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KÖSZÖNT�

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tisztelettel köszönti a Fizikus Doktoranduszok Hetedik Or-
szágos Konferenciáján � (d ◦ f)ϕ7 � részt vev® PhD hallgatókat. Külön köszöntjük a konferencia
támogatóit és meghívott el®adóinkat.

Hat 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 te-
kintsük, 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 hetedik �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, 2018. június 14�17.

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 127 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,
diákoknak 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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Néda Zoltán (Babes-Bolyai Tudományegyetem):

Random growth and reset: complex systems in a new perspective

Abstract: I will review a set of simple master equations that allows stochastic growth and
reset to a fundamental state. For various growth and reset rates such processes leads to many
distributions that are characteristic for complex systems. In general such processes do not satisfy
detailed balance and therefore their convergence to a stable distribution is not obvius. We
will brie�y show how one can prove convergence to the dynamically stable state and consider
applications from various �elds: scienti�c citation and Facebook popularity, income and wealths
distribution, biodiversity and settlement-size distribution. Work done in collaboration with Prof.
Tamás Bíró from the Wigner Research Center in Budapest.

References:

1. T. S. Biro and Z. Neda, Physica A, 499, 335-361 (2018)

2. T.S. Biro, A. Telcs and Z. Neda, Universe, 4, 10 (2018)

3. Z. Neda, L. Varga and T.S. Biro, Plos One, 12, e0179656 (2017)

4. T.S. Biro and Z. Neda, Phys. Rev. E., 95, 032130 (2017)

5. T.S. Biro and Z. Neda, Physica A, 474, 355-362 (2017)

Results for the Internet wiring topology on router level. The left panel illustrates the mapped
area of Europe. The panel in the middle sketches the unveiled wiring topology. The right panel
shows the derived degree distribution (empty circles), with a Tsallis�Pareto �t. From Ref [1].
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Osvay Károly (ELI-ALPS, Szegedi Tudományegyetem):

Few optical cycle, phase controlled, energetic laser sources for the ELI Attosecond
Facility

Abstract: The Attosecond Light Pulse Source (ALPS) facility of the pan-European Extreme
Light Infrastructure (ELI) project is a laser based research infrastructure in which light pulses
of few optical cycles in the infrared or mid-infrared spectral range are generated and used for
basic and applied research. These pulses are driving a set of secondary sources with incompa-
rable characteristics, including light sources ranging from the THz to the X-ray spectral ranges,
and particle sources. The laser and secondary sources foreseen at ELI-ALPS are expected to
push the frontier of attosecond science in three main directions as coincidence measurements,
investigations of highly nonlinear processes in the XUV and X-ray spectral range, and ultrafast
valence-shell and core electron dynamics.

The �rst three lasers systems have been operating since end 2017, hosting already four com-
missioning user experiments. This year three further laser systems will be installed and most
of the attosecond beamlines will be assembled. The facility, representing the largest R&D capi-
tal investment in Hungary since the implementation of the Central Physical Research Institute
(KFKI), is to be completed by end 2020, end will be operating as a genuine European Research
Facility open for users worldwide.

In this talk some unique technical solutions of the laser sources are discussed, along with general
infrastructure issues and research opportunities.

References:

• S. Kuhn et al., �The ELI-ALPS facility: the next generation of attosecond sources.�, Topical
Review, Journal of Physics B, 50 (2017) 132002

• http://www.eli-alps.hu
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Vattay Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem):

The Hungarian Dream

Abstract: Four years after his Nobel Prize in Medicine in 1937, Albert Szent-Györgyi proposed
that life's proteins should be good conductors in order to ful�ll their biochemical role in electron
transport processes. A long quest started to prove this both theoretically and experimentally
involving the Hungarian quantum chemist and physicist community in emigration such as Zoltán
Bay, Kálmán Laki, and János Ladik. By his seventieth birthday celebration in 1962, the theory
was on its heights, leading quantum chemists, Nobel winning biochemists and physicists like
Brillouin contributed "electronic biology" especially in the context of understanding cancer.
Then the luck of the concept started waining. In the seventies, detailed calculations showed
that polypeptide chains have �lled bands and huge HOMO-LUMO gaps making them perfect
insulators. By the time of Szent-Györgyi's passing in 1986, even his modi�ed 'semiconductor'
theory disappeared from the scienti�c scene and his ideas became largely forgotten.

In the last four years, new experimental methods have emerged which made it possible to measure
the conductance of proteins between metallic contacts. It turned out that proteins are indeed
good conductors and previous measurements su�ered from systematic �aws related mostly to the
imperfections of contacts. In 2015 we published a paper, which showed that proteins have rare
and special spectral properties similar to disordered metals at the mobility edge. Wave functions
in such critical systems are neither localized nor fully extended and can be best imagined as
multifractals. In my talk, I present these new developments and about the new possibilities this
opens in physics and in understanding how the electri�cation of biology works.
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Pálfalvi László (Pécsi Tudományegyetem):

Developement and optimization of scalable terahertz pulse sources

Abstract: An e�cient method for the generation of electromagnetic pulses in the terahertz
frequency range is optical recti�cation in nonlinear crystals. In many nonlinear crystals because of
the large refractive index di�erence between the optical and the terahertz range the only possible
way for velocity matched excitation is the so callled tilted-pulse-front excitation. However, in the
conventional scemes the use of a prism shaped terahertz generator crystal is necessary limiting
the energy scalability and hindering applications. In the talk the evolution of this technique will
be introduced, with special focus on a newly developed scalable source producing good quality
beam.

Szirmai Edina (Morgan Stanley):

Modeling counterparty credit risk

Abstract: In case of �nancial contracts involving future transactions, there is a chance that one
of the parties will fail to make its due payment. The associated risk is known as counterparty
credit risk. This risk needs to be mitigated, and whichever ways we use for this mitigation, a
price has to be put on the risk. In the talk I give an insight how we can quantify counterparty
credit risk, show some di�culties which can emerge and a few possible ways how we can handle
them.

