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KÖSZÖNT�

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel köszönti a Fizikus Doktoranduszok Hatodik Or-
szágos Konferenciáján � (d ◦ f)ϕ6 � részt vev® PhD hallgatókat. Külön köszöntjük a konferencia
támogatóit és meghívott el®adóinkat.

Öt éve rendeztük az els® próba jelleg¶ Fizikus Doktori Konferenciát, és a sok jelentkez®, illetve a
kedvez® visszhang arra indított bennünket, hogy ezt a rendezvényt ne egyszeri alkalomnak tekint-
sük, hanem egy rendszeres sorozat els® eseményének. Ezt követte a második, hasonlóan népes
résztvev®i körrel, majd a további három konferencia, amelyek három helyett immár négynaposak
voltak, és íme, most következik a hatodik �zikus doktorandusz konferencia.

A rendezvény célja többrét¶. Egyrészt lehet®séget szeretnénk nyújtani a doktorandusz hall-
gatóknak, hogy a nemzetközi konferenciákhoz hasonló helyzetben beszámolhassanak az eddig
elért eredményeikr®l. Ugyanakkor ez a találkozó kit¶n® alkalom lehet a hallgatóknak arra, hogy
megismerjék egymás munkáját, és kitekintést kapjanak a �zika más területeire is.

Nem titkolt szándékunk az is, hogy a �atal �zikusok megismerjék az Eötvös Loránd Fizikai
Társulatot. Meggy®z®désünk, hogy a hazai �zikus társadalomban a �atal kutatók jelent®sen
hozzájárulhatnak a Társulat hatékonyabb, eredményesebb munkájához. A Társulat egy olyan
civil kezdeményezésnek tekinthet®, melynek céljait, jöv®képét a tagjai formálják. Véleményünk
szerint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat jöv®je nagyban függ a �atal �zikusok szerepvállalásától.

A Társulat elképzelése szerint a konferencia másik fontos küldetése, hogy hidat képezzen a dok-
toranduszok és a hazai cégek, kutatóintézetek között. Ezért több neves cég képvisel®jét hívtuk
meg, hogy bemutassák munkájukat és a �zikus doktoranduszok szakmai lehet®ségeit.

Külön megtiszteltetés számunkra, hogy a konferencia f®védnöke Rácz Zoltán professzor, akadé-
mikus, a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztályának elnöke.

Mindenkinek tartalmas id®töltést kíván az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, és természetesen e
köszönt® aláírói is!

Balatonfenyves, 2017. június 15�18.

Sólyom Jen®, az ELFT elnöke

Groma István, az ELFT f®titkára Cserti József, a konferencia f®szervez®je
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Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat el®djét, a Mathematikai és Physikai Társulatot Eötvös
Loránd 1891-ben alapította abból a célból, hogy hazánk matematikusait, és �zikusait �
beleértve ezeket a diszciplínákat tanító tanárokat is � összefogja. A Társulatból a mate-
matikusok a II. világháború után kiváltak, és megalakították a Bolyai János Matematikai
Társulatot, a Mathematikai és Physikai Társulat pedig felvette alapítója, Eötvös Loránd
nevét. Az Eötvös Társulat a 125 éve alapított szervezet közvetlen jogutódjaként ma is
összefogja a �zikát hazánkban m¶vel® kutatókat és �zikatanárokat, emellett felvállalta a
tehetséggondozás jelent®s feladatát is.

Társulatunk � mintegy ezer lelkes és önzetlen �zikus és �zikatanár � tudományos konfe-
renciákat és más szakmai találkozókat szervez, olyan nagy múltú lapokat jelentet meg,
mint a Fizikai Szemle és a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, olyan tanulmányi
versenyeket szervez, mint az Eötvös-, az Öveges-, a Mikola és az Ortvay-verseny, felkészíti a
magyar csapatot a �zikai diákolimpiákra. Gondunk van a tanárok és diákok továbbképzésére
is: az Eötvös-társulat a gazdája az évenkénti általános-, illetve középiskolai �zikatanári
és diák-ankétoknak. Informálunk a �zikus közélet eseményeir®l, képviseljük a magyar
�zikusokat és �zikatanárokat mind itthon, mind külföldön.

