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cím megszerzése során. „A számszerûsíthetô teljesít-

Milyen nyomok láthatók a diffúziós ködkamrában?

ménymutatók elérése szükséges, de nem elégséges
feltétel. Ezután az illetô munkájának tartalmi, szakér-
tôi elemzésére van szükség” – értettek egyet a Mûsza-
ki és a Biológiai Tudományok Osztályának képvise-
lôi. A humán tudományok képviselôi rámutattak,
hogy esetükben a folyóiratcikkeket alapul vevô érté-

kelési rendszer korlátozottan ad csak képet egy-egy
tudós teljesítményérôl.

A konferencia résztvevôi egyetértettek abban, hogy
az egyes szakterületek sajátosságait figyelembe vevô
szabályozások kidolgozása, a mérôszámok meghatá-
rozása az egyes tudományos osztályok feladata.

http://mta.hu/mta_hirei

HÍREK ITTHONRÓL

XXXIV. Fizikusnapok az MTA Atommagkutató Intézetben
Az MTA Atomki 2013. november 18. és 23. között 34.
alkalommal rendezte meg a hagyományos Fizikusna-
pokat. A hagyománytól azonban eltértünk, hogy egy
új kezdeményezéshez csatlakozzunk: az egyhetes
eseményt ezentúl március helyett novemberben ren-
dezzük meg, így kapcsolódva a Magyar Tudományos
Akadémia Kutatóhelyek tárt kapukkal elnevezésû
programjához, amely az egy hónapon keresztül tartó
Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) eseménysorozat
része.

A Fizikusnapok témája nem is lehetett volna aktuá-
lisabb: 2013 – A Higgs-bozon éve; a fizikai Nobel-díjat
2013-ban Francois Englert és Peter W. Higgs kapták a
Higgs-mechanizmus és a Higgs-bozon elméletéért.

A hétfôtôl csütörtökig délután 4 órai kezdettel
elhangzó elôadások ezen téma köré csoportosultak:
Van-e az elemi részecskéknek tömege? (Trócsányi
Zoltán ); Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja
(Horváth Dezsô ); Mi a tömeg, avagy hogyan lesz a
bolhából elefánt? (Kovács Tamás György ); A CERN
és a gyógyítás (Sükösd Csaba ). Az utolsó elôadás –
ahogy a címe is mutatja – az Európai Részecskefizi-
kai Kutatóközpont neves kutatóinak tevékenységét
mutatta be, hangsúlyozva a tudományos felfedezé-
seken alapuló célzott kutatások közvetett és közvet-
len társadalmi jelentôségét, a Velünk élô tudomány
hatását.

Hétfôtôl csütörtökig a délelôtti órákban az elôre
bejelentkezett iskolás csoportok adták egymásnak a
kilincset rendhagyó fizikaóráinkon. Voltak tisztán
elméleti órák, kísérletekkel fûszerezettek és kimon-
dottan kísérleti jellegûek. A legnagyobb sikert most is
a hidegfizikai bemutató aratta, ahol folyékony nitro-
génnel végzett kísérletek közben a gyerekek megis-
merkedtek az anyag tulajdonságaival és a hômérsék-
leti skálákkal. A rendhagyó órák színes palettájára
felkerült az Atomki disszeminációs programja kereté-
ben mûködô Utazó fizika eddig elkészült két elôadá-
sa: a Víz és a Földünk természetes védelmi rendsze-
rei. Ezekkel az elôadásokkal egyébként az észak-
alföldi régió hátrányos helyzetû kistérségeinek kö-
zépiskoláit látogatjuk meg, videóra vett változatuk
már az internet népszerû fájlmegosztó portálján is
elérhetô.

A vidékrôl érkezett csoportok egymás után több
elôadást is meghallgattak bámulatos kitartással, akár
egész napon keresztül. Noha a résztvevôk létszáma
ezer feletti volt, a tavalyihoz képest jelentôs vissza-
esést tapasztaltunk az érdeklôdés tekintetében. Re-
méljük, hogy a tanárok és iskolák életében az utóbbi
idôben bekövetkezett jelentôs változások a következô
években az új helyzethez való sikeres alkalmazkodás-
nak köszönhetôen már nem fognak kedvezôtlenül
hatni a lelkesedésre.

A Fizikusnapok keretében, november 18-án nyitot-
ta meg kapuit az Atomki Látogatóközpontja, amely-
ben többek között a CERN CMS müondetektorának
érzékeny pozíciómérô elemei, egy diffúziós ködkam-
ra, alfa-kamera, részecskedetektorok és Tesla-transz-
formátor kaptak helyet. A Látogatóközpont kínálata
folyamatosan bôvül és változik, megtekintése a cso-
port elôzetes bejelentkezése alapján lehetséges.

