
Kertész Jánostól kapott fenti levél vitára ösztönöz

Serge Haroche David J. Wineland

az entrópiafogalommal kapcsolatban kifejtettek mel-
lett a Vélemény rovat kiválasztási gyakorlatáról is.
Érintettként ehhez egyelôre csupán néhány mondatot
teszünk hozzá:

Az entrópia-kézirat beküldôje és a szakmai lektor
között februártól májusig folyt a vita és nem alakult ki
egyetértés. A bíráló szerint: a szerzô jelentôsen újra-
írta a kéziratát az elôzô bírálat fontos javaslatait,
észrevételeit beépítette és elfogadta. Azonban az új
kéziratban ezáltal újabb kérdések kerülnek inkább a

fókuszba, ezért további átalakításokat javaslok. Meg-
jegyzem, hogy az új változat véleményem szerint ha-
tározottan jobb, elkerüli az elôzô verzió kapcsán em-
lített fôbb problematikus kérdéseket.

A szerkesztô felelôssége, hogy ezen a ponton meg-
jelentette a kéziratot.

Ami az áltudósokat illeti, azok bizony szinte havonta
kísérelnek meg kéziratokat elhelyezni a Fizikai Szem-
lében. Talán a legközelebbi április elsején érdemes
lenne szemelvényeket megjelentetni az archívumból.

Szerkesztôk

HÍREK – ESEMÉNYEK

FIZIKAI NOBEL-DÍJ 2012

Megosztva, a francia Serge
Haroche -nak és az amerikai
David J. Winelandnek ítél-
ték oda az idei fizikai Nobel-
díjat – jelentették be a Svéd
Királyi Tudományos Akadé-
mián Stockholmban. Az in-
doklás szerint a két tudós
azzal, hogy az egyedi kvan-
tumrészecskék közvetlen
megfigyelhetôségét tönkreté-
telük nélkül demonstrálta, új
fejezetet nyitott a kvantumfi-
zikai kísérletek terén.

A fény, illetve az anyag különálló részecskéire a
klasszikus fizika törvényei helyett a kvantummechani-
ka szabályai érvényesek. „A két fizikusnak nagy sze-
repe van abban, hogy egyre pontosabb képet alkot-
hatunk a kvantummechanika törvényszerûségeinek
engedelmeskedô egyedi objektumok viselkedésérôl”
– mondta az mta.hu-nak Domokos Péter, az MTA dok-
tora, az Akadémia Lendület programjának egyik tava-
lyi nyertese. Mint fogalmazott, a kutatók korábban
mindig csak egy sokaságot, például gázban, folyadék-
ban vagy szilárdtestben található atomokat vizsgálhat-
tak. Ezekben az esetekben azonban a kvantumjelen-
ségek nem figyelhetôk meg, így a tudósoknak csak
közvetett bizonyítékaik voltak rájuk.

A 68 éves Serge Haroche, a Collége de France pro-
fesszora, valamint a szintén 68 esztendôs David J.
Wineland, az amerikai Országos Szabványügyi és Tech-
nológiai Intézet (NIST) fizikusa által évtizedek alatt
kifejlesztett módszereknek, technikai és elméleti meg-
oldásoknak köszönhetôen azonban immár közvetlen
tapasztalatokat is szerezhetnek a kutatók. „A fény és
anyag közötti kölcsönhatást a létezô legelemibb rend-
szeren, egyetlen atom vagy ion és egyetlen foton össze-

csatolásán keresztül ragadták
meg. Ezen a mikroszkopikus
skálán a fény és anyag köl-
csönhatása a makroszkopikus
világban tapasztaltaktól lé-
nyegesen eltérô jelenségeket
mutat” – magyarázta Domo-
kos Péter. A francia és az
amerikai tudós eredményeirôl
szólva kiemelte: az ô kísérle-
teik vezettek el ahhoz, hogy
egy „zajos” halmazból ki-
emelve egyetlen kvantumos
objektumot tudjanak tárolni

és manipulálni a tudósok. Az elemi objektumokból az-
után egyre nagyobb, de még a kvantummechanika tör-
vényeinek engedelmeskedô rendszereket lehet építeni.
A klasszikus világban megszokottól eltérô mûködésük-
nek köszönhetôen ezekkel a „gépekkel” eddig megold-
hatatlan feladatokat lehet elvégezni.

„Ilyen generikus példa a kvantumszámítógép, ame-
lyen a klasszikus számítógéppel elvégezhetetlen mû-
veletekre is léteznek algoritmusok” – mondta Domo-
kos Péter, aki személyesen is jól ismeri Serge Ha-
roche-t, hiszen 1994 és 1998 között doktori témaveze-
tôje volt a párizsi Ecole Normale Superieure-ön. A
fiatal magyar fizikus kapcsolata azóta sem szakadt
meg az immár Nobel-díjas tudóssal. „Az általam veze-
tett »Kvantummérés Lendület csoportban« kicsit más
rendszereken, de hasonló filozófia alapján dolgo-
zunk: mi is rezonátorba zárt fotonokat vizsgálunk,
csak nem a mikrohullámú, hanem az optikai hullám-
hossztartományban. Munkánk során az Európai Unió
hetedik keretprogramján belül, a »Circuit and Cavity
Quantum Electrodynamics« címû projektben együtt-
mûködünk Serge Haroche laboratóriumával is.”
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