A Társulat elnöksége célul t¶zte ki a taglétszám megnövelését. Ennek érdekében lépéseket
teszünk új programokkal, honlapunk megújításával stb. � minél többeket szeretnénk
meggy®zni arról, hogy érdemes társulati tagnak lenni. Különösen a tanárok és a �atalok
körében szeretnénk megnövelni a tagok számát. Ezért részükre lecsökkentettük a tagdíjat,
már mindössze 7 korsó sörnek megfelel® konvertibilis magyar forint az éves tagdíj (3400Ft),
amihez megkapod a havonta megjelen® Fizikai Szemlét, valamint a tagsággal járó további
kedvezményeket.

Lépjetek be minél többen a Társulatba, és formáljátok olyan mozgalmas szervezetté, amely
megfelel a Ti elképzeléseiteknek is!

honlap: www.elft.hu
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Barnaföldi Gergely (Wigner FK RMI, Budapest):

Adventures to the Phases of the Hottest and the Coldest Dense Nuclear Matter

Abstract: The matter of the Universe has changed its phases several times since the �rst mi-
croseconds of the Big Bang. From the hot and dense primordial matter it cooled down to the
ordinary one, which builds us today. The early, extreme dense matter was a hot and color "soup"
of quarks and gluons, the so called Quark Gluon Plasma (QGP). Today we can re-create this
phase only in the CERN's Large Hadron Collider (LHC) and measure its properties. However,
inside compact astrophysical objects we can test a di�erent phase of quarks and gluons, which
is also superdense, but cold.

I would like to present the aims and methods of the high-energy nuclear (aka. heavy-ion) physics,
moreover to show the experiments and testbeds, which are led us to understand the phases of
the strongly interacting matter of the Universe.
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Kocsis Bence (ELTE, Fizikai Intézet, Budapest):

Black hole mergers in the Universe

Abstract: With the detections of the gravitational waves emitted during black hole mergers,
LIGO has recently opened the �eld of gravitational wave astrophysics. In this talk I will discuss
some of the astrophysical processes that may be responsible for the observed events. Although
less than 0.5% of the stellar mass is in dense stellar systems, I will argue that a large fraction
of the black hole mergers may originate in these environments. In addition, gaseous disks of
supermassive black holes may facilitate black hole mergers. Finally, if primordial black holes
constitute a fraction of dark matter, gravitational waves may shed light on its composition.
The event rate distribution may be used to understand the astrophysical origin of the observed
gravitational wave events.

Fekete lyuk ütközések az Univerzumban

Kivonat: Fekete lyuk ütközések gravitációs hullámainak észlelésével nemrégiben megnyílt a
gravitációshullám-asztro�zika kutatási területe. Az el®adásban ismertetem azon asztro�zikai fo-
lyamatokat, amik a meg�gyelt események kialakulásában fontosak lehetnek. Annak ellenére,
hogy a csillagok tömegének kevesebb mint 0,5%-a található s¶r¶ csillagrendszerekben, megmu-
tatom, hogy a fekete lyuk ütközések túlnyomó többsége mégis ezen rendszerekben keletkezhet.
Ezen belül a szupermasszív fekete lyukak gázkorongjaiban felgyorsulnak az ütközések. Továb-
bá megmutatom, hogy ha primordiális fekete lyukak alkotják az Univerzumban meg�gyelt sötét
anyagot, akkor a gravitációs hullámok meg�gyelésével mérhet®vé válik a sötét anyag összetéte-
le. Az eseménygyakoriság eloszlásának mérésével vizsgálhatjuk a gravitációshullám események
asztro�zikai eredetét.
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Simon Ferenc (BME, Fizikai Intézet, Budapest):

Advances in the theory and experiments of spin-relaxation in metals

Abstract: Spintronics is an emerging paradigm with a hope to replace conventional electronics
thus providing sustainable development of informatics and to stay on Moore's roadmap. Spin-
tronics relies on long spin-coherence (or spin-relaxation) times which allows for e�cient control
and read-out of the information stored in the electron spins. The advance to the �eld was
stimulated by the discovery of new metals with anomalous spin-relaxation time (e.g. MgB2,
A3C60 alkali fullerides and later graphene) and also by our desire to unify the exsisting theories
on a common mathematical basis as there exist several spin-relaxation theories with seemingly
disparate approaches.

