a tágulás, hogy egyes tartományok az általunk most belátható részeken kívül-
re kerülhettek. Az is lehetséges, hogy néhány ilyen, általunk nem ismert tartományban 
az antianyag dominál az anyag felett.  

A nagyenergiájú hadron ütköztetőkben végzett kísérletek további eredményeitől 
várják, hogy feltárják: töltésükön kívül miben különböznek egymástól a protonok és az 
antiprotonok, illetve általában az anyag- és az antianyag-részecskepárok. A töltésen kí-
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vül ugyanis léteznie kell más eltérés(ek)nek is, különben nem élhetnénk anyagi világban. 
Ezek a különbségek csak nagyon kicsik lehetnek. Például az eddigi vizsgálatokból már 
tudjuk, hogy a proton és az antiproton tömege maximum egy tízmilliárdod résszel kü-
lönbözhet egymástól, ha egyáltalán van eltérés. 

 
Műhold igazolta Einstein relativitáselméletét (Kereszturi Ákos közlése alapján) 
Az általános relativitáselmélet kísérleti ellenőrzése nem könnyű, az általa előre jelzett 

hatások ugyanis csekélyek, kimutatásukhoz nagyon pontos mérés szükséges. Magát a 
mérést célzó program rég indult, a gyenge hatás kimutatásához szükséges giroszkóp ki-
fejlesztése még 1963-ban kezdődött. 2004-ben felbocsátották a Gravity Probe-B jelű 
műholdat. Az űreszköz többek között négy rendkívül precíz, úgynevezett giroszkópot 
vitt magával. Ezek az apró pörgettyűk a műhold belsejében segítenek a test elfordulásá-
nak pontos megállapításában. A méréseket 2005-ben kezdték. A Föld körül poláris pá-
lyán keringő szonda fő feladata két, az általános relativitáselmélet által előre jelzett hatás 
kimutatása volt. Az egyik vizsgált jelenség az úgynevezett geodetikus effektus volt, 
amelynek keretében a Föld gravitációs tere miatt a téridőben torzulás lép fel. A másik 
hatás a téridő felcsavarása volt, amikor a Föld forgó mozgása révén enyhén magával 
vonszolja a téridőt – hasonlóan ahhoz, ahogyan a mézben forgó kanál is enyhén meg-
pörgeti az anyagot. Az adatok elemzése több évbe telt. Az eredményt ezért csak napja-
inkban, a Physical Review Letter legfrissebb számában közölték. Sikerült kimutatni a 
bolygónk gravitációs terének és forgásának hatására fellépő torzulást a téridőben, amit 
még mindig az általános relativitáselmélet ír le a legpontosabban. Két kutatócsoport 
egymástól függetlenül tanulmányozta, hogyan működik a gravitáció nagy távolságokon, 
s a méréseik egymástól függetlenül alátámasztották Einstein elméletét. 

 
A madarakhoz hasonlóan a cápák is energiatakarékosan mozognak 
Tengerkutatók négy éven át a Földön jelenleg élő legnagyobb testű halak, a cetcápák 

(Rhincodon typus) mozgásáról gyűjtöttek adatokat érzékelőkkel követve mozgásukat 
(mozgási mélységükről, gyorsulásukról, a hőmérsékleti viszonyokról) Nyugat-Ausztrália 
partjainál. Megállapították, hogy az állatok haladáshoz szükséges energiafelhasználás ha-
tékonysága függ a haladás sebességétől. A három dimenzióban mozgó állatoknál (mada-
rak, halak) a függőleges irányú mozgás is befolyásolja az energiafelhasználást. A cápákra 
a vízben nagyobb nehézségi, mint felhajtóerő hat, azaz a vízben is van „súlyuk”. Emel-
kedéshez tehát intenzíven használniuk kell uszonyaikat. A mért adatok alapján a kutatók 
megállapították, hogy a vízben történő függőleges irányú mozgáskor a cápák kétféle 
mozgásmódot használnak: az egyik egy lapos emelkedés, amely a vízszintes irányú hala-
dásra, a másik pedig egy meredekebb emelkedés, amely a függőleges irányú haladásra 
van „optimalizálva”. A cápák – a madarakhoz hasonlóan – tudnak siklani is. Az érzéke-
lőkkel végzett mérésekből a kutatók arra következtettek, hogy siklás közben a cápák a 
vízszintes irányú haladáshoz gyakorlatilag nem használnak energiát. 

 
 

Felhasznált forrásanyag: Magyar Tudomány (Gyimes J. közlése),  
http://www.origo.hu/tudomany/index.html 
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Számítástechnikai hírek 
Eddig nagyon szigorúan őrizte a Microsoft a 

Windows 8 kódjait, de nemrég a szoftvergyártó 
már elérhetővé tette az operációs rendszer korai 
verzióját a belső tesztrendszerében. Innen a kulcs-
fontosságú hardvergyártók, mint például a HP, 
hozzáférnek az új rendszerhez, és elkezdhetik tesz-
telni az eszközeiken. Várhatóan szeptemberre ké-
szül el a Windows 8 bétája. Olyan forradalmian új 
rendszerről van szó, amely teljesen átformálja majd 
az iparágat. Egyesek szerint a Windows 8 interfésze 
teljesen 3D lesz, és a felület dinamikusan változik a 
felhasználó szokásai alapján. Az ikonok és a 
widgetek különféle használati mintákhoz igazodnak majd, hogy felgyorsítsák a munkavég-
zést. Steve Ballmer cégvezér a Las Vegas-i kiállításon jelentette be, hogy a Windows 8 már 
ARM processzorokon is működni fog. Ennél persze jóval többről van szó, az olcsó „kü-
tyüktől” a százprocesszoros szerverekig mindenre jó lesz a Windows 8. Mivel a következő 
években az emberek elvárása egyre inkább az lesz, hogy az eszközeik azonnal a rendelke-
zésükre álljanak, a Microsoft teljesen átdolgozza a rendszerindítás és a kikapcsolás folya-
matát. Médialejátszás terén is újít a Windows 8, ügyesen fog egyensúlyozni a hardveres 
gyorsítás a processzor használata közt, az utóbbit választva, ha annak jobb az eredménye. 
Valószínű a 3D megjelenítés hardveres támogatása is, és a weboldalkon megjelenő videó-
kat és hangokat a hálózaton átjátszhatjuk majd a tévénkre vagy más lejátszókra. 