Stephen William Hawking, CH CBE FRS FRSA (8 January 1942 � 14 March 2018)
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Barta Adalbert (Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár):
Az adenin molekula adszorbciójának mechanizmusa TiO2(110) felületen XPS módszerrel

Kivonat: A biotechnika és az anyagtudományok egyesítése új anyagok és egybeépített elemek
létrehozásának hatalmas lehet®ségeit tárja fel. Számos kutatás irányul a titán-dioxid tulaj-
donságainak feltérképezésére.Széleskör¶en használt optoelektronikai eszközöknél, szenzoroknál,
napelemeknél, illetve víz- és leveg®tisztításnál. Az adenin molekula tulajdonságainak megha-
tározására ab initio számításokat végeztem. Meghatároztam optimált geometriai felépítését,
elektronszerkezetét, valamint infravörös (IR) és Raman spektroszkópiáját. Számításaimhoz GA-
MESS (US) kvantum-kémiai programcsomagot használtam két különböz® módszer alkalmazásá-
val, Hartree-Fock (HF) és Density Funcional Theory (DFT/B3LYP) 6-31++G** báziskészlettel.
A TiO2(110) minta felületét Ar+-ion (0,5 keV, 5 perc) bombázással és melegítéssel(700C) tisztí-
tottam. A mintánk tisztaságát XPS(Röntgen-fotoelektron spektroszkópia) módszer segítségével
a C1s, N1s, O1s, Ti2p kötési energiák analizálásával térképeztem fel. A méréseket Al Kα rönt-
genforrással (h · ν = 1486,6 eV) segítségével, 10−9 mbar alatti vákuumban, 0,05 eV-os spektrum
felbontás mellett végeztem. Mérési tartományom 1300-0 eV. A fotoelektronos emissziós szög 00.
Az adatok KolXPD software segítségével lettek kiértékelve. Az adenin amelyet szublimáltam
99% tisztaságú volt, párologtatási h®mérsékletünk 120◦C.

Bolgár Melinda (Debreceni Egyetem, Debrecen):
Noise measurements in TWIP steels

Kivonat: The applications of TWIP (Twinning-induced plasticity) steels are dramatically inc-
reasing due to their unique mechanical properties. However, a better understanding of the
undergoing processes is necessary. The �rst step on the way to go about this is the investigation
of the details of the austenite/martensite transformations. In my presentation I will summarise
my thermal, acoustic and magnetic noise measurements carried out on two di�erent TWIP steel
samples. I will also show the di�culties of the investigations and the future plans.

Fülöp Csilla (Madách Imre Gimnázium, Budapest):
Egy �zikatanár kémia-szer¶ gondolatai

Kivonat: A középiskolai tanítási gyakorlatban több témakörben is a �zika és a kémia tananyag
átfedést mutat utalva a természettudományok egységességére. Diákjaimban rendszerint megfo-
galmazódik a kérdés, hogy most �zika vagy kémia órán vagyunk-e. Ezt els®sorban a galvánele-
mek, az elektrolízis, a kinetikus gázelmélet és a modern �zika egyes fejezeteinek feldolgozásakor
tapasztalhatjuk. A középiskolás �zika és a kémia tantárgyak határterületér®l olyan szemelvénye-
ket válogatok egy csokorba, amelyek els®sorban a nem kémia szakos kollégáimnak nyújthatnak
segítséget tanári háttértudásuk felfrissítéséhez vagy b®vítéséhez.

Fekete Balazs (Pécsi Tudományegyetem, Pécs):
Impulzus-transzformátor fejlesztése alacsony áramú kapilláriskisüléssel gerjesztett

lágyröntgen-lézerekhez

Kivonat:Kapilláriskisüléssel gerjesztett lágyröntgen-lézerekben és hullámvezet®kben gyors (100-
200 ns) és nagy áramú (5-50 kA) pumpáló impulzusokat használnak. Ezeket az impulzusokat
általában Marx-generátorokkal állítják el® un. C-C áttöltéssel. A Marx-generátorok magas
(200-800 kV) feszültséggel m¶ködnek, továbbá az ilyen rendszerek nagy-méret¶ek és bonyolul-
tak. Ezért ha asztali méret¶ berendezés elkészítése a cél, akkor másfajta gerjeszt®rendszert kell
alkalmazni. Ennek egy lehetséges és kézenfekv® módja az impulzus-transzformátor. Impulzus-
transzformátorokat már korábban is alkalmaztak röntgenlézerekben, azonban ezek hibrid (Marx-
generátor alapú) rendszerek [1],[2]. Célunk egy olyan impulzus-transzformátor alapú gerjeszt®-
rendszer kifejlesztése, mely helyettesíti a Marx-generátort, így egyszer¶síti és biztonságosabbá
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teszi a rendszert, ugyanakkor lehet®vé teszi egy valóban asztali méret¶ eszköz elkészítését. Rend-
szerünk a lézerm¶ködés kísérletileg meghatározott alsó határához szükséges 9 kA amplitúdójú
és 100 ns-os félperiódusú impulzusok el®állítására lett tervezve [3]. Ebben a tanulmányban
a kísérleti rendszerünk paramétereit és a legújabb eredményeket mutatom be. Az impulzus-
transzformátor primer tekercsére kapcsolt 25 kV gerjeszt®feszültség esetén (1:4 áttétellel), a ki-
meneten 90-100 kV feszültség¶ impulzus jelenik meg, melynek amplitúdója 7 kA és félperiódusa
100 ns. Az impulzus-transzformátor kondenzátoraiban tárolt energia 70J.

Munkánkat az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 (�Ultragyors �zikai folyamatok atomokban, moleku-
lákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben�) projekt támogatta.

Hivatkozások

[1] Y. Hayashi, N. Sakamoto, Y. Zhao, Y. Cheng, P. Chalise, M. Watanabe, A. Okino, K. Horioka,
and E. Hotta. Plasma Sources Sci. Technol.15:675, 2004

[2] Y. Sakai, T. Komatsu, I. Song, M.Watanabe, G. H Kim and E. Hotta, Review of Scienti�c
Instruments., Vol. 81, 013303 (2010) 136, X-Ray Lasers 2010, Part 2, page 83�92.

