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Wigner FK FIKU témakiírások 2019-23 

 

 

Alapvető kölcsönhatások 1: Nagyenergiás ütközések 

(Nagyenergiás ütközésekben keltett jetek struktúrájának vizsgálata a CERN CMS kísérlettel) 

Témavezető: Siklér Ferenc, RMI, Nagyenergiás Fizika Osztály, Hadronfizika kutatócsoport 

 

A világ legnagyobb részecskegyorsítója, a Genf melletti Európai Részecskefizikai Laboratóriumban 

(CERN) található. A Nagy Hadronütköztető (LHC) protonokat és atommagokat gyorsít eddig soha nem 

látott energiákra, majd ütközteti őket. A CMS kísérlet által felvett és kiértékelt adatok lehetővé tették a 

standard modell még hiányzó részecskéjének megtalálását, valamint a gyenge és erős kölcsönhatás 

részletes tanulmányozását. A megkezdett munka jelenleg még nagyobb energián (14 TeV) és 

nyalábintenzitáson folytatódik. Kutatócsoportunk az elemi- és nehézion-kölcsönhatások vizsgálatával 

továbbra is vezető szerepet játszik az erős kölcsönhatás és a nagy energiasűrűségű kvark- és 

gluonanyag megértésében, új, eddig ismeretlen effektusok reményében. 

A részecskefizika standard modellje szerint léteznie kell tisztán gluonokból álló részecskéknek 

(gluonlabdák), de ezek az állapotok még felfedezésre várnak. Többféle modell, elképzelés létezik arra, 

hogy miként kelthetünk gluonlabdákat. Egy ígéretes keresési stratégia az azonosított, kvark vagy gluon 

által előidézett részecskezáporok (jet) összehasonlító vizsgálata: vezető klasztereik egyes tulajdonságai 

tisztán gluonokból álló objektumokra utalhatnak. A részecskezáporok tulajdonságait a különféle 

eseménygenerátorok általában jól leírják, de vannak olyan tartományok, ahol eltérések tapasztalhatók. 

Ilyen például a színtöltések semlegesítésének folyamata (color reconnection). 

A hallgató feladata a CMS detektor adatainak feldolgozása, kiértékelése. A munka magában 

foglalja a proton-proton, proton-atommag és atommag-atommag ütközésekben keltett részecskék és 

részecskezáporok megtalálását, azonosítását, eloszlásaik, szögkorrelációinak vizsgálatát, az 

eredmények elméleti modellekkel való összevetését, publikálását és előadását. A javasolt munkaterv – a 

detektor és az eseményrekonstrukció alapos megismerésén keresztül – hozzájárul majd ahhoz, hogy a 

hallgató később a kísérlet más fizikai analíziseiben vagy akár más kísérletekben is megállja a helyét. 

 
Kvantumoptika, Kvantuminformatika és Nanoszerkezetek 1: Ultragyors plazmonika  

 

A fiatal kutató feladata olyan kísérleti kutatómunka, amely felületi nanoáramkörök optimalizálását, 

előállítását és karakterizálását tűzi ki célul. Ennek keretében az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

korszerű femtoszekundumos lézerlaboratóriumában olyan kísérleti eszközöket használ fel, amelyek a 

nanorendszerekben lejátszódó leggyorsabb, <10 fs-os folyamatok vizsgálatára alkalmasak. A munka 

célja olyan nanoáramkörök létrehozása, melyek femtoszekundumos optikai kapcsolókként is képesek 

működni. Ehhez olyan vizsgálatok is szükségesek, amelyek a nanorendszerek legalapvetőbb kollektív 

elektrongerjesztéseinek megértését is lehetővé teszik. 
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Alapvető kölcsönhatások 2: Új fizika keresése 

(Új fizika keresése és a CMS nyomkövető detektorának továbbfejlesztése a HL-LHC-hez) 

Témavezető: Veszprémi Viktor, RMI, Nagyenergiás Fizika Osztály, „Standard modell és új fizika 

keresése” kutatócsoport 

 

A Higgs bozon 2012-es felfedezésével a részecskefizika standard modelljének utolsó, hiányzó eleme is 

látszólag a helyére került. Azonban, az elmélet számos, a szakemberek által ismert problémára nem ad 

magyarázatot. Léteznie kell tehát egy tágabb elméletnek, amelyet közvetve a Higgs bozon precíziós 

méréseivel, közvetlenül pedig valamely kiterjesztett elmélet (pl. a szuperszimmetria) által keltett 

részecskék keresésével lehet kutatni. A téma egyik felét egy fizikai analízis elvégzése adja. A mérések 

legfontosabb eleme a proton-ütközésekben keltett részecskék pályáinak hatékony és pontos 

rekonstrukciója. A High-Luminosity LHC egy időben nagy számú protonokat fog ütköztetni. A magas 

sugárkárosodás és az ütközésekben keletkező részecskék nagy száma a CMS nyomkövető 

detektorainak továbbfejlesztését teszi szükségessé. A téma második fele a CMS belső nyomkövető 

detektorának fejlesztési munkálatait tartalmazza. 