 
Megjelent, és ingyenesen letölthető az egyik legelterjed-

tebb Linux-disztribúció, az Ubuntu legújabb verziója. A ki-
adásban bemutatkozik az Ubuntu új felülete, a Unity. A most 
debütáló új felület, a Unity a Canonical és a közösség két év-
nyi közös munkájának eredményeként született meg. Az 
Ubuntut a felhasználók egyszerűen testre szabhatják, és igé-
nyeiknek megfelelően bővíthetik ingyenes és fizetős alkalma-
zásokkal. Mivel a Unity használatához jelenleg hardveres 
gyorsítás szükséges, a rendszer automatikusan felismeri, hogy 
a videokártya támogatja-e a Unity felületet. A nem támogatott eszközökön a korábbi ki-
adásokban is használt, „klasszikus” felület indul el. Természetesen a felhasználó maga is 
dönthet úgy, hogy a régi felületet választja, ezzel megkönnyítve az átmeneti időszakot. 
A rendszer ugyanazt a felületet kínálja az asztali számítógépek, a notebookok és 
netbookok tulajdonosai számára is. Az alkalmazások és fájlok gyors megtalálását a bár-
mikor egyetlen kattintással elérhető keresőfelület segíti. Az egységes keresőfelületen 
egyszerűen megtalálható bármi, legyen szó akár alkalmazásról, dokumentumról, képről, 
zenéről vagy videóról. Az alkalmazások böngészésekor a felhasználók külön csoportok-
ban láthatják a leggyakrabban használt, a telepí-
tett és a Szoftverközpontból elérhető progra-
mokat. Az alkalmazások kategória alapján is ke-
reshetők, így nem kell feltétlen ismernünk a 
program nevét annak gyors megtalálásához. 
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Ugyanilyen egyszerűen kereshetők a fájlok is, név vagy típus alapján egyaránt. A fájl-
böngészőben külön jelennek meg a leggyakrabban használt és a frissen letöltött fájlok, 
valamint a kedvenc mappák. Az új változat támogatja az érintőképernyős eszközöket. 
Különböző kézmozdulatokkal görgethető az ablakok tartalma, elvégezhető a munkate-
rületek és ablakok közötti váltás, vagy átméretezhetők az ablakok. A szoftverközpontot 
integrálták az új alkalmazásböngészőbe, így onnan is néhány kattintással telepíthetők a 
szükséges programok. A felhasználók pontozással értékelhetik az alkalmazásokat, vala-
mint véleményt is írhatnak azokról, ezzel megoszthatják másokkal tapasztalataikat, és 
segíthetik a többi felhasználót a választásban. Ez a lehetőség egyébként nem teljesen új 
ötlet: a legelterjedtebb Ubuntu-leszármazott, a Linux Mint rendszerében régóta elérhe-
tő. Az Ubuntu 11.04 az első kiadás, amely kipróbálható online, a böngészőből is. Az 
ubuntu.com honlapra ellátogatóknak lehetőségük van teljes körűen elérni a legfrissebb 
verziót anélkül, hogy bármit le kellene tölteni. 

 
A Nokia valószínűleg több eszköz kifejlesztésén dolgozik a Microsofttal kötött há-

zasság eredményeként, és nem csak egyszerű Windows Phone 7-es okostelefonok állnak 
össze a szorgos mérnökök kezei közt. Egy szabadalmi kérelemből legalábbis az derül ki, 
hogy a Nokia egy szemüveg nélkül nézhető 3D kijelzős mobilt akar kifejleszteni. Az LG 
már bemutatott egy ilyen okostelefont Optimus 3D néven, de a Nokia készülékének két 
kijelzője lesz. A szabadalom szerint egy szenzor vizsgálja majd, hogy a felhasználó mer-
re van a kijelzőhöz képest, és a virtuális objektumoknak azon felületei válnak majd lát-
hatóvá, amelyek az adott szögből valóban láthatóak. A leírás alapján csak az egyik kijel-
ző lesz 3D, a másik árnyékokat és egyéb tartalmakat jelenít meg. 

 
A százdolláros laptop után itt a negyedannyiba kerülő zsebszámítógép, ami tévére 

kötve működik. A David Braben tervezte kulcstartó méretű kütyün egy HDMI-port 
van, erre kell rákötni az otthoni tévét, és van egy usb-port a billentyűzetnek. Az egész 
csak 25 dollárba kerül, és lehet rajta webre fejleszteni, gyakorolni a szkriptek írását. Per-
sze a mini PC gyengébb, mint a mai csúcskategóriás okostelefonok. Egy 700 MHz-es 
ARM11 processzor, 128 megabájt RAM van benne és egy grafikus csip a 1080p felbon-
tás érdekében. A tárhely egy memóriakártya, az operációs rendszer pedig valamilyen Li-
nux lesz. Az olcsó PC Braben reményei szerint egy éven belül megjelenik, és egy alapít-
vány segítségével terjesztik majd. 

 
(mti, www.stop.hu, index.hu nyomán) 

 