[3] C A Tan and K H Kwek, J. Phys. D: Appl. Phys. 40 4787�4792 (2007)

Gajdics Marcell (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Nagynyomású csavarással el®állított nanokristályos Mg-Ni ötvözet mikroszerkezete és
hidrogéntárolása

Kivonat: A hidrogén, mint másodlagos energiahordozó megoldást nyújthat a fosszilis tüzel®-
anyagokkal kapcsolatos problémákra. Azonban hatékony tárolás híján a hidrogén széleskör¶
használata még nem terjedt el. A hidrogéntárolásra alkalmas anyagok közül a magnézium az
egyik legígéretesebb jelölt, köszönhet®en nagy hidrogéntároló kapacitásának, valamint annak,
hogy nagy mennyiségben fellelhet® a Földön. Azonban van néhány hátránya is: a lassú hidro-
gén felvétel/leadás, illetve a magnézium hidrid (MgH2) nagy termodinamikai stabilitása gátat
szabnak a gyakorlati használatának. Több módszer is létezik ezen problémák megkerülésére, az
egyik a szemcse�nomítás különböz® nagyképlékeny deformációs módszerekkel, mint például a
nagynyomású csavarás. Továbbá a megfelel® ötvöz®k (például Ni), illetve katalizátorok haszná-
lata is hatékony módja a hidrogéntárolási tulajdonságok javításának. A doktori kutatómunkám
során golyós ®rlés és nagynyomású csavarás kombinált alkalmazásával el®állított Mg-Ni ötvö-
zet mikroszerkezetének és hidrogéntárolási tulajdonságainak kapcsolatát vizsgáltam. A hidrogén
felvétel/leadás során végbemen® mikroszerkezeti változások tanulmányozása végett az abszorp-
ció/deszorpció folyamatát megállítottam adott hidrogéntartalmak mellett. Ezeket a részlegesen
abszorbeált/deszorbeált mintákat röntgendi�rakció segítségével vizsgáltam. Emellett a termodi-
namikai tulajdonságok, mint például a deszorpció entalpiája, változását is nyomon követtem a
hidrogén leadás folyamata során kalorimetria és termogravimetria segítségével.

Ghahraman Arash (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

A study of water wave solitons

Kivonat: The KdV equation can be derived in the shallow water limit of the Euler equations.
Over the last few decades, this equation has been extended to include both higher order e�ects
and an uneven river bottom. Although this equation has only one conservation law, exact
periodic and solitonic solutions exist for the even bottom case. When the bottom is uneven,
conventional treatments are no longer exact. In this paper, the motion of a wave, which starts as
a KdV soliton, is studied. The numerical results are compared with the OpenFoam simulations
for uneven bottom.
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Gresits Iván (Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest):

A jóságos h®kezelés, avagy mágneses nanorészecskékkel a daganatok ellen

Kivonat: Az emberiség egyik legsúlyosabb betegsége a rák, melynek átfogó gyógyítási módja
a mai napig nem ismert, éppen ezért világszerte számos új módszert kutatnak. Ezek közül az
egyik az úgynevezett a nanomágneses lázterápia (hipertermia) más néven h®kezelés, ahol egydo-
ménes mágneses nanorészecskéket juttatunk a daganathoz, majd küls® váltakozó mágneses térrel
gerjesztve azok felmelegednek, így pusztítva el a tumorsejteket. A doktori munkám célja olyan
hatékony méréstechnika kidolgozása, mellyel nagy pontossággal meghatározható a nanorészecs-
kék által elnyelt mágneses teljesítmény. Ehhez a gerjeszt® rezonátor jósági tényez®jén át vezet
az út. Jelen el®adásom nagyrészt a nemsokára esedékes komplex vizsga beszámolójával egyezik
meg.

Gulyás Márton (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

3D nyomtatási technológia fejlesztése sejt- és szövettenyészeti alkalmazásokhoz

Kivonat: A sejtbiológiai jelenségek meg�gyelése speciális eszközöket igényel. Ugyanakkor a ke-
reskedelmi forgalomban kapható eszközök nyújtotta lehet®ségek korlátozottak. A 3D-nyomtatás
elterjedése megnyitotta az utat a gyors és olcsó prototípus készítés el®tt az ipar számos területén,
és egyre nagyobb szerepe van az élettudományokban is. A 3D nyomtatás számos sejtbiológiai
alkalmazást tesz lehet®vé: szabályozhatjuk a helyi sejts¶r¶séget, csökkenthetjük a szükséges re-
agensek mennyiségét, kialakíthatunk speciális elrendezés¶ rendszereket. A 3D nyomtatók hard-
ver elemeinek módosításaival lehetséges él® sejtek és biokompatibilis hidrogélek nyomtatása is.
Ugyanakkor a hardver módosítása önmagában még nem elegend®, szükség van olyan szoftverek-
re is, melyek el®állítják a megfelel® vezérl®kódokat (gCode-ot). Az elérhet® szoftverek többsége
az iparból származik, így az ezen programok által létrehozott vezérl®kódok az ipari igényeket
tükrözik. Egy sejtbiológiai kísérleti eszköz sokszor eltér® kódgenerálási stratégiát igényel: itt
fontosabb a precizitás a létrehozott tárgy megjelenésénél vagy a nyomtatás sebességénél. A bio-
lógiai nyomtatás során gyakran más hardver elemeket is vezérelni kell, illetve egyszer használatos
eszközök esetén biztosítani kell a sorozatgyártás lehet®ségét is. A szakirodalomban nem talál-
tam olyan szoftvert, ami megfelel a biológiai nyomtatás igényeinek. Ugyanakkor a gCode gépi
kód jellege miatt az ember számára nehezen olvasható és rendkívül körülményes és id®igényes
közvetlen szerkesztése. Kutatómunkám során létrehoztam egy speciális programcsomagot, mely
segítségével magas-szint¶ programozási nyelveket (c#, python) használva hozhatunk létre egye-
di gépvezérl® és gCode generáló alkalmazásokat. Az alkalmazások segítségével megterveztem és
petri csészékbe kinyomtattam különböz® geometriájú modelleket, mint például a sejt denzitást
szabályozó gy¶r¶ket, vagy a fáziskontraszt kép széli romlását korrigáló d®lt falú hengereket. A
különböz® petri csészéket él®sejtes kísérletekben teszteltem, illetve kvantitatív mérésekkel is alá-
támasztottam, hogy a 3D nyomtatáshoz általánosan használt politejsav (PLA) �lamentumok
nem befolyásolják a sejtek proliferációjára és életképességére.