 
Kvantumoptika, Kvantuminformatika és Nanoszerkezetek 2: Kontrollált kristályszerkezetű 

szilícium-karbid nanostruktúrák létrehozása 
 

A kvantuminformációs technológia gyakorlati alkalmazásai, melyek a fény kvantum természetét 

használják ki, megkövetelik olyan egyfoton források létrehozását, melyek hatékonyan működnek 

szobahőmérsékleten is. Az egyes ponthibák spin-polarizálhatósága nagy előrelépést tesz lehetővé a 

kvantumszámítások és az orvosi gyakorlatban használt mágnesesrezonancia-képalkotás (MR) terén 

egyaránt.  

A szilícium-karbid (SiC) alkalmas ilyen célokra, mert a gyémánthoz hasonlóan, különböző 

színcentrumokat tartalmazhat, mint pl. divakanciákat (VCVSi), szilícium-vakanciákat (VSi), nitrogén 

vakancia (NV) centrumokat és politípusos mikrofázisokat. Ezek a ponthibák a SiC kristályrácsában 

egyfoton forrásokként szolgálhatnak. Ahhoz, hogy SiC-ból egyfoton forrást tudjunk készíteni, 

elengedhetetlen követelmény, hogy olyan ultra kisméretű (<5 nm) nanokristályokat tudjunk előállítani, 

melyekben a politípusos mikrofázisok kialakulása kontrollált. Nem elhanyagolható szempont az a tény, 

hogy a SiC nanokritályok biológiailag és kémiailag inert módon viselkednek, így in vitro és in vivo 

körülmények között egyaránt alkalmazhatóak biológiai jelzőmolekulaként. Ezáltal a SiC egy olcsóbb 

alternatívát jelent a toxikus félvezetők, valamint szerves festékmolekulák mellett.  

Az epitaxiális kristálynövesztés közismert és elterjedt módszer polikristályos SiC fázisok 

létrehozására, de alkalmazhatósága csak kis mennyiségek előállítására, vékony rétegek készítésére 

korlátozódik. Ezért kulcsfontosságú olyan módszerek kidolgozása, melyek lehetővé teszik a nagy 

mennyiségben történő, nanocső vagy por formátumú, különféle ponthibákat tartalmazó SiC kristályok 

előállítása várható. A nanoszerkezetek vizsgálatában előnyt jelent, ha a fiatal kutató tapasztalattal bír 

pásztázó elektronmikroszkóp használatában. 
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Naprendszerkutatás űrszondákkal 1: Magnetoszférák a Naprendszerben 

Témavezető (kapcsolattartó): Németh Zoltán, RMI, Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály 

 

A földi típusú klasszikus magnetoszférák szerkezetét a napszél és a bolygó mágneses terének 

kölcsönhatása alakítja ki. Nem mágneses, de jó elektromos vezető réteggel (pl. ionoszférával) 

rendelkező égitestek esetén a vezető rétegben indukált áramok szolgáltatják a viszonylag erős 

mágneses teret, az így kialakult szerkezet már eltérő lehet. Egészen különleges struktúrák tudnak 

viszont kialakulni azokban a magnetoszférákban, ahol egy belső plazmaforrás jelentős energiasűrűségű, 

dinamikusan áramló plazmája is jelen van. Hatására megváltozhat a magnetoszféra alakja, mérete, 

szimmetriája; valamint különleges, máshol nem látható, esetenként dinamikusan változó belső 

struktúrák jöhetnek létre. A Cassini, Rosetta és Cluster űrprogramok mérései rengeteg adatot 

szolgáltattak a Naprendszer e különleges régióiról. Az adatok feldolgozása már sok fontos eredményt 

hozott, és még sok meglepetést tartogat. A jelölt ebbe a széles nemzetközi együttműködésben végzett 

munkába fog bekapcsolódni. Feladata a különleges belső struktúrák feltárása és elemzése lesz. A jelölt 

bekapcsolódik a témával kapcsolatos újabb űrmissziók előkészítő munkálataiba is. 

