
JANUÁRI ÚJDONSÁGOK AZ INTERNETEN
Ezúttal nem a jelen számunkban megjelenô cikkekhez fûznék megjegy-
zéseket, hanem az internet végtelenül gazdag ismeretterjesztô kínálatá-
ból ajánlanék Olvasóink figyelmébe néhány januári érdekességet.

A Science Magazine egy müonokkal kapcsolatos, az illinois-i Fermilab-
ben folyó kísérlet jelentôségérôl ír [1]. A kísérlet annak a Brookhaven
National Laboratory által 2001-ben közzétett Muon (g–2) kísérletnek a
pontosabb változata, amely kimutatta, hogy a müon mágneses momen-
tuma nagyobb, mint a standard modell alapján várható érték (lásd Fizikai
Szemle 68/5 (2018) 147.). A 2001-es mérések alapján az eltérés a teljes
bizonytalanság 3,5-szerese, azaz 3,5σ. A Fermilab kísérletében a koráb-
ban is extrém pontosságú mérések hibáját a korábbi negyedére igyekez-
tek csökkenteni, ami meghaladja az 5σ -t és így már elegendô lenne an-
nak kijelentésére, hogy a standard modell nem adja meg tökéletesen a
müon mágneses momentumát. A szuperszimmetria (SUSY) modell hívei
ennek örülnének, mivel az eddig sohasem igazolt SUSY-részecskék járulé-
kával megmagyarázható lenne az eltérés. A 2013-ban kezdett kísérletso-
rozat eredményeit várhatóan márciusban hozzák nyilvánosságra.

Ugyancsak egy hosszú, több mint egy évtizede folyó megfigyelésso-
rozatról olvashatunk a Physics Worldben [2]. A North American Nano-
hertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) együttmûködés
csillagászai 45 pulzárról érkezô impulzusokat vizsgálnak. A milliszekun-
dumos pulzárok gyorsan forgó neutroncsillagok, az általuk kibocsátott
impulzusok frekvenciastabilitása vetekszik az atomórákéval. Ha egy gra-
vitációs hullám áthalad a Föld és a pulzár között, a köztünk és a pulzár
közötti távolság kissé megnô és összehúzódik. Az összehúzódás során az
impulzusok a vártnál hamarabb, míg a tágulás során késôbb érkeznek az
észlelési pontra. A hullámok érkezési idejének apró eltérései a téridô
véletlenszerû, izotróp háttérhullámzását bizonyíthatják. Az effektus mé-
rése azonban nagyon nehéz, mert az eltérések néhány száz nanoszekun-
dum nagyságrendûek, a kimutatásra jobb esélyt ad, ha korrelációt vizs-
gálnak két mefigyelõhelyen észlelt adatok között (1. ábra). A NANOGrav
csapata a (nemrég összeomlott) Puerto Rico-i Arecibo Obszervatórium
és a nyugat-virginiai Green Bank távcsô észleléseinek 12,5 évre vissza-
menô elemzése alapján elôzetes bizonyítékokat talált a háttérhullámok
létezésére. Az eddigi eredmények azonban még nem bizonyító erejûek,
a végleges bizonyítás valószínûleg még hosszabb idôre visszanyúló
elemzést igényel, de a kutatók jó jelnek tekintik, hogy az eddigi ered-
mények pontosan megfelelnek az elôzetes várakozásaiknak, miszerint a
téridôt fodrozó gravitációsháttér-hullámokban fürdünk.

Végül egy hír az anyagfizika világából: az Advanced Science News a
Journal of the American Chemical Society eredeti cikke [3] alapján arról ír,
hogy japán kutatóknak sikerült valós idejû atomi felbontású videofelvételt
készíteniük arról, ahogy egy rendezetlen kiinduló fázisban egy körülbelül
20 ionból álló sókristálycsíra képzôdik (2. ábra). A cikkben megjelent vi-
deók megerôsítik a kristályosodás kezdetét jelentô csíraképzôdés és növe-
kedés folyamatairól kialakított évszázados elképzeléseinket (lásd Fizikai
Szemle 55/6 (2005) 203.), ugyanakkor utat nyitnak e korábban közvetle-
nül soha meg nem figyelt folyamat további részletes tanulmányozásához.
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