References:

• Simon et al. Phys. Rev. Lett. 101, 177003 (2008).

• Dora and Simon Phys. Rev. Lett. 102, 137001 (2009).

• Boross et al. Sci. Rep. 3, 3233 (2013).

• Szolnoki et al. arxiv.org/abs/1702.04162.
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Ábrók Levente (Debreceni Egyetem, Debrecen):

3D photoelectron spectroscopy-Theory and experiment

Kivonat: Photoelectron spectroscopy is a widely used method to obtain information about
atomic electrons and related processes. A unique spectrometer (ESA22) was used to investigate
the energy- and angular distributions of emitted electrons in 3-dimensional space. These results
can be compared with theoretical expectations resulting in surprising observations.

Badankó Péter (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Re�exió és transzmisszió kezelése véges rácson végzett molekuladinamikai szimulációban

Kivonat: El®adásomban véges méret¶ rácson alkalmazott molekuladinamikai szimulációkban
a rácsvégeken végbemen® nemkívánatos hullámcsomag re�exió és transzmisszió kezelésére ál-
talánosan használt néhány lehet®séget szeretnék felvázolni, ezek közül is különös tekintettel
az általam is végzett szimulációkban használt CAP-et (complex absorbing potential) néhány
vonatkozó eredmény bemutatásával a molekuláris disszociáció és ionizáció szemléltetésére.

Bolgár Melinda (Debreceni Egyetem, Debrecen):

E�ect of gamma precipitates on thermal and acoustic noises emitted during
austenite/martensite transformation in NiFeGaCo single crystalline shape memory

alloys

Kivonat: It is shown that the presence of precipitates of gamma-phase in NiFeGaCo single
crystals in�uences both the formation of the martensite phase and the thermal and acoustic noises
measured during the phase transformation. While in the homogeneous sample the transformation
underwent by single interface motion, in samples with precipitates many martensite needles were
formed and grown in two speci�c directions. These di�erences are accompanied with di�erences
in the critical exponents of the power law for distributions of the energy and the amplitude of
acoustic emission and thermal noises (measured by Di�erential Scanning Calorimeter). We found
a de�nite correlation between the relative change of these exponents as well as the integrated
energies of acoustic emission during heating and cooling: if the later ratio was negative (negative
asymmetry) then the changes in the exponents had opposite sign. Depending on the gamma-
phase content both negative and positive asymmetries were observed.

Fülöp Csilla (Madách Imre Gimnázium, Budapest) és
Oláh Éva Mária (Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint):

A csapból is részecske�zika folyik?

Kivonat: 2008 óta, amikor is el®sz®r indultak protoncsomagok a nagy Hadronütköztet®ben,
kiemelt �gyelmet fordít a média a részecske�zika legújabb eredményeinek. Nemcsak a tu-
dományos híradásokban, de már a szórakoztató m¶sorokban, �lmekben is elhangzik a �Higgs-
bozon�, �részecskegyorsító�, �antianyag� és sok ehhez hasonló kifejezés. Természetes, hogy diák-
jaink kérdéseket tesznek fel �zikatanáraiknak, akik többségükben csak keveset tanultak egyetemi
tanulmányaik során err®l a dinamikusan fejl®d® tudományágról. El®adásunkban bemutatjuk
azokat a lehet®ségeket, jól bevált gyakorlatokat, amelyek jelenleg a középiskolás, érdekl®d® tan-
ulók rendelkezésére állnak, vagy akár mi hoztunk létre annak érdekében, hogy különböz® for-
mákban ismerkedhessenek a mikrovilág rejtelmeivel.
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Juhász Laura (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szilárdtest�zikai,
Debrecen):