Hegedüs Dávid (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Könny¶, radioaktív atommagok elektromágneses szétesésének kísérleti vizsgálata

Kivonat: Kutatómunkám a mai közepes energiájú mag�zika egyik modern ágába, a radioaktív
nyalábokat használó kísérletek területébe sorolható be. A radioaktív nyalábok lehet®vé teszik a
izotóptérkép extrém neutronszámú oldalán lév® izotópokkal lejátszódó reakciók vizsgálatát, mely-
nek mag�zikai és nukleáris asztro�zika motivációi vannak. Ebben a témában az egyik legmoder-
nebb gyorsítót használó tokiói RIKEN kutatóintézetben hozták m¶ködésbe a Samurai spektromé-
tert, amely berendezésrendszeren felvett adatokon dolgozok. Az analízisünk legf®bb motivációja
a 14C(n,γ)15C neutronbefogási folyamatnak a vizsgálata az id®ben inverz Coulomb-disszociációs
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folyamatnak a mérésével. Ezenfelül az utóbbi reakció magasabb rend¶ folyamatainak megismeré-
se is célunk. Jelen esetben a Coulomb-disszociáció azt jelenti, hogy amikor a radioaktív atommag
egy ólom atommag mellett nagy sebességgel elhalad, akkor a mozgó koordináta-rendszerben az
ólom elektrosztatikus tere virtuális fotontérnek látszik. Ezen fotonok váltják ki a magreakci-
ót, amiben egy neutron lehasad a bombázó atommagról. A nyaláb, a leszakadt neutron és a
megmaradt fragmentum impulzusvektorának pontos méréséb®l lehet következtetéseket levonni a
folyamatra. El®adásomban bemutatom a kísérleti elrendezést és részletezem az analízis motivá-
cióit. Ezután kitérek az adatanalízis korai momentumaira, azaz a nyers adatok rekonstrukciójára
és az els® �zikai eredményekre.

Kádár Viktória (Debreceni Egyetem, Debrecen):
A rendezetlenség mennyiségének szerepe heterogén anyagok törésében

Kivonat: Munkám során heterogén anyagok teherbíró képességének méretskálázásását vizsgál-
tuk extrém nagy rendezetlenség esetén. A vizsgálatokhoz szálköteg modellt használtunk, amely-
ben az egyes szálak törési küszöbértékeinek eloszlásával kontrolláltuk a rendezetlenség mennyi-
ségét. Egy speciális vastag-farkú eloszlást választottunk, amelyben a rendezetlenség mennyisé-
gének kontrollparaméterei az eloszlás exponense és a fels® levágása. Ezek változtatásával egy
meglep® mérete�ektust tapasztaltunk: kis rendszerek esetén a teherbíró képesség n® a rendszer-
mérettel, majd egy karakterisztikus rendszerméret fölött a rendszer reprodukálja a szokványos
csökken® teherbíró képességet. Analitikusan meghatároztuk, hogy ezért a komplex viselkedésért
a makroszkopikus rendezetlenség extrém rendstatisztikája felel®s. A számítógépes szimulációk
eredményeinek elemzése során egy olyan skálatörvényt határoztunk meg, amely leírja hogyan
függ a szálkötegek teherbíró képessége a rendezetlenség kontrollparamétereit®l a rendszerméret
teljes tartományán [1].

[1] V. Kádár, Zs. Danku, and F. Kun, Physical Review E 96, 033001 (2017).

Kis-Tóth Ágnes (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):
Kozmológiai ionizált buborékok

Kivonat: The epoch of cosmological reionization and the nature of the ionizing sources bear
fundamental cosmological importance, but are yet unknown. Our knowledge of the classical H
II regions around hot stars suggests how this process might have happened. Ionizing sources,
whether galaxies or quasars or sources of other nature, embedded in the neutral intergalactic
medium (IGM) before cosmological reionization generated separate H II regions, and these re-
gions eventually could have overlapped to ionize the whole universe. We derive the cosmological
generalization of the classical Strömgren sphere to the case of a quasar as an ionizing source in
a comologically expanding gas in a Friedmann-Robertson-Walker universe.

Kiss János (Debreceni Egyetem, Debrecen):
Mozgásvizsgálati módszerek a biomechanika tárgykörében

Kivonat: Az emberi egyensúly vizsgálata több évszázados múltra tekint vissza, azonban jelen-
korunk technikai vívmányai újfajta módszereket kínálnak e téren. A statikus testtartás és a
dinamikus mozgás folyamatainak mennyiségi feltérképezése a diagnosztika és rehabilitáció olda-
láról egyaránt fontos. Mindehhez egészséges és sérült alanyok részletes vizsgálata is szükséges.
A mérésekb®l kapott egyensúlyi paraméterek számos, szerzett vagy veleszületett rendellenesség
indikátorai lehetnek. El®adásomban bemutatom a biomechanika tárgykörébe tartozó mozgás-
vizsgálati módszerek széles tárházát, kitérve az általam használt kísérleti megoldásokra és azok
eredményeire. Ezen módszerek nem csupán önmagukban, hanem akár egymással kombinálva,
hatékonyan alkalmazhatóak az említett területeken.
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Kiss Mátyás (Pécsi Tudományegyetem, Pécs):

Kapilláris kisüléssel gerjesztett lágyröntgenlézerek, csoportok kísérleti kutatásai

Kivonat: Absztrakt:

Napjaink vákuum ultraibolya (VUV, EUV) és lágyröntgen (Soft X-ray) források közül a lágy-
röntgenlézerek kutatása fontos terület. Nagy áttörést a víz-ablak (≈2,4 - 4,3nm) spektrális
tartományban sugárzó forrás jelentene, ezáltal számos biológiai és fotólitográ�ai alkalmazást és
felhasználási területet megnyitva. A megvalósítás nehézségei közé tartozik, a sokszorosan ionizált
�forró� és �s¶r¶� (≈ 1017-1018 cm−3) plazma keltése, s®t a rövidebb hullámhosszak esetén er®sen
csökken a gerjesztési szintek átmeneti valószín¶sége (P ≈ λ4). A lágyröntgenlézerek esetében
az elektron ütközéses gerjesztés lényegesen hatékonyabb és �egyszer¶bb� berendezés szükséges,
az optikailag pumpált rendszerekhez képest. Ezen megfontolásból választotta a kapilláris ki-
süléssel gerjesztett rendszerek vizsgálatát a mi csoportunk és számos más jelenleg e területen
aktív kutatócsoport is. Röviden bemutatnám korábbi eredményeiket és a különböz® fejlesztési
irányzatokat.

