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Kalifornia jelentôsen megemeli a felsôoktatás támogatását
A napokban bejelentett kiegyensúlyozott kaliforniai
költségvetés jó hír az állam felsôoktatási intézményei-
nek. A University of California (UC) és a California
State University (CSU) intézményrendszere a 2013–
2014. évi költségvetésben további 250 millió dollárt
fog kapni, amely részben kompenzálja a pénzügyi
válság alatti drasztikus elvonásokat. A Sacramento
Bee újság információi szerint a tervben szerepel egy
további 2,7 milliárd dolláros összeg a közösségi kollé-
giumok, az elemi és középiskolák számára.

Amikor Jerry Brown t, Kalifornia állam kormányzó-
ját 2010-ben megválasztották, 26 milliárd dolláros
hiánnyal kellet megbirkóznia. Az újonnan bejelentett
költségvetés további szerény többletet tartalmaz az
oktatásra fordítható megnövekedett összeg mellett. E
növekedés kulcsa az adózók által megszavazott 6
milliárd dolláros adóemelés, amely összeget az állam

által támogatott kutatásra kell fordítani. A demokraták
és a republikánusok egyhangúan támogatják a java-
solt költségvetést, amelyet a júliusi életbe lépés elôtt
az állam törvényhozásának még meg kell szavazni.

2009-ben az UC költségvetésének elvonása megha-
ladta a 800 millió dollárt, a CSU költségvetése pedig a
vártnál 600 millió dollárral kevesebb volt. A pénzhiány
az egyetemi kampuszok között heves vitákat váltott ki.

A költségvetés csökkentése és a tandíjak növeke-
dése tiltakozási hullámot váltott ki az UC kormányzó-
tanácsánál. Elôfordult, hogy zombinak öltözött egye-
temi hallgatókat kellett kivezetni nyilvános összejöve-
telekrôl. Az UC vezetôi arra szólították fel a diákságot,
hogy inkább az adók emelése mellett kampányolja-
nak, és ígéretet tettek, hogy ha ez sikerül, akkor a
tandíjak emelését elhalasztják.

http://blogs.nature.com/news

Egy közeli csillag majdnem olyan öreg, mint az Univerzum
Csillagászok felfedezték a csillagok matuzsálemét – a
Naprendszer környezetének egyik lakóját, amely leg-
alább 13,2 milliárd éves, és röviddel az Ôsrobbanás
után született

„Úgy hisszük, ez a csillag a legöregebb az ismertek
közül az Univerzumban, amelynek az életkora jól
meghatározott.” – mondta Howard Band, a Pennsyl-
vania State University, University Park csillagásza
2013. január 10-én, az American Astronomical Society
ülésén, a kaliforniai Long Beach-ben.

A HD 140283 jelû csillag viszonylag közel, mind-
össze 190 fényévnyire van a Naprendszertôl, és több
mint egy évszázada tanulmányozzák a csillagászok. A
kutatók hosszú ideje tudják, hogy az objektum majd-
nem egészében hidrogénbôl és héliumból áll – ami
annak a jele, hogy az Univerzum történetének kezdeti
szakaszában jött létre, mielôtt a csillagok generációi-
nak lehetôsége lett volna nehéz elemeket létrehozni,
de senki nem tudta pontosan, hogy milyen életkorú.

A csillag életkorának meghatározása több lépésben
történt. Elôször Bond és csapata újból és nagyobb
pontossággal meghatározta a csillag távolságát a Nap-
rendszertôl, felhasználva a 2003 és 2011 között a
Hubble Ûrteleszkóppal (Hubble Space Telescope’s
Fine Guidance Sensors) végzett 11 megfigyelés ered-
ményeit, amelyek meghatározzák a csillag helyzetét a
referenciacsillagokhoz képest. Megmérik fényességét
is, amibôl kiszámítható annak belsô luminozitása.

A csapat azt a tényt használta ki, hogy a HD 140283
életciklusának olyan fázisában van, amikor a magban
levô hidrogént fogyasztja. Ebben a fázisban a csillag
lassan csökkenô fényessége érzékeny indikátora élet-

korának. Ebbôl a csapat kiszámolta, hogy a csillag
13,9 milliárd éves, plusz-mínusz 700 millió év. A kí-
sérleti hibát is figyelembe véve ez az életkor nincs
ellentmondásban az Univerzum életkorával, a 13,77
milliárd évvel. A csillag életkora tehát legalább 13,2
milliárd év – amely egy másik ismert csillagmatuzsá-
lem becsült életkora –, de lehet, hogy ennél is öre-
gebb.

A felfedezés feltételeket szab meg a korai csillag-
képzôdésre – mondja Volker Bromm, a University of
Texas, Austin csillagásza. A csillagok legelsô generá-
ciója a gáz halmazállapotú ôsanyagból állt össze,
amely nem tartalmazott jelentôsebb mennyiséget a
héliumnál nehezebb elemekbôl. Ez azt jelenti, hogy
egy olyan koros csillag, mint a HD 140283, amint azt
kémiai összetétele is mutatja – amely szerint nem zé-
rus, de nagyon kis mennyiségû nehéz elemet tartal-
maz –, az elsô csillaggeneráció után jöhetett létre.

