
Roy J. Glauber a tudás fáját ülteti, segít Csörgô Tamás.
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AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

A természettudományok népszerûsítését szorgalmazta
a hazánkba érkezett Nobel-díjas tudós
Európai körútjának állomásaként hazánkba érkezett
Roy J. Glauber, Nobel-díjas fizikus, aki látogatásával a
tudományos kutatások társadalmi fontosságát is hang-
súlyozta. A magyar tudósokkal folytatott együttmûkö-
dése során segíteni kívánja az
Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet (CERN) Nagy Had-
ronütköztetô (LHC) gyorsító-
jánál mûködô TOTEM-kísérlet
méréseinek értelmezésén ala-
puló kutatómunkát.

Roy J. Glauber hosszú ideje
közremûködik a CERN pro-
jektjeiben, jelenleg az LHC-ben
proton-proton ütközéseket
vizsgáló hét berendezés egyi-
kében, a TOTEM-kísérletben
részt vevô magyar tudósokkal
dolgozik együtt. A kísérlet
célja a nagy energián történô
proton-proton ütközések meg-
figyelése, valamint a ré-
szecskék elôreszórási szögé-
nek mérése. A professzor sze-
mináriumot tartott az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont-
ban, és találkozott a magyar
PHENIX és TOTEM kutatócso-
portok tagjaival, meghallgatta
a fiatal kutatók beszámolóit.

Glauber professzort magyarországi látogatása során
fogadta Szabó Gábor fizikus, akadémikus, a Szegedi
Egyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség ügy-
vezetô igazgatója, aki tájékoztatást adott az Európai
Lézeres Infrastruktúra beruházás szegedi projektjének
jelenlegi helyzetérôl.

Roy Glauber érdeklôdése a fizika iránt gyermekkorá-
ra tehetô: 10 éves lehetett, amikor technikai eszközök
építésébe fogott, amelyekkel különféle kísérleteket vég-
zett. Saját rádiót, távírót és távcsövet épített, utóbbival
díjat is nyert egy diákok számára meghirdetett helyi tu-
dományos kiállításon. 18 éves korában felkérték, hogy
vegyen részt a Manhattan-tervben. „Soha nem gondol-
tam volna, hogy elméleti területen fogok majd dolgoz-
ni” – ismerte el, bár késôbb éppen az optikai koheren-
cia kvantumelméletének területén végzett munkájáért
jutalmazták Nobel-díjjal. „A valódi probléma az volt,
hogy felismerjük, mi is tulajdonképpen a fény, és ho-

gyan magyarázható kvantumelméleti megközelítésben.
Elôször megtanultam, hogy a fény hullámtermészetû, de
idôvel arra is rájöttem, hogy részecsketulajdonságokkal
is bír. Ezért viselkedése csak a kvantumelmélet segítsé-

gével írható le helyesen. A fény
kis energiacsomagokból áll,
amelyek bizonyos körülmé-
nyek között részecskeként,
más körülmények között pedig
hullámként viselkednek: ezek
a fénykvantumok, azaz a foto-
nok. A kvantumelmélet kidol-
gozói kezdetben csupán olyan
rendszereket vizsgáltak, ame-
lyekben mindössze néhány
fényrészecske van jelen, az op-
tikai vizsgálatokhoz azonban
az igen sok fényrészecskét tar-
talmazó fénysugarak pontos el-
méleti leírására volt szükség.
Ez nagyon szövevényes mate-
matikai problémákhoz veze-
tett, és olyan területet nyitott
meg, amelynek tanulmányozá-
sa ma is jelentôs erôkkel foly-
tatódik” – magyarázta Glauber
professzor az mta.hu-nak adott
interjújában.

A Nobel-díjas tudós a je-
lenleg legérdekesebbnek ítélt

kutatási eredményekrôl is beszámolt. Az amerikai BNL
RHIC gyorsító PHENIX-kísérletében a relativisztikus
nehézion-ütközések során elôállított 4-5 terakelvines
hômérsékletekrôl elmondta: „Különleges jelenségek
után kutatni lebilincselô tevékenység. Igyekszünk meg-
ismerni a világunkat egyben tartó, alapvetô szabályo-
kat. Teljesen nyilvánvaló kapcsolat áll fenn a nagy
energiák és a kis távolságok között. A nagy energiák
vizsgálata révén a rendkívül kis távolságokon, közvetve
a proton átmérôjénél ezerszer kisebb távolságon belül
végbemenô folyamatok vizsgálatára is módunk nyílik.
Habár e folyamatokat nem értjük teljes egészében, is-
mereteink folyamatosan gyarapodnak. A hétköznapi
tapasztalatainktól távol esô, különleges állapotokat
azonban csak különlegesen szélsôséges körülmények
megteremtésével tudjuk tanulmányozni.”