Köszönetnyilvánítás

Munkánkat az EFOP-3.6.2-16-2017-00005 (�Ultragyors �zikai folyamatok atomokban, moleku-
lákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben�) projekt támogatta.

Kovács Réka Lilla (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Vékonyrétegek pára- és gázátereszt® képességének vizsgálata

Kivonat: A vékonyrétegek pára-és gázátereszt® képességének mérése kiemelked® jelent®séggel
bír mind a csomagolástechnikában, mind az állagmeg®rzés területén. Ezeket az anyagokat fel-
használják a nagy hozzáadott érték¶ termékek, például gyógyszerek polcállóságának javításá-
ra, elektromos eszközök (thin-�lm encapsulation, TFE), különleges értéket képvisel® m¶kincsek
vízpárával és oxigén gázzal szembeni védelmére. Munkám során néhány tíz nanométer vastag
fém-oxid rétegek, valamint polimer alapú rendszerek áteresztésének vizsgálatát t¶ztem ki célul,
s el®adásomban bemutatom a velük kapcsolatban született eddigi eredményeimet.

Krizsán Gerg® (Pécsi Tudományegyetemn, Pécs):

Prospects of highly e�cient semiconductor terahertz pulse sources

Kivonat: The low- (0.1-2 THz) and mid-frequency (2-20 THz) bands of the THz range can be
accessed by optical recti�cation (OR) in LiNbO3 and organic crystals, respectively. The low-
frequency band is optimally �tting for acceleration of charged particle beams. However, further
increasing the THz pulse energy and �eld strength is challenging. Here we present a novel
approach for highly e�cient THz generation utilizing semiconductors, which is easily scalable to
the highest energies. The potential of semiconductor materials for high-energy high-�eld THz
pulse generation has been only recently recognized. OR in ZnTe pumped at 0.8 µm, near its
collinear phase-matching wavelength, resulted in maximum 1.5 µJ THz pulse energy at 3.1 x
10-5 e�ciency. In our experiment using a pump wavelength of 1.7 µm more than two orders of
magnitude higher e�ciency, as high as 0.7%, and 14 µJ THz pulse energy were demonstrated.
The reason for the enormous increase in e�ciency was a wavelength su�ciently long to eliminate
two- and three-photon pump absorption and the associated free-carrier absorption in the THz
range. At such long infrared pump wavelengths tilted-pulse-front pumping has to be used for
phase matching. Utilizing this advantageously small pulse-front tilt angle (<30◦), we realized
a mono-lithic ZnTe contact-grating (CG) THz source and demonstrated the generation of THz
pulses with up to 3.9 µJ energy and 0.3% e�ciency. It is feasible that THz pulses with >1 mJ
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energy and >20 MV/cm electric �eld strength will be achievable with less than 200 mJ pump
energy from a CG source. We will discuss the prospects and basic design aspects of infrared-
pumped semiconductor THz sources, including optimal pumping and phase-matching conditions.
Our calculations show that single-cycle THz pulses can be generated with 15 GW/cm2 pump
intensity, 150 fs pump pulse duration and 2 THz phase-matching frequency with more than 3%
conversion e�ciency from an 8 mm thick GaP source. The maximum predicted THz generation
e�ciency for multi-cycle THz pulses for the respective optimal pump intensities as function of the
THz frequency is found around 4 to 5 THz. According to our calculations, e�ciencies up to about
5% can be expected for 5 mm crystal length. For an optimal combination of THz frequency,
pump intensity, and crystal length, e�ciencies even beyond 10% can be expected, hence this
tunable multicycle source can be applicable, for example, to spectroscopic purposes or even for
particle acceleration as well. THz pulses with a desired waveform and �xed or broadband-tunable
carrier frequencies can be produced, covering the low- and signi�cant part of the mid-frequency
THz range up to about 7 THz. The presented results give a practical guideline for the design of
multicycle THz sources, where excellent beam focusability can be expected from demonstrated
contact-grating technology.

Kukucska Gerg® (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

A szilicén és a germanén rezonáns Raman-spektruma

Kivonat: Az kétdimenziós anyagok egyik legígéretesebb csoportja a grafénhoz hasonló egy atomi
rétegnyi hatszögletes szerkezetek, melyekben a szénatomokat más kémiailag hasonló atomokkal
helyettesítjük. Ebbe a családba tartozik többek között a szilícium alapú szilicén és a germánium
alapú germanén. Ezen két anyag el®állítása még nem megoldott, ugyanakkor az ígéretes tulaj-
donságaik miatt több kutatócsoport is dolgozik a szabad egyrétegek el®állításán. Az el®állított
mintákról szükséges a lehet® legtöbb információt kinyerni, melyhez egy kit¶n® eszköz a Raman-
spektroszkópia. A Raman-spektroszkópia felhasználásával egyszerre kaphatunk információt a
vizsgált anyag szerkezetér®l, rezgési és elektromos tulajdonságairól. Utóbbi úgy vizsgálható,
hogy a gerjesztéshez használt lézer energiáját változtatva vizsgáljuk a spektrumban megjelen®
csúcsok helyzetének és intenzitásának változását. Elméleti szemszögb®l ezt az úgynevezett re-
zonáns Raman-spektrumok meghatározásával lehet vizsgálni. A rezonáns Raman-spektrumok
kiszámításával ezen felül kiszámolhatóak a több rezgést (fonont), vagy hibán való szóródást
tartalmazó Raman-spektrumok is, amivel akár a rács szélét akár ponthibákat is lehet modellez-
ni. Ezek meghatározásához a szilicén és a germanén elektromos és rezgési tulajdonságait els®
elvekb®l származtatott számolásokkal meghatároztuk, majd az azokhoz illesztett szoros köté-
s¶ modellünket felhasználva kiszámoltuk a két anyag kétfononos és a hiba indukált egyfononos
Raman-spektrumait.