 

Kondenzált Anyagok Fizikája 1: Elektronfűtés vizsgálata kapacitív csatolású 

alacsonyhőmérsékletű plazmákban a Boltzmann-egyenlet momentumai alapján 
 

A kutatási téma célja a rádiófrekvenciás gerjesztésű plazmákban az elektromos tér és a töltött 

részecskék közötti energiatranszfer-mechanizmusok részletes feltárása, a szerepet játszó fizikai 

mechanizmusok megismerése. Metodikailag mind szimulációs vizsgálatokat (a Boltzmann-

egyenlet momentumaiból származtatott, illetve részecske alapú numerikus módszerekkel), mind pedig 

kísérleti vizsgálatokat (tér és időfelbontott spektroszkópiai méréseket) is tervezünk. A módszereket 

több, (felületmódosítási) alkalmazás szempontjából is releváns plazmaforrásra, különböző gázokra és 

gázkeverékekre, elektródaanyagokra, nyomásokra és gerjesztő hullámformákra tervezzük alkalmazni. 

A jelölt feladata a modellek kidolgozása és numerikus implementációja, a szimulációk elvégzése és az 

eredmények analízise. A munkától az elektronfűtési mechanizmusoknak a jelenlegi elméleti 

értelmezésen messze túlmutató megértését várjuk. 

 

Alapvető kölcsönhatások 3: Állapotegyenletek 

(Kompakt csillagok állapotegyenlete és tulajdonságai effektív modellekből) 

Témavezető: Kovács Péter, RMI, Elméleti Osztály 

 

Az utóbbi idők egyre pontosabb és egyre sokoldalúbb asztrofizikai megfigyelései következményeként a 

kompakt csillagokról rendelkezésre álló ismereteink is egyre bővülnek. A csillagok leírásában fontos 

szerepet játszik az állapotegyenlet (nyomás az energiasűrűség függvényében) minél pontosabb 

ismerete, amelyet pl. QCD effektív modellekből számolhatunk. Minél reálisabb effektív modellt 

állítunk fel annál reálisabb állapotegyenletet kapunk. Az állapotegyenlet segítségével közvetlenül 

meghatározható a csillagok tömeg-sugár összefüggése, ami kísérleti adatokkal közvetlenül 

összevethető.  

A doktori munka célja, hogy a jelölt különböző effektív modellek segítségével minél reálisabb 

állapotegyenletet és ennek következtében a kísérleti adatokhoz minél közelebb álló tömeg-sugár 
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összefüggést határozzon meg. Ehhez a lineáris szigma modell különböző kiterjesztéseiből indulunk ki, 

és megoldási módszerként egy esetleg kéthurok szintű véges hőmérsékletű térelméleti számolásokat és 

FRG módszert tervezünk használni. 

Szükséges előismeretek: részecskefizika és véges hőmérsékletű térelméleti alapismeretek, 

asztrofizikai alapismeretek, programozási ismeretek. 

 
Kondenzált Anyagok Fizikája 2: Ionenergia-eloszlások szabályozása alacsony nyomású 

rádiófrekvenciás gázkisülésekben 

 

A rádiófrekvenciás (RF) táplálású, kapacitív csatolású gázkisülések széles körű gyakorlati 

alkalmazásuk miatt (pl. a chip- és napelemgyártás technológiai lépéseiben) igen fontos kutatási 

területét képezik az alacsony hőmérsékletű plazmafizikának. A plazma alapú felületkezelési eljárások 

során, az elektródán lévő szubsztrátréteg tulajdonságait a plazmából származó, a felületet bombázó 

részecskék változtatják meg. A folyamat során lényeges, hogy a plazma részecskéi – különösen az 

ionok − milyen fluxussal és energiaeloszlással érik el az elektródákat, így ezen tulajdonságok 

szabályozása a gyakorlatban kulcsfontosságú. A kutatás a plazma alapú felületmódosító eljárásokban 

alkalmazott elektronegatív gázokban és gázkeverékekben működő, alacsony hőmérsékletű, alacsony 

nyomású kapacitív RF gázkisülések szisztematikus vizsgálatát tűzi ki célul. A munka során a 

doktorjelölt a különféle plazmák ionizációs dinamikáját, a különféle tulajdonságú (anyagú, 

geometriájú) elektródákon megjelenő részecskefluxus és energia szabályozásának lehetőségeit, 

valamint az elektródákon végbemenő felületi folyamatok kisülési paraméterekre gyakorolt 

visszahatását fogja vizsgálni részecske alapú numerikus szimulációkkal. 

 

Alapvető kölcsönhatások 4: Gravitációs hullámok 

(Gravitációs hullámforma-jóslatok) 

Témavezető: Vasúth Mátyás, RMI, Elméleti Osztály 

 

Az Általános Relativitáselmélet jóslatainak egyike a gravitációs hullámok létezése, melyeknek 

közvetlen megfigyelése 2016-ban történt meg a LIGO–Virgo együttműködésnek köszönhetően. A 

Minkowski-téridő perturbációira egy hullámegyenlet adódik az Einstein-egyenletek alapján