A pénteki nyílt nap keretében az érdeklôdôk meg-
ismerkedtek a ciklotron mûködési elvével, a sugárvé-
delmi alapokkal és bepillanthattak a vastag sugárvé-
delmi ajtó mögé. Majd közelrôl megszemlélték Ma-
gyarország elsô PET (Pozitron Emissziós Tomográf)
készülékét, amely az Atomkiban 20 éven keresztül
szolgálta a betegeket, ma pedig oktatási és kutatási
célokra alkalmazzák. Továbbá megtekintették azt a
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világszínvonalú kisállat PET készüléket, amelyet egy

A rácspontok és a rács-élek betöltöttségi koncentrációjának vezetô-
képességre gyakorolt hatását szemléltetô ábra kétdimenziós, négy-
zetes rácson.

nemrég zárult európai program keretében fejlesztet-
tünk a Debreceni Egyetemmel együttmûködésben. A
nyílt napi látogatók létszáma nem mondható nagy-
nak, viszont aki eljött, alig akart hazamenni; középis-
kolás és a középkoron már túljutott érdeklôdô is fe-
szült figyelemmel hallgatta a magyarázatokat.

A Fizikusnapok programja szombaton érdekes kí-
sérleti bemutatóval zárult, amelynek a Debreceni
Egyetem Szilárdtestfizikai Tanszéke adott helyet.

Az Atomki által kínált ismeretterjesztô programok-
ról további részletek is elérhetôk: www.atomki.mta.
hu/fizmind

Király Beáta

EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS
VÁLOGATÁSÁBAN (2014. január–február)

Egy lépéssel közelebb a kompozitokra épülô
elektronikához
I. Balberg, D. Azulay, Y. Goldstein, J. Jedrzejewski, G.
Ravid, E. Savir: The percolation staircase model and
its manifestation in composite materials. Eur. Phys. J.
B 86 (2013) 428.

A kompozit anyagok azért keltenek fokozottabb
érdeklôdést, mert szabályozható ellenállásuk kapcso-
lódik rugalmas és fényvezetô tulajdonságaival. Ezért
ígéretes rugalmas elektronikai alkalmazásuk. A jelen
elméleti modell, amely kísérleti bizonyítást is nyert,
részletesebben dolgozza ki, miként változik e kompo-
zit anyagok elektromos ellenállása a részecskék kon-
centrációjával.

A szerzôk elméleti jóslatot tettek az elektromos
ellenállás lépcsôszerû viselkedésére a vezetô részecs-
kék koncentrációjának változásakor, amelyet ezüst-
alumíniumoxid, illetve szén-fekete-polimer összeté-
telû granuláris kompozitokon kísérletileg is kimutat-
tak. Az effektus különösen világosan jelentkezett na-
noskálájú rendszerekben, amelyekben karakteriszti-
kus távolságok jól meghatározott diszkrét sorozata
létezik a részecskék és szomszédjaik között. Minden
lépcsôt a perkolációelmélettel megjósolható univerzá-
lis (a konkrét anyagi részletektôl független) tulajdon-

ságokkal lehet jellemezni. Az egymást követô lépcsô-
fokokhoz tartozó elektromos ellenállás a vezetô ré-
szecskék koncentrációjának növekedésekor csökken.

A molekuláris Coulomb-robbanás
kovarianciatérképe

O. Kornilov és mtársai: Coulomb explosion of diato-
mic molecules in intense XUV fields mapped by par-
tial covariance. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 46
(2013) 164028.

Szabadelektron-lézerek (FEL) példátlan intenzitású

A szabadelektron-lézerrel végzett részlegeskovariancia-kísérlet se-
matikus ábrázolása.
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XUV és röntgentartományba esô sugárzást állítanak elô.
Ezen impulzusokban olyan nagy a fotonszám, amellyel
egyetlen FEL-lövés hatására létrejövô elhajlási mintázat-
ból rekonstruálható nagy makromolekulák (fehérjék és
vírusok) szerkezete. E folyamat elkerülhetetlen kísérôje
a molekulák sokszoros ionizációja és Coulomb-robba-
nása. A minta roncsolásának korrekt értékeléséhez
feltétlenül szükséges tehát a Coulomb-robbanás dina-
mikájának megértése. A szerzôk olyan kísérleti techni-
kát mutatnak be, amely alkalmas e kérdés kezelésére.
Az ábrán sematikusan bemutatott kísérletben a mole-
kulákat (ez esetben nitrogén és jód) a hamburgi FEL-
berendezéssel elôállított XUV impulzusokkal ionizál-
ták. A molekulákat a Coulomb-robbanás különbözô
töltésû fragmentumokra szakítja szét. A töredékeket
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