Lájer Márton Kálmán (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Csonkított Hilbert-tér módszer alacsony dimenziós kvantumtérelméletekre

Kivonat: A múlt század �zikai alapkutatásának kimagasló eredménye, hogy a természet négy
alapvet® kölcsönhatása közül három leírható relativisztikus kvantumtérelméletek nyelvén. Ezeket
a modelleket azonban tipikusan nem lehet egzaktul megoldani. Ennek következtében az ilyen
elméletek tanulmányozására számos nemperturbatív és numerikus módszert fejlesztettek ki.

Ezen a területen eddig keveset vizsgált megközelítés a Csonkított Hilbert-tér Módszer (Truncated
Hilbert Space Approach, THSA), amely a kvantummechanika jól ismert variációs elvén alapul. A
kutatás hosszú távú perspektívája, hogy a napjainkban igen sikeres rácstérelméleti megközelítés
Világegyetemünk valódi kérdéseire alkalmazható kiegészítésévé, alternatívájává váljon. Ehhez
azonban el®ször egyszer¶bb játekmodellekben kell bizonyítani a módszer létjogosultságát.
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El®adásomban a (tömeges) kétdimenziós kvantumelektrodinamika példáján mutatom be a mód-
szer erejét és korlátait. Az el®adás alapjául szolgáló kutatás az Emberi Er®források Minisztériuma
ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.

László Géza (Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár):

Szikrakisüléses plazma a nanorészecskék el®állításának forrása

Kivonat: Absztrakt: A CuInSe2 és CuSbSe2 kristályok a napelemtechnológia legígéretessebb
alapanyagai köszönhet®en magasfokú fényelnyel® tulajdoságaiknak látható és infravörös tarto-
mányban, valamint hosszú távú stabilitásuknak. Ezen kristályok gyakorlati felhasználásakor fon-
tos meghatározott méret¶ nanorészecskék el®állítása alacsonyh®mérséklet¶ plazmából, amelyet
nagymértékben befolyásolnak annak f® paraméterei: elektron h®mérséklete és koncentrációja.
Eddigi kutatásaink a fentiekben említett elektródákon alapuló szikrakisüléses plazma f® paramé-
tereinek meghatározására irányultak spektroszkópiai módszerrel. Meghatároztuk a CuInSe2 és
CuSbSe2 elektródákon alapuló szikrakisüléses plazma elektron h®mérsékletének és koncentráci-
ójának változását az id®ben. Ezen paraméterek id®beli dinamikájának ismerete alapul szolgál a
plazmában végbemen® folyamatok megértéséhez, valamint a nanorészecskék el®állítási feltétele-
inek meghatározásához.

Máté Mihály (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Tenzorhálózat alapú módszerek használata különböz® �zikai rendszerek szimulációjára

Kivonat: A kondenzált anyagok �zikájának területe kiemelt hangsúlyt kapott az er®sen korrelált
kvantumos rendszerek egzotikus fázisainak témájában kiadott �zikai Nobel-díj révén is. Napja-
ink kvantummechanikai kutatásainak másik meghatározó területe a kvantuminformáció-elmélet,
mely - robbanásszer¶ fejl®désének hatására - kutatási és innovációs programok fókuszába került.
PhD-témám az er®sen korrelált spin és fermion rendszerek kvantuminformáció alapú módsze-
rekkel történ® vizsgálatát foglalja magában. Munkám során a jelenleg leghatékonyabb s¶r¶ség-
mátrixos renormálási csoport (DMRG) algoritmus által generált hullámfüggvény úgynevezett
mátrixszorzat-állapot (MPS) és fatenzorhálózat-állapot (TTNS) reprezentációjának felhaszná-
lása kerül a középpontba. Többek között az MPS és TTNS algoritmusok alkalmazásával és
továbbfejlesztésével foglalkozom, valamint ezek alkalmazása során a kvantum-információelmélet
nyújtotta módszereket használok a különféle egzotikus fázisok kutatására.

Mohareb Nora (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Thermal and magnetic noises emitted during martensitic transformation in a
metamagnetic NiCoMnIn single crystal

Kivonat: Characteristics of thermal, acoustic and magnetic noises, detected during martensitic
transformation in the Ni45Co5Mn36.6In13.4 single crystal, were investigated. From the statis-
tical analysis of the thermal spikes, appeared on the DSC curves at low cooling/heating rates
(typically below 1 K/min) the energy exponent of the power law behavior of this thermal noise
was calculated as ε = 1.6 ± 0.2. This is in acceptable agreement with exponent of the energy
distribution of acoustic emission: ε = 1.9 ± 0.1. These results agree very well with the values
ε = 2.0± 0.1 and ε = 1.7± 0.2, obtained from similar measurements in Ni49Fe18Ga27Co6 [1] as
well as Ni2MnGa [2] single crystals. Our sample shows an abrupt change in the magnetization
across the martensitic transition (metamagnetic behaviour) and thus detection and statistical
analysis of the emitted magnetic noise is very important. This type of measurements were not
carried out before for this alloy system. We obtained that i) at zero external �eld the-signal-
to-noise ratio was poor (not allowing the determination of power exponents), but interestingly
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the noise packages contained voltage peaks in the detector coils in both direction, ii) by the
application of small external magnetic �eld (10 and 30 mT) the polarity of the peaks decreased
(both in heating and cooling), but surprisingly with increasing tail at the end of the noise pac-
kage for martensitic transformation. Furthermore the noise activity was higher for the austenite
to martensite transformation than that for the reverse transformation. The energy, area, width
(duration), and height (amplitude) distributions of the signals exhibit a power-law behavior,
with an exponential cuto�. The values of the exponent were independent of the external �eld,
and are characteristic for the magnetic noise originating from the transition itself.

[1] M.K. Bolgar, L. Toth, S. Szabo, S. Gyongyosi, L. Daroczi, E. Panchenko, Y. Chumlyakov, D.
Beke, J. Alloy. Comp. 658 (2016) 29.

[2] L.Z. Toth, S. Szabo, L. Daroczi, D.L. Beke, Phys. Rev. B 90 (2014), 224103.