A második csillaggeneráció létrejöttének feltételei
„nagyon korán megteremtôdtek” – mondja Bromm. A
legelsô csillagokról rendszerint azt gondolják, hogy
néhány százmillió évvel az Ôsrobbanás után jöttek
létre. Nagy tömegûek és rövid élettartamúak voltak,
mindössze néhány millió évvel késôbb szupernóva-
ként felrobbantak, amely felmelegítette a környezô
gázokat és megszórta azokat nehéz elemekkel. Mi-
elôtt azonban a csillagok második generációja létrejö-
hetett volna, a gáznak le kellett hûlnie. A HD 140283
második generációs csillag életkora azt sejteti, hogy
az elsô és második generáció közötti lehûlési idô
rendkívül rövid volt, talán csak néhány millió év.

http://blogs.nature.com/news
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Florovium és livermorium, új szereplôk a periódusos rendszerben
Két laboratóriumot, amelyek hosszú ideje partnerek
szupernehéz mesterséges elemek létrehozásában,
tiszteltek meg új szupernehéz elemek elnevezésével.
A 114-es rendszámú elem neve mostantól florovium
(Fl) az orosz Florov Magfizikai Laboratórium tisztele-
tére, míg a 116-os rendszámú elem neve livermorium
(Lv) a kaliforniai Livermore National Laboratory meg-
örökítésére. Az International Union of Pure and App-
lied Chemistry az új neveket 2012 májusában jelen-
tette be.

Mindkét elemet Dubnában, a Florov Laboratórium-
ban hozták létre kûriumot bombázva kalcium ionok-
kal. Az ütközés során keletkezett a 116 rendszámú

elem, amely majdnem azonnal elbomlott a 114-es
rendszámú elemre, amely azután tovább bomlott. A
114-es rendszámú elemet még plutónium kalciummal
történô bombázásával is létrehozták.

A szupernehéz elemek elnevezése körül gyakran
nagy presztízscsata bontakozik ki azon, hogy kié a
felfedezés érdeme. Mindkét elemet azonban a Florov/
Livermore együttmûködés keretében fedezték fel,
ezért az IUPAC elfogadta a javaslatot, hogy mindkét
laboratórium megérdemli a megtiszteltetést. A 113,
115, 117 és 118 rendszámú új szupernehéz elemek
még várnak a hivatalos elnevezésre.

www.sciencenews.org

Nanorészecske-ötvözetek egy új módszerrel felhasználhatók
a hô fókuszálására
Az MIT (Massachussetts Institute of Technology) egy
kutatója egy olyan új technikát fejlesztett ki, amely
lehetôséget ad a hô szabályozására, ahogy a fényhul-
lámokat is szabályozni lehet lencsékkel és tükrökkel.

A módszer mesterséges anyagokon alapul, amelyek
nanoszerkezetû félvezetô ötvözet kristályokat tartal-
maznak. A hô az anyag rezgése – pontosabban szólva
az atomi rács rezgése – akárcsak a hang. Az ilyen rez-
géseket úgy is elképzelhetjük, mint fononok – egyfaj-
ta virtuális részecskék, amelyek a fényt szállító fény-
kvantumnak felelnek meg – áramlását. Az új módszer
hasonló a nemrég kifejlesztett fotonkristályokhoz,
amelyek szabályozni képesek a fény áthaladását. A
fononkristályok ugyanezt teszik a hanggal. Ezekben
az anyagokban az apró rések elhelyezkedése úgy van
hangolva, hogy illeszkedjen a hôfononok hullám-
hosszához, magyarázza Martin Maldovan, az MIT
Department of Materials Science and Engineering
kutatója, a Physical Review Lettersben publikált cikk
szerzôje. Maldovan szerint ez „a hô manipulálásának
egy teljesen új módszere”.

A hô a hangtól csak rezgésszámában különbözik. A
hanghullámok alacsonyabb frekvenciájúak (a néhány
kilohertz tartományig), míg a hô sokkal magasabb,
terahertz frekvenciatartományba tartozó rezgésektôl
ered. Hogy a hang szabályozására kifejlesztett új tech-
nikát használni lehessen, Maldovan elsô lépésként a
hôfononok frekvenciáját csökkentette, közelebb
hozva azt a hanghullámok frekvenciatartományához.
Ezt „hiperszonikus hônek” nevezi.

„A hang fononok kilométereket képesek utazni –
mondja Maldovan –, ezért vagyunk képesek a zajokat
nagyon messzirôl is meghallani. A hô fononjai azon-
ban csak nanométereket (a milliméter milliomod ré-
sze) képesek utazni, ezért nem lehet a hôt hallani
még terahertz frekvenciára hangolt fülekkel sem.” A
hô ezen kívül egy széles frekvenciatartományt fed át,
amíg a hang egyetlen frekvenciából áll.

„Elôször tehát csökkentettük a hôfrekvenciák számát
és alacsonyabb rezgésszámúvá alakítottuk” – mondja
Maldovan. Ezek a frekvenciák a hô és hang frekvencia-
tartományainak határához közelebb kerültek. Olyan
szilíciumötvözetet készítve, amelyben speciális méretû
germánium nanorészecskék vannak, egy bizonyos mé-
rettartományban megvalósult ez a frekvenciacsökken-
tés. A frekvenciatartomány szûkítését az anyagból ké-
szült vékony rétegek sorozata éri el, amelyben a fono-
nok szóródása határok között történik. Ezzel a hôfono-
nok nagy része egy vékony „frekvenciaablakban” kon-
centrálódik. Ezzel a technikával a teljes hôáramlás több
mint 40 százaléka a 100-300 gigahertz hiperszonikus
tartományra koncentrálódik, és a fononok többsége
egy vékony nyalábba rendezôdik ahelyett, hogy min-
den irányban mozogna. Ez a vékony frekvenciatarto-
mányra korlátozódó fononnyaláb azután már szabá-
lyozható a fononkristályokra kifejlesztett módszerek-
kel, hasonlóan a hangfononok manipulálásához. Mivel
ezek a kristályok hôt szabályoznak, Maldovan „termo-
kristályoknak” nevezi, az anyag egy új kategóriájaként.
E termokristályoknak széleskörû alkalmazásuk lehet,
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