Morphology and optical properties of porous gold nanoparticles coated with Al2O3 layer

Kivonat: Porous nanoparticles are very popular because of their high surface/volume ratio,
moreover they have stronger plasmonical properties than their solid counterparts. Porous gold
nanoparticles were fabricated on SiO2/Si as well as on sapphire substrates with solid state dewet-
ting and dealloying methods. They were coated with thin ( 5 nm) alumina layer using plasma-
enhanced atomic layer deposition (ALD) method. The samples were annealed for one hour in
air at di�erent temperatures. The particles preserved their initial state even after annealing in
the temperature range of 350◦C to 900◦C, which was investigated by SEM (Scanning Electron
Microscope). Extinction spectra was measured by spectrophotometer in the spectral range of
300 nm � 2700 nm and signi�cantly change of plasmon peaks were observed.

In the presentation it will be shown how Al2O3 coating (and after the annealing) in�uences the
optical properties and morphology of porous gold nanoparticles.

Kiss János (Debreceni Egyetem, Debrecen):

E�ect of virtual reality on human balance

Kivonat: Smartphones are increasingly used for Virtual reality (VR) applications like the Google
Cardboard. The main purpose of our study was to quantify the e�ect of this widely available
and cheap VR system on human balance. We developed a measurement setup which combines
various components: a Smartphone, a PC, a roller coaster simulator and a Force plate for
real time measurement. The study included 53 volunteers (15female, 38 male). A standard
Motion sickness susceptibility questionnaire (MSSQ) was �lled out by all subjects. Participants
performed �ve di�erent tasks each one for one minute with closed feet in straight standing
posture. Tasks in order were: eyes open, still VR image, dynamic VR experience, eyes open
after the VR (post) and closed eye. The �rst one and the last two were performed without the
head mounted display (HMD). Centre of pressure (COP) displacements was recorded for each
task. The standard deviation of COP and the computed velocity data values were calculated in
medio-lateral and antero-posterior directions. The virtual space consisted of a roller coaster ride,
which was the same in every measurement. We have found that the sensitivity to VR induced
balance loss is not correlated with the MSSQ score. Di�erent sensitivity to the VR e�ects was
found for di�erent type of egomotion. There was no signi�cant post e�ect after this short period
of VR immersion. We concluded that the VR experience provokes large balance disorder in some
individuals, but this susceptibility is not related to susceptibility to common type of motion
sickness.

Kukucska Gerg® (ELTE TTK, Budapest):

Theoretical investigation of the Raman spectra of silicene

Kivonat: The family of two dimensional heterostructures are one of the fastest growing �eld
as the wide variety of physical porperties makes them promising candidates for future techno-
logical applications. The �rstly discovered member of this family is graphene, which despite its
outstanding properties has not spread to the semiconductor industry as it is di�cult to induce
a band gap in it. However in silicene (i.e. in the silicon-based version graphene) it is easy
to open a prohibited band, even with electric �eld. Although, production of silicene is more
di�cult compared to graphene, as the diamond lattice is of silicon atoms is more favorable at
room temperature than the hexagonal counterpart. For the development of sample preparartion
techniques, it is essential to obtain as much information as possible about the samples already
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produced. A widespread non-destructive method is the Raman spectroscopy which can be used
to obtain information about the vibrational and electric properties of the given sample. To under-
stand the experimental results, it is essential that accurate theoretical predictions are available.
In this talk, I will review the available experimental results and present our ab-initio method
which can be used to simulate the �rst-order Raman spectrum of any material. Finally, I present
our latest results in calculating the Raman spectrum of silicene.