Nyári Bendegúz (Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest):

Gyenge ferromágnesség Mn3X (X=Sn,Ge,Ga) ötvözetekben

Kivonat: A gyenge ferromágnesség el®ször az 1950-es években jelenik meg az irodalomban. A
jelenség els® magyarázatát Lev Landau diákja Igor Dzyaloshinskii adja fenomenologikus alapon
bevezetve egy antiszimmetrikus kicserél®dési kölcsönhatást, melynek mikroszkopikus magyará-
zataként Moriya a spin-pálya kölcsönhatást jelöli meg. A Mn3X ötvözetek változatos mágneses
viselkedésének kutatását az 1960-as években kezdik meg. Neutron di�rakciós kísérletekkel mérik
a gyenge ferromágneses momentumot, illetve meghatározzák a mágneses struktúrát. El®adásom-
ban bemutatok egy spinmodellt, ami a rácsszimmetriát használva leírja a gyenge ferromágneses
torzulást. Továbbá összehasonlítom a spinmodell eredményeket a KKR módszeren alapuló ab-

initio számolások eredményeivel, melyekben külön vizsgálom a spin-pálya kölcsönhatás hatását
a gyenge ferromágneses momentum képz®désére.

Oláh Éva Mária (MTA Wigner FK, Budapest):

Játsszunk Részecske�zikát!

Kivonat: A mikrovilágban lezajló eseményeket mérettartománya alapján nagyon nehéz elképzel-
ni, viszont oktatása során könnyebb dolgunk lenne, ha valamilyen szemléletes módszerekhez tud-
nánk folyamodni. El®adásomban egy olyan oktatási segédanyagot szeretnék bemutatni, amelyet
els®sorban középiskolás diákok számára fejlesztettem ki, de szívesen használják kicsik-nagyok,
�zikatanárok tanításuk során vagy továbbképzéseik alkalmával.

Perger Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem; MTA-CSFK Konkoly Thege Miklós Csil-
lagászati, Budapest):

Rádiósugárzó aktív galaxismagok a korai Univerzumban

Kivonat: Az elmúlt évek során egyre több aktív galaxismagot (AGN) fedeztek fel nagy, z>4-5
vöröseltolódással. A legtávolabbi AGN-ek mintegy 15%-a a rádiótartományban is detektálha-
tó sugárzással rendelkezik. Az egyedülállóan nagy szögfelbontással rendelkez® nagyon hosszú
bázisvonalú interferometria (Very Long Baseline Interferometry � VLBI) módszerével vizsgálva
felfedhetjük a rádiósugárzás részletes szerkezetét, valamint meghatározhatjuk a �zikai tulajdon-
ságokat, már az Univerzum e korai szakaszában felfedezhet® objektumok esetében is.
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Somlai László Ábel (MTA Wigner FK, Budapest):

Silence measurements and measures for underground gravitational wave detector:
characterisation of long term seismic noise in the Mátra Mountains

Kivonat: The presentation focuses on the optimal performance of the Einstein Telescope (ET),
one of the planned third generation gravitational wave observatories, which is designed for un-
derground operation. The analysis of long term seismological data is reported. Most of the data
was collected undergound, in the Mátra Gravitational and Geophysical Laboratory.

Szegedi Tibor Norbert (Debreceni Egyetem, Debrecen):

Alfa-mag optikai potenciál meghatározása robbanásos elemszintézis szcenáriók
modellezéséhez

Kivonat: A robbanásos elemkeletkezési folyamatok � úgymint gamma- [1] illetve gyenge r-
folyamat [2] � modellezése során az egyes reakciók sebességeit a Hauser-Feshbach statisztikus
modell segítségével határozzák meg. Ezen modell fontos bemen® paramétere � a nívós¶r¶ség
és gamma er®sség függvények mellett � az optikai potenciál. Szemben a megfelel® pontossággal
ismert nukleon-mag optikai potenciálokkal, az alfa részecske-mag potenciál leírására többféle mo-
dell létezik melyek akár nagyságrendileg eltér® jóslatod adnak a reakció hatáskeresztmetszetekre.
Az elmúlt években jelent®s elméleti és kísérleti er®feszítésekre került sor az optikai potenciálokkal
kapcsolatos ismereteink b®vítésére [3,4,5]. A 92,94,100Mo(α,n) reakciók hatáskeresztmetszeté-
nek mérésével a gamma- és a gyenge r-folyamatok modellezése során a számítások bemenetéül
szolgáló optikai potenciál paramétereit teszteljük. A kísérletet az aktivációs eljárás segítségével
a vastag target hozam mérési technikával kivitelezzük. El®adásomban bemutatom a kísérleti
részleteket és az el®zetes eredményeket.

[1] T. Rauscher és mts, Reports on Progress in Physics 76, 6201 (2013).

[2] Y. Qian és mts, Phys. Rep. 442, 237 (2007).

[3] T. Szücs és mts, Phys. Lett. B 776, 396 (2018).

[4] G. G. Kiss és mts, Phys. Rev. C 88, 045804 (2013).

[5] P. Mohr és mts, At. Data Nucl. Data Tables 99, 651 (2013).

Tajkov Zoltán (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Exploring the role of spin-orbit coupling in transport properties of heteroatom substituted
graphene-like molecules

Kivonat: Design principles for controlling quantum interference in single molecules and exploi-
ting such e�ects in nanoscale devices and thin-�lm materials are a long-sought goal of material
science. When the core of a graphene-like polyaromatic hydrocarbon (PAH) is weakly coupled
to external electrodes, the single-molecule electrical conductance depends on the choice of the
connecting atoms. Conductance ratios corresponding to di�erent connectivities are determined
by quantum interference within the PAH core. In the present work, to examine the role of the
spin-orbit coupling (SOC) in single-molecule transport, we explore how these conductance ratios
change when one of the carbon atoms within the `parent' PAH core is replaced by a heavy hete-
roatom to yield a `daughter' molecule with strong SOC. Our results are veri�ed by comparison
with density-functional calculations on Bismuth-based PAH.
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Tóth László (Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizikai Tanszék, Debrecen):