A professzor megosztotta az LHC-ben a közelmúlt-
ban felfedezett Higgs-bozonszerû részecskékkel kap-
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csolatos véleményét is: „Az elmúlt negyven évben sok
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találgatás látott napvilágot a részecske létezését illetô-
en. Senki nem tudott választ adni a tömegét illetô kér-
désre, amelyet mind ez idáig rejtély övez. Részecskék
ütköztetésekor rengeteg újabb részecske keletkezik, és
komoly fejtörést okoz különbséget tenni közöttük. Ah-
hoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy homokdûné-
ben keresünk egyetlen aranyszemcsét. Hogyan látnánk
hozzá e részecske megkereséséhez? Ebben a kísérlet-
ben ilyen statisztikai jellegû nehézségbe botlottunk.
Most azonban a kutatók egy valóban ígéretes jelöltre
bukkantak, amely legalább egy, a Higgs-részecskétôl
elvárt tulajdonságot felmutat. További kutatás tárgyát
képezi annak megállapítása, hogy a részecske rendel-
kezik-e a kutatók által elôrevetített egyéb jellemzôkkel,
és vajon ez-e az a részecske, amelyet kerestünk. Köny-
nyen meglehet, hogy egy másikra bukkantak.”

A 87 éves professzor továbbra is aktív részt vállal
számos, a fizikusok és a közvélemény érdeklôdésére
számot tartó projektben. Az mta.hu-nak adott interjú-
jában arra a kérdésre, hogy mi motiválja a tudomá-
nyos kutatásban, azt felelte: „Az a vágyam, hogy felfe-
dezzem a világ egy eddig ismeretlen és érdekes tulaj-
donságát.” Továbbá úgy gondolja, a gyermekeket ak-

kor tudjuk leginkább bevonni a tudományos életbe,
ha felismerjük, hogy „a világ többé nem az, mint ami-
ben felnôttünk, és meg kell dolgoznunk azért, hogy
megérthessük a tényleges valóságot”.

A Magyar Tudományos Akadémia atommag- és ré-
szecskefizikus doktora, Csörgô Tamás meghívására ha-
zánkba érkezett Glauber professzor látogatást tett a
gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és az egri Do-
bó István Gimnázium Természettudományos Önképzô-
köreinek középiskolás nyári táborában Viszneken, ahol
meghallgatta a diákok elôadásait, majd elültette a tudás
fáját jelképezô óriás mamutfenyô-csemetét. Két nappal
késôbb a fény útjáról tartott elôadást egy hódmezôvá-
sárhelyi középiskolában azzal a céllal, hogy a természet-
tudományos szakirány választására ösztönözze a követ-
kezô nemzedék potenciális tudósait. A diákok hatalmas
lelkesedése mély benyomást tett rá. Hangsúlyozta a ter-
mészettudományos önképzôkörök és tanulócsoportok,
valamint a kísérletek fontosságát, amelyek lehetôvé te-
szik, hogy a fiatalok megismerjék a világot, hiszen mint
elmondta: „minél távolabb kerülünk hétköznapi tapasz-
talataink körétôl, annál különösebbé és érdekesebbé
válik számunkra a világ, amelyben élünk”.

http://mta.hu

A FIZIKA TANÍTÁSA

KÍSÉRLETEZZÜNK OTTHON! BME Fizikai Intézet
Härtlein Károly

13. Mozgások fotózása

A fényképezés a technika fejlôdésének köszönhetôen
példátlan módon alakult át. A hagyományos – papír-
alapú fényképezés – az exponálástól a kész fotóig a
legjobb esetben is több órás tevékenység, amely spe-
ciális tudást és nagy eszközparkot igényel. A digitális
fotó az exponálástól a kivetítésig csak pár másodperc,
a szaktudás pedig a számítástechnikai eszközökbe
van építve, jószerivel tudni sem kell róla. Egy kép
néha többet mond ezer szónál – tartja a mondás –, és
ha a kép elkészítése nem vesz el sok idôt, akkor hasz-
nos órai és otthoni kísérleti eszközzé válhat kezünk-
ben egy digitális kamera. Ehhez egy kicsit el kell mé-
lyülünk a digitális fényképezôgépek által nyújtott
szolgáltatásokban. Elsôsorban otthonra ajánlom az
elmélyedést, mert a képek elkészítése tervezést igé-

nyel, ehhez pedig a fizikai alapismeretek nélkülözhe-
tetlenek. Tehát otthon modern eszközzel játszva ta-
nulhat diákunk. A tanítási órán én a módszert mutat-
nám be, készítenék egy-két fényképet, és a többit
rábíznám a diákok alkotóképességére.

Az 1. ábrán látható fotót a Science on Stage (2005)
fesztivál nyitó ünnepségén készítettem. Labdákkal
zsonglôrködik a két szereplô. A labdákba számító-
gép-vezérelt ledeket építettek. A hatás fokozásáért
sötét a nézôtér. Állványról fotóztam „Night Scene”
programmal, amely mintegy négy másodpercig expo-
nál. A képen látható a labdák útja: levegôben repülve
parabolapálya, kis körív a zsonglôrök kezében mo-
zogva. Az is látszik, hogy rajtam kívül ez alatt a négy
másodperc alatt még valaki fotózott, mégpedig vaku-
val. Ebben a pillanatban a levegôben három labda
tartózkodott. Ezt bizonyítja a zsonglôrök mögötti
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