Márián István Gábor (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Pseudo Periodic Higgs In�ation

Kivonat: Early universe and Higgs physics are examples where scalar �elds �nd a natural role to
play in standard models of cosmology and particle physics. There is a strong interest in �nding a
link between these scalar �elds. A good Higgs-in�ation potential should have a form as simple as
possible, provide agreement with observations and be used, once its parameters are determined
from experimental data, to make predictions. In my talk I propose a pseudo periodic scalar
potential i.e., the Massive Sine-Gordon model as a viable Higgs-in�ationary model. I show that
it provides an excellent agreement with observations, discuss its applicability for in�ationary
comsology and Higgs-in�ation and perform the renormalization group running of the model in
the post in�ation period. [arXiv:1705.10276]

Nagy Dávid (Debreceni Egyetem, Debrecen):

ESA22 elektronspektrométer adatgy¶jt® és vezérl® rendszerének fejlesztése

Kivonat: El®adásomban az MTA Atomki által kifejlesztett ESA22 elektronspektrométer mérés-
elrendezésér®l, mérésvezérlésr®l és az általam fejlesztett adatgy¶jt® programról lesz szó. Az
elmúlt évben több fejlesztésen átesett ESA22-t felkészítettük UV foton forrás fogadására, amivel
nemes gázokat és biomolekulákat szeretnénk mérni.

Péli Zoltan (Debreceni Egyetem, Debrecen):

E�ect of the quartic gradient terms on the critical exponents of the Wilson Fisher �xed
point in the O(N) models

Kivonat: The e�ect of quartic gradient term on the critical behaviour of the O(1) model in
continous dimensions is studied. The same e�ect of the quartic gradient term is taken into
account in the study of the critical behaviour of the O(N) models. We used the Wetterich
equation with the usage of the optimised regulator.

Riczu Gábor (MTA ATOMKI, Debrecen):

Energiaspektrumok és alakizomerek a 28Si-ban.

Kivonat: Munkánk során els®sorban atommagok energiaspektrumának és elektromágneses át-
meneteinek a meghatározásával foglalkozunk. Ehhez a témavezet®m által bevezetett sokcsatornás
dinamikai szimmetriát használjuk, mely a félmikroszkópikus algebrai kvartett modellt, és a
félmikroszkópikus algebrai klasztermodellt köti össze. Ezen modellek segítségével alakizomer ál-
lapotok vizsgálatára is lehet®ség van, melyet a 28Si atommagon keresztül mutatok be, összevetve
az eredményeket más modellekkel.
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Sapolov Anatolij (PTE TTK Fizikai Intézet, Pécs):

Investigation of the capillary discharge plasma waveguide property

Kivonat:Magnetohydrodynamical (MHD) simulations of the capillary discharge plasma showed,
that the relatively high electric current (20. . . 30 kA) �owing through the plasma column trig-
gers a solitary wave in �electron sea�, which propagates from the capillary edge toward the axis.
Hence, a convex electron density pro�le will be formed at the vicinity of the axis. In terms of elec-
tromagnetic (EM) waves, this means a medium with graded refractive index. Frequency domain
studies with CO2-laser parameters demonstrated, that the EM waves, indeed, are con�ned by the
plasma column core region. Even more, under certain coupling conditions, ideal Gaussian-beam
can be guided as a single mode on long distances without signi�cant energy dissipation.

Sárosiné Szemes Dorottya (MTA Wigner FK., Budapest):

Reveal the anomalous behavior of the [Fe(terpy)2]2+ complex by substituting the ligand

Kivonat: One of the available phenomena that can contribute to the continuing rapid im-
provement of the speed and storage capacity of digital storages is the switching ability between
two (magnetic) states of a molecule. Our group is working with one of the basic tridentate
polypyridil Fe(II) complex from the family of photoswitchable spin crossover molecules. This is
the [Fe(terpy)2]2+, for which the lifetime of the excited state can be much longer (or can be made
to be metastable) in special environments and circumstances than for other similar complexes,
for which the lifetimes are only in the nanosecond magnitude. In order to understand the mecha-
nism of this switching, it is essential to explain the anomalous behavior of [Fe(terpy)2]2+. With
this goal in mind, we have modi�ed the basis ligand (aided by quantum chemical calculations
and chemical intuition) and aim to investigate the inter- and intramolecular e�ects responsible
for their unusual switching properties. Another goal is to regulate this anomalous behavior by
substitution of the ligand and/or the matrix. Molecules redesigned based on quantum chemical
calculations may advance switching properties towards applications. As of this year, we have the
opportunity to study substituted complexes with an ultrafast transient absorption setup built by
our group at he HAS Wigner Resarch Centre for Physics in Hungary. We started to study the
behavior of the [Fe(terpy)2]2+ and its substituted complexes and eventually we would like to un-
derstand its anomalous behavior. By comparing the result with quantum chemical calculations,
we hope to design a suitable complex for new data storage devices.

