
letekhez is szorosan kapcsolódnak. Feltétlenül megem-
lítendôk még az egydimenziós Bose-gázzal kapcsolatos,
valamint a zárt kvantumos rendszerek nemegyensúlyi
dinamikája témakörében elért eredményei.

Somogyi Gábornak, az MTA–Debreceni Egyetem Ré-
szecskefizikai Kutatócsoport tudományos fômunkatár-
sának, aki az elmúlt tíz évben a nagyenergiás részecske
ütközések pontos leírásához szükséges második sugár-
zási korrekciók elméletének kidolgozásán dolgozott,
meghatározó szerepéért az ELFT a Novobátzky Károly-
díjat adományozza. A mai kísérletekben elérhetô ener-

giákon az erôs csatolás érté-
ke viszonylag nagy, ezért a
perturbációszámítás maga-
sabb rendjeiben megjelenô
sugárzási korrekciók isme-
rete szükséges a hatáske-
resztmetszetek pontos elmé-
leti meghatározásához. E je-
lentôs technikai kihívással
járó kutatásban Somogyi
Gábor munkássága kiemel-
kedô volt.

EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS
VÁLOGATÁSÁBÓL (2016. február–július)

Vissza a termoelektromos hatás alapjaihoz

Y. Apertet, H. Ouerdane, C. Goupil, Ph. Lecoeur: A
note on the electrochemical nature of thermoelectric
power. Eur. Phys. J. Plus 131 (2016) 76.

Az új kutatás ráirányítja a figyelmet az elektron
diffúziós mozgékonyságának szerepére a hulladékhô
elektromos árammá alakításában.

Sok közismert fizikai jelenség létezik, amelyeket
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nem feltétlenül értünk részleteiben. Ez a helyzet a ter-
moelektromossággal is, amely az általában energia-
veszteségként elkönyvelt hô befogásával elektromos
áramot hoz létre. Nincs közmegegyezés arról, hogy a
Seebeck-együttható, amely az elektromostöltés-transz-

port és a hôtranszport közötti csatolás erôsségét jel-
lemzi, a kémiai vagy az elektrokémiai potenciál gra-
diensébôl származtatandó. A termoelektromos csatolás
definíciójának a Seebeck-együttható mérési utasítására
alapozott pontosítása után vizsgálják a termoelektro-
mos feszültség és a különbözô termodinamikai poten-
ciálok kapcsolatát. Kimutatták, hogy az elektromos
áram kifejezése közvetlenül megkapható a drift-diffú-
ziós egyenletbôl, azaz a hatás kapcsolódik az elektro-
nok diffúziós mozgékonyságához. E felismerés poten-
ciális alkalmazhatósága tíz nagyságrendet fog át a mik-
rowattostól a kilowattos teljesítménytartományig.

A kritikus összepréselés jelensége és
az optimalizáció Kényszer Kielégítési Feladata
S. Franz, G. Parisi: The simplest model of jamming. J.
Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 145001.

A gömbök amorf pakolását szokás „összepréselés-
ként” is emlegetni. Az összepréselési pontot nemter-
mikus összenyomás révén lehet elérni. E pontban a
gömbök (részecskék) mozgására megengedett tarto-
mány nagysága eltûnik. Ez a marginális mechanikai
stabilitású rendszer termodinamikailag kritikus. A
szokásos fázisátalakulásokkal szemben ezen átala-
kulás kritikus exponensei nem függnek a rendszer
térbeli kiterjedésének dimenziójától. Ezeket átlagtér-
közelítésben számolták ki. A cikk megmutatja, hogy
az összepréselést hozzá lehet kapcsolni az optimali-
záció elméletének egyik alapproblémájához a foly-
tonos változókra megfogalmazott Kényszerek Kielé-
gítésének Feladatához (angol rövidítés: CSP). A
gömbök által kitöltött térrész hányadát a teljes térfo-
gathoz a gömbök áthatolhatatlanságának kényszere
mellett kell maximalizálni. A szerzôk a Perceptron
elnevezésû neurális hálót tanulmányozták közel a
véletlen mintázatok tárolási határkapacitásához. Ez
felel meg az összepréselési átalakulásnak. Az opti-
malizációs feladat a paraméterek függvényében le-
het konvex vagy nem-konvex. Az elôbbiben az ösz-
szepréselési átmenet nem kritikus, az utóbbiban vi-
szont kritikus tulajdonságú. A fizikai helyzetre átfor-
dítva az állítást, az elôbbi esetben az összepréselt
állapotot folyadékfázisból, az utóbbiban marginális
üvegfázisból közelíti meg a rendszer. A szerzôk
ugyanazokat a kritikus exponenseket találják, mint
gömbökkel dolgozva átlagtér-közelítésben. Folyto-
nos nem-konvex CSP esetén feltételezik egy szuper
univerzalitási osztály létezését, amelynek természetét
az állapot üvegszerûsége határozza meg az össze-
préselési pont közelében.
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