
Mälu ja keemia
Toomas Kaevand



Mälu üldine definitsioon

● Süsteemi omadus salvestada, säilitada ja taasesitada (välja 

kutsuda) andmeid, ehk siis

● Mälu eesmärk on informatsiooni talletamine hilisemaks 

kasutamiseks



Keemia ja mälu

● “Keemia” on keskkond mälu jaoks

○ Substraat mälu jaoks

○ Enamik mäluga seonduvaid protsesse on seotud keemiaga



Kirjakunst

● Esimene keemia põhine kasutusse tulnud mälulaiendus



Pigmendid ja värvid

● Värvuse annavad kromofoorid



“Salatint”

● Ained, mis muutuvad 

värviliseks mingisuguse 

töötluse tagajärjel
○ Keemilise reaktsiooni 

tulemusena

○ Füüsikalise mõjutuse, näiteks 

temperatuuri tulemusena



Kodeerimine ja dekodeerimine

● Kodeerimine ja 
dekodeerimine on 
vastavalt sõnumi 
viimine ühest 
märgisüsteemist 
teise ja teisest 
esimesse

Keemilise struktuuri info kodeerimine SMILES ja struktuurivalemi graafiesitusena

SMILES - simplified molecular-input line-entry system



Pigmendipõhine mälu

● QR kood - monokrom: 

kuni 233 sümbolit

● Värviline “QR” kood: kuni 

699 sümbolit

Allikas: DOI: 10.15662/ijareeie.2014.0307025



Elektroonika

● Teaduse ja tehnika haru, mis uurib ja rakendab vaakumis, gaasides, 

pooljuhtides jm. keskkondades ja nende piiril liikuvate laengutega seotud 

nähtusi

● Tegeleb elektriahelatega



Analoogsüsteemid

● Ferromagnetilised materjalid
○ Raud

○ Koobalt

○ Nikkel

● Magnetlint



Digitaalsüsteemid

● Magnet kettad

● Pooljuhtidel põhinevad mäluseadmed

● CD, DVD



Mõned põhilised mälu liigid

● Lugemise suhtes püsiv mälu

● Lugemise järgselt hävinev mälu

○ Püsivalt töötamiseks vajab lugemise järgset tagasikirjutust



Bioloogiasse ulatuv mälu

● Geneetiline mälu

● Mälu ümbritseva keskkonna kohta



Geneetilise info kandjad



Mittebioloogilise informatsiooni kodeerimine geneetilises 

materjalis

● DNA mittebioloogilise informatsiooni kandjana

● Informatsiooni kodeerimine organismide DNAs



Neurobiokeemiline mälu

Allikas: https://doi.org/10.1038/s41386-019-0490-9
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Neurobiokeemiline mälu

Allikas: https://doi.org/10.1038/s41386-019-0490-9



Mis kutusb esile mälestuse esilekerkimise

● Heli

● Optilised nähtused

● Lõhnad



Mittebioloogiline keemiline mälu

● Anorgaaniline keemiline mälu
○ Elektroonika

○ Geoloogilised lademed

● Orgaaniline keemiline mälu
○ Polümeerid

○ Segud ja lahused



Geokeemia

● Maakoores ladestunud ained 

annavad informatsiooni 

varasematel aegadel toimunud 

loodusnähtuste kohta

● Ladestused

● Protsessid ladestustes



Makromolekulid ja polümeerid

● Suure molekulmassiga molekulid

● Polümeerid koosnevad korduvatest ühikutest



Peptiidid ja valgud

● Koosnevad aminohapetest

Aminohappe üldvalem 

(üleval) ja peptiidside (all)



Kopolümeerid

● Koosnevad mitmest erinevast monomeri ühikust

● Valgud



Polümeeride taktilisus

Isotaktiline

Sündiotaktiline

Ataktiline



Kodeerimine lahusesse ja kromatograafia

● Kromatograafiline lugemine
Õhukesekihi 2D kromatograafia näide



Kromatogramm



Mälumaterjalid

● Mäluvahud

● Mälusulamid



Mälusulamid

● Sulamid, mida saab külmalt 

deformeerida ja mis 

kuumutamisel võtavad tagasi 

algse kuju



Kuidas lugeda keemilist mälu

● Spektroskoopia

○ NMR

○ Massispektroskoopia

○ IR 

● Kromatograafia



Ulmesse



Tänan tähelepanu eest