Steib Imola (Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszék, Debrecen):

Bilokális potenciál renormálása

Kivonat: A funkcionális renormálási csoport (RG) módszer a kvantumelmélet egyik legfontosabb
nemperturbatív eszköze, amely alkalmas arra, hogy a vizsgált �zikai rendszer szabadsági fokait
vagy módusait szisztematikus módon távolítsuk el. A hagyományos RG eljárásnál a blokkosítás
során csak a tiszta állapotok járulékát vesszük �gyelembe. A zárt id®tengelyes (CTP) formal-
izmust használva úgy általánosítható a módszert, hogy az �gyelembe vegye a kevert állapotok
járulékát is. Az UV és IR szabadsági fokok kölcsönhatása csak véges impulzusnál vett ver-
texek esetén valósul meg, amely szükségessé teszi egy bilokális potenciál bevezetését a hatásban.
Egy bilokális potenciált tartalmazó hatás vizsgálata már euklideszi térid®ben és hagyományos
RG módszerrel tárgyalva sem triviális. Levezettük a potenciálra vonatkozó evolúciós egyen-
letet vezet® rendben, fa-szint¶ közelítésben a 3 dimenziós egykomponens¶ skalármodellre, és
meghatároztuk a bilokális potenciálhoz tartozó impulzusfügg® csatolások evolúcióját. A lokális
potenciálhoz tartozó csatolásoknál a négyzetes és negyedrend¶ taghoz tartozó csatolás releváns,
azonban ezek mellett találtunk egy új releváns, a bilokális potenciálhoz tartozó, impulzusfügg®
csatolást is. A releváns csatolások határozzák meg azt, hogy egy adott �zikai rendszerben mely
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kölcsönhatások fontosak, ezért ezek ismerete elengedhetetlen a vizsgált modell helyes leírásához.
Eredményünk azt mutatja, hogy az RG módszerben eddig használt lokális potenciál nem feltétlen
alkalmas arra, hogy minden releváns kölcsönhatást feltárjunk, és a modell helyes leírásához szük-
séges a bilokális potenciál evolúcióját is meghatároznunk.

Tajkov Zoltán (ELTE, Budapest):

Transport properties of graphene-BiTeI hybrid structures

Kivonat: Recent studies have shown that heterostructures comprised of graphene and certain
chalcogenides are robust two-dimensional (2D) topological insulators. We developed a simpli�ed
model Hamiltonian for such systems and investigated their properties as the function of various
parameter values. We mapped the phases of the system that can behave as an insulator, metal
or topological insulator. We used this simplistic model to calculate transport characteristics on
a micrometer sized sample. Our results can be used as guidance to interpret future experiments.

Tóth László (Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizikai Tanszék, Debrecen):