Részleges ciklizálás hatása a martenzites átalakulások aszimmetriájára

Kivonat: Az alakemlékez® anyagok m¶ködésének alapját képz® ausztenit-martenzit átalakulás
szakaszos jelleg¶, els®rend¶ fázisátalakulás. A szakaszos jellegb®l következ®en az átalakulás köz-
ben termikus, akusztikus, illetve - ha legalább az egyik fázis ferromágneses - mágneses zajokat
�gyelhetünk meg. A zajokat jellemz® paraméterekben legtöbbször aszimmetriát �gyelhetünk
meg, azaz a f¶tésben (martenzitb®l ausztenitbe alakulás) mért zaj statisztikus tulajdonságai
eltérnek a h¶tésben (ausztenitb®l martenzitbe alakulás) kapott értékekt®l. Ezt a tényt sokáig
nem vették �gyelembe a szakirodalomban, de manapság egyre intenzívebben foglalkoznak az
aszimmetria jelenlétének értelmezésével [1,2]. Egy friss publikáció [2] szerint az aszimmetria a
martenzit fázis nukleációjával állhat kapcsolatban. El®adásomban bemutatom hogyan változik
az akusztikus emisszió exponenseiben meg�gyelhet® aszimmetria, ha részleges h¶tési-f¶tési cik-
lusokat hajtunk végre, azaz ha martenzit fázis f¶tés során nem t¶nik el teljesen, és így h¶téskor
nincs szükség nukleációra.

[1] D. L. Beke, M. K. Bolgár, L. Z. Tóth, L. Daróczi, Journal of Alloys and Compounds 741
(2018) 106-115

[2] A. Planes, E. Vives, J. Phys. Condens. Matter 29 (2017), 334001.

Turnár Szabolcs (Pécsi Tudományegyetem, Pécs):

THz-driven electron acceleration setup in vacuum

Kivonat: With the development of strong-�eld THz pulse a new route has been opened for
e�cient acceleration of charged particles. THz-driven electron accelerators can o�er signi�cant
advantages over laser-driven schemes. It would be mentioned some of their bene�ts such as a
small size, high repetition rate and the possibility of signi�cant increase in both number of partic-
les and interaction length between the particles and an accelerating THz �eld. Because of many
advantages the THz-driven electron acceleration in vacuum have been numerically investigated
[1]. In my presentation I give an overview of the possibilities and challenges of THz-pulse-driven
electron accelerators.

[1] Tibai Z, Unferdorben M, Turnár Sz, Sharma A, Fülöp J A, Almási G, Hebling J, J. Phys B,
accepted (2018)

Udvarhelyi Péter (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest):

Gyémántbeli paramágneses ponthibák ab initio jellemzése

Kivonat: A gyémántbeli paramágneses ponthibák kiváló jelöltek kvantumbit és nanoskálájú
érzékelési alkalmazások megvalósításához. A különféle ponthibák közül a legtöbbet tanulmányo-
zott a negatívan töltött nitrogén-vakancia (NV) hiba. Ez az optikailag aktív színcentrum er®s
és stabil fotolumineszcenciával és hosszú koherencia idej¶, optikailag pumpálható és kiolvasható
elektronspinnel rendelkezik. Ezek a kiváló tulajdonságok lehet®vé teszik a fenti alkalmazásokhoz
alapvet® optikailag detektált mágneses rezonancia (ODMR) elvégzését. Prezentációmban az NV
hiba spin-mechanikai feszültség csatolásának ab initio elméletét, valamint az ehhez hasonló N2V
ponthiba optikai ciklusának jellemzését mutatom be.
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A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar kulturális
élet �nanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett. A Magyar Országgy¶lés a nemzeti
és egyetemes értékek létrehozásának, meg®rzésének, valamint terjesztésének támogatása ér-
dekében hozta létre az elkülönített állami pénzalapot, amelynek f® bevételi forrása jelenleg
az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka. A rendelkezésére álló pénzforrásokat
dönt® hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer m¶ködtetésével pályáztatja és juttat-
ja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz. A rendezvény az NKA támogatásával
valósul meg! honlap: www.nka.hu/
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Támogatóink:



reggeli reggeli reggeli

 9:00–  9:20

Néda Zoltán Osvay Károly

Krizsán Gergő

 9:20–  9:40 Udvarhelyi Péter

 9:40– 10:00 Gulyás Márton
10:00–10:20 diszkusszió diszkusszió Hegedüs Dávid
10:20–10:30 szünet szünet Máté Mihály10:30–10:40
10:40–11:00 Fekete Balázs szünet
11:00–11:20 Kukucska Gergő Kádár Viktória

Vattay Gábor11:20–11:40 Bolgár Melinda Fülöp Csilla
11:40–12:00 Somlai László Oláh Éva
12:00–12:20 Kiss János Nyári Bendegúz diszkusszió
12:20–12:25

ebéd ebéd

ELFT-zárszó

12:25–13:00 ebéd

13:00–16:00

16:00–16:20 Kis-Tóth Ágnes Pálfalvi László
16:20-16:40 Szegedi Tibor diszkusszió
16:40-17:00 Gresits Iván Gajdics Marcell

17:00–17:20 Tóth László Kiss Mátyás
17:20–17:30 szünet szünet
17:30–17:50 Tajkov Zoltán Kovács Réka

17:50–18:10 Mohareb Nora Turnár Szabolcs

18:10–18:30 Perger Krisztina Lájer Márton
18:30–18:50 Barta Adalbert László Géza

18:50–19:30 vacsora
Arash Ghahraman

vacsora
vacsora

20:00–20:10 ELFT köszöntő

20:10–21:00

21:00–22:00

22:00–23:00

23:00–24:00
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Csütörtök

2018. június 15. 
Péntek

2018. június 16. 
Szombat

2018. június 17. 
Vasárnap

 8:00–  9:00

Morgan Stanley
Szirmai Edina

szervezők 
találkozása, 

leutazás

strand, 
szabadprogram

strand, 
szabadprogram

strand, 
szabadprogram

hazautazás

16:00–tól 
résztvevők 
érkezése, 

regisztráció

VB-nyitómeccs

Oroszország-
Szaúd-Arábia

buli, 
szabadprogram

Spanyolország-
Portugália

buli, 
szabadprogrambuli, 

szabadprogram


