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mint megtalálni azokat az egyenleteket, amelyek ponto-
san leírják a kötél tulajdonságait mozgás közben.

Mi a kulcsa annak, hogy lapos hurkot lehessen lét-
rehozni? A kutatók azt találták, hogy a kötél teljes
hossza 75%-ának a hurokban kell lennie, hogy lapos
hurok létrejöhessen, és errôl beszámoltak a Procee-
dings of the Royal Society A folyóiratban. Ha ez nem

teljesül, a rendszer összeomlik, a hurok egy pontra
zsugorodik össze – a kezdôknél ez egy tipikus prob-
léma –, a hurok túl kicsire sikerül. Hasonló technika
mûködik a fonóiparban.

A kutatók most a munkájukat arra összpontosítják,
hogy bonyolultabb cowboy trükköket is sikerüljön
matematikailag leírni.

(http://news.sciencemag.org/)

EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS
VÁLOGATÁSÁBÓL (2014. július–augusztus)

Mikrogravitáció és a vizes nedvesítésû habok

D. Langevin, M. Vignes-Adler: Microgravity studies of
aqueous wet foams. Eur. Phys. J. E 37 (2014) 16.

A habok és a habosodás folyamata mind az alapku-
tatás, mind a gyakorlati alkalmazás számára érdekes
kérdéseket vet fel. Bár mindennapi életünkben és az
iparban is a habok szokványos „szereplôk”, fizikájuk
és kémiájuk számos oldala még mindig tisztázatlan.

Az írás átfogó elemzést ad a mikrogravitációs kör-
nyezetben – parabolikus repülés során rakétákon és
az ISS-en – végzett habtanulmányokról.

A habokkal megvalósított mikrogravitációs kísérle-

A Nemzetközi Ûrállomáson (ISS) tervezett vizsgálatokhoz elôállított
habszerkezet (a cikk illusztrációja).

1 mm

teket a Földön véghezvittekhez képest jóval szélesebb
paramétertartományban lehet elvégezni. Ugyanis a
gravitációs hatás minimumra szorítása mellett van
mód a habosítási folyamatban keletkezett nedves ha-
bok viselkedésének tanulmányozására. A Földön ez a

közbensô állapot nem tanulmányozható, mivel a fázis
gyorsan eltûnik a gravitáció által létrehozott nedves-
ségelvezetô csatornák miatt.

Ultrahideg atomok egyszerû transzportálása

Y. Loiko, V. Ahufinger, R. Menchon-Enrich, G. Birkl,
J. Mompart: Coherent injecting, extracting, and veloci-
ty filtering of neutral atoms in a ring trap via spatial
adiabatic passage. Eur. Phys. J. D 68 (2014) 147.

Egy új vizsgálat numerikus szimulációkkal igazolta
egy nagyon hatékony és hibatûrô transzportálási eljá-
rás, a „spatial adiabatic passage” (SAP, térbeli adiaba-
tikus áthaladás ) alkalmazhatóságát ultrahideg ato-
mokra. A szerzôk elsôként alkalmazták az SAP-t sem-
leges atomok gyûrûcsapdába való betöltésére, az
abból történô kiléptetésre és az atomok sebesség sze-
rinti szûrésére.

A vizsgálat fókuszában az SAP-technika alkalmazá-

Semleges atomok egy gyûrûcsapdából és két dipólus hullámvezetô-
bôl álló rendszer segítségével történô betáplálásának, kinyerésének,
továbbá az atomok sebesség szerinti szûrésének sematikus ábrázo-
lása (a cikk ábrája).

betáplálás

kinyerés sebességszûrés

sa állt két dipólus hullámvezetôbôl és egy gyûrûcsap-
dából álló rendszer legkülsô hullámvezetôi közötti jól
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kontrollált, egyenkénti atomátadásra. Kiszámították az
SAP-alagutazás feltételeit a betápláló hullámvezetô
mentén haladó atomok sebessége és a transzverz rez-
gési állapotok betöltöttsége függvényében. Eljárásuk
hatékonyságának ellenôrzéséhez a megfelelô Schrö-
dinger-egyenletek numerikus integrálását is elvégez-
ték rubídiumatomokra és egy optikai dipólus gyûrû-
csapda esetére.

Abszolút nulla fok közelében sem sérülnek
a termodinamika törvényei

R. Adamietz, G.-L. Ingold, U. Weiss: Thermodynamic
anomalies in the presence of general linear dissipa-
tion: from the free particle to the harmonic oscillator.
Eur. Phys. J. B 87 (2014) 90.

A szerzôk kimutatták, hogy a környezetnek vala-
mely részecskére gyakorolt hatását leíró modell nem
sérti a III. fôtételt, bár éppen az ellenkezôje látszik
kézenfekvônek. Az eredmény a mikro- és nanométer
méretû rendszerek szempontjából jelentôs, amelyek
lecsatolása nehéz a környezetük hôhatásai és kvan-
tum-effektusai alól.

A korábbi elméleti elôrejelzések arra vezettek, hogy

Egy környezetéhez erôsen csatolt szabad részecske (ábra a cikkbôl).

sajátos körülmények között a fajhô – tehát az energia,
amely ahhoz szükséges, hogy a hôtartályhoz csatolt
részecske hômérsékletét meghatározott hôfokkal emel-
jük – bizonyos körülmények között negatívvá válhat
szigorúan nulla kelvin (−273,15 °C) hômérsékleten. Ez
a jóslat látszólag sérti a III. termodinamikai alaptör-

vényt, ami szerint abszolút zérus fokon a fajhônek el
kell tûnnie. Ugyanakkor a szerzôk eredményei rámutat-
nak, hogy az elôzô vizsgálatokban használt modelleket
ki kell egészíteni a részecskék mozgásának térbeli kor-
látozottságát tükrözô feltételek beépítésével.

A fehérje-felgöngyölôdés mélyebb értelmezése

A. V. Yakubovich, A. V. Solov’yov: Quantitative ther-
modynamic model for globular protein folding. Eur.
Phys. J. D 68 (2014) 145.

A szerzôk korábban a fehérje makromolekulák te-
kercsjellegûrôl globulárisba történô átváltozásának új
elméletét dolgozták ki. Statisztikus mechanikai modell-
jük elsô ízben képes a valódi fehérjék vizes közegben
mutatott termodinamikai tulajdonságainak értelmezésé-
re kis számú szabad paraméter beállításával.

A sztafilokokkusz-nukleáz szerkezetét tükrözô fajhôváltozás a hô-
mérséklet függvényében (a cikk ábrája).

Ebben a munkában a szerzôk a fehérjék fajhôje
hômérsékletfüggésének példáján igazolták elméleti
számításaik helytállóságát. Számítási eredményeiket
két fehérjemolekulára vonatkozó mérési adatokkal
vetették össze: a sztafilokokkusz-nukleázra, illetve az
oxigént és vasat hordozó metmyoglobinra. A hômér-
sékletfüggésben megjelenô gyors változásokat a fe-
hérjék háromdimenziós szerkezetének megszûnése
okozza. Az eredmények érdekesek a nagyenergiás
ionokkal végzett terápiás kezelések sejtélettani hatása
megértéséhez.