Akusztikus emissziós vizsgálatok Au/Ag és Au/Cu vékonyrétegekben

Kivonat: Szemcsehatárokat tartalmazó vékonyrétegek esetén a szemcsehatár menti di�úziós
áramok általában különböznek, azaz a szemcsehatárba több A atom megy be, mint ahány B
atom kilép onnan. Ez a folyamat mechanikai feszültségeket kelt, melyek szemcsehatár mozgással
relaxálódnak, és ezáltal a szemcsehatár átötvözött tartományt hagy maga mögött. Ezt nevezzük
di�úzió indukálta szemcsehatár mozgásnak (DIGM). Ha olyan anyagpárt választunk, amelyek
hajlamosak a kémiai rendez®désre, akkor a szemcsehatár kémiailag rendezett fázist hagy maga
mögött, ez a szemcsehatár mozgás indulkálta reakció (GBDIREAC). A természetben meg�gyel-
het® folyamatok, ahol hasonló feszültség felépülés és relaxáció megy végbe (például földrengések),
minden esetben szakaszosan mennek végbe, azaz zajos természet¶ek. Ez alapján a DIGM és a
GBDIREAC esetén is feltételezhet®, hogy szakaszosan, azaz kisebb-nagyobb ugrások sorozatával
mennek végbe. Erre eddig egyetlen kísérleti meg�gyelés volt, ahol mikroszkópos képen fedeztek
fel szemcsehatár ugrásokat. A szemcsehatár mozgás szakaszos természetének kimutatása azon-
ban sokkal meggy®z®bb lehet akusztikus emissziós vizsgálatok segítségével. El®adásomban be-
mutatom az Au/Ag (DIGM) és Au/Cu (GBDIREAC) rendszereken eddig elért eredményeket.

Tulipánt Zoltán (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Energia-energia korreláció reszummálása NNLL+NNLO pontosságig

Kivonat:Kvantum színdinamikában a nagyenergiás szórási folyamatokban mérhet® mennyiségek
eloszlására adott perturbatív jóslatok logaritmikusan feler®sített tagokat tartalmaznak. Ezek a
rögzített rend¶ jóslat pontosságának romlásához vezetnek a kinematikai tartomány határain,
amit egy reszummálásnak nevezett módszerrel (a nagy logaritmusok összes rendben végrehajtott
felösszegzésével) lehet orvosolni. El®adásomban röviden felvázolom az elektron-pozitron ütközés-
ben történ® három hadronos nyaláb keletkezésre számolt energia-energia korreláció reszum-
málását és annak kiértékelését NNLO pontosságú perturbatív jóslat mellett.
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A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar kul-
turális élet �nanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett. A Magyar Országgy¶lés
a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, meg®rzésének, valamint terjesztésének támo-
gatása érdekében hozta létre az elkülönített állami pénzalapot, amelynek f® bevételi forrása
jelenleg az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka. A rendelkezésére álló pénzfor-
rásokat dönt® hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer m¶ködtetésével pályáztatja
és juttatja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz. A rendezvény az NKA támo-
gatásával valósul meg! honlap: www.nka.hu/

A Morgan Stanley a világ egyik vezet® pénzügyi szolgáltató cége, amely teljes kör¶ és
kiemelked® színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek befektetési, banki, értékpapír-
kereskedelmi és befektetés-menedzsment területen. Munkatársaink a világ 42 országában
található 1300 irodában dolgoznak. A Morgan Stanley 2006-ban nyitotta meg ügyviteli
és informatikai szolgáltató központját Budapesten. A magyar leányvállalat f® feladata az
anyacég üzleti tevékenységeinek támogatása pénzügy, informatika, matematikai modellezés,
hitelkockázat- és piacelemzés, értékpapír-kereskedés, jogi dokumentáció területeken.

A Morgan Stanley budapesti piacmodellez® csoportja folyamatosan keres a pénzügyi
modellezés iránt érdekl®d®, kvantitatív háttérrel rendelkez® jelentkez®ket. Kollégáink
jelent®s része �zikus végzettséggel rendelkezik. Sokan közülük a PhD megszerzése után
gondolták úgy, hogy érdemes kipróbálniuk magukat egy er®sen kompetitív, alkalmazott
kutatás�fejlesztési szerepben a világ egyik vezet® pénzügyi szolgáltatójának munkatársaként.
A �zikusként elsajátított elméleti háttér és praktikus szemlélet kiváló alap. A kreatív,
jelent®s kihívásokat jelent®, komplex feladatokat mi biztosítjuk. A tehetséget, ambíciót és
lelkesedést Te.

You have talents, we have options � Morgan Stanley

honlap: www.morganstanley.com/careers/budapestcampus
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