
elfogadott pályázatok

elutasított pályázatok1

max.

0

0

Ly

Lx

ultrarövid impulzusok

cikkcakk szél

y

x

EURÓPAI ÉRDEKESSÉGEK A EUROPHYSICS NEWS

Egy-egy reprezentatív minimális kifeszítô fa az FP7 keretben elfoga-
dott és elutasított kutatási javaslatokat benyújtó országok hálózatá-
ra. Az ábrázolás jól megragadja az egyes országok közötti kölcsön-
hatások „gerincrendszerét” (ábra az eredeti cikkbôl).
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Az EU kutatástámogatási versenyének
gyôztesei és vesztesei
M. Tsouchnika, P. Argyrakis: Network of participants
in European Research: accepted vs. rejected propo-
sals. Eur. Phys. J. B 87 (2014) 292.

Az EU-támogatás elnyerése függ a kutatási konzor-
cium jellegétôl. Az Európai Unió pályázatok formájá-
ban olajozottan mûködô támogatási mechanizmust mû-
ködtet a kutatási konzorciumok számára. A jövendô
pályázóknak segíthet annak megértése, hogy milyen
jellegû konzorciumoknak van esélye a támogatás el-
nyerésére. Egyben átláthatóbbá válik a közösségi ala-
pok elköltésének módja. A szerzôk értékes betekintést
tesznek lehetôvé abba, hogy milyen jellegû pályázatok
a legesélyesebbek a támogatás elnyerésére.

Azt találják, hogy a kis méretû intézmények part-
nerségével benyújtott pályázatok visszautasításának

esélye a legnagyobb. Másik következtetésük szerint a
nagy méretû intézmények preferálják a kicsikkel való
együttmûködést, amely konklúziófüggetlen attól,
hogy nyertes vagy elutasított projektterveket elemez-
tek. Ez eltérô sajátosság a hasonló kölcsönhatásokra
épülô egyéb szociális hálózatoktól. Végül kimutatták,
hogy mindkét hálózati típusban ugyanaz az 5 ország
intézményei a legbefolyásosabbak, nevezetesen a
brit, francia, német, spanyol és olasz kutatóintézetek
és egyetemek.

A grafén nanoláncok „rendelésre”
változtatható vezetôképessége
D. Babajanov, D. U. Matrasulov, R. Egger: Particle
Transport in Graphene Nanoribbon Driven by Ultra-
short Pulses. Eur. Phys. J. B 87 (2014) 258.

A szerzôk elméleti modellt konstruáltak, amellyel a
cikk-cakk geometriájú nanoláncok vezetôképességét
ultrarövid lézerimpulzusokkal lehet szabályozni. A fizi-
kusok elsô alkalommal adták az ultrarövid impulzusok-
nak kitett grafén vezetôképességének és más elektron-
transzport-jelenségeknek részletes jellemzését. Mosta-
náig a grafén transzporttulajdonságainak tanulmányo-
zásában a külsô hatások, mint a térerôsség vagy a pe-
riódusidô/frekvencia hatásának kiderítése játszott köz-
ponti szerepet. Ez a kutatás hasznos lehet a grafénala-
pú elektronikai eszközök fejlesztésében, azon anyagok
esetében, amelyek az ultrarövid impulzus hatására vál-
nak vezetôkké, egyébként szigetelôk.

Közelebbrôl, a szerzôk azt találták, hogy külsô haj-

Egy ultrarövid impulzusokkal hajtott cikk-cakk nanolánc vázlata
(ábra az eredeti cikkbôl).

tóerô alkalmazásakor megnô a valencia- és vezetési sá-
vok közötti elektronikus átmenet intenzitása. A cikk ki-
mutatja, hogy az ilyen átmenetek nagyon rövid idô alatt
drámai növekedésre vezetnek a vezetôképességben. Az
eredmény lehetôséget ad az elektronikus tulajdonságok
rövid, külsô impulzusokkal történô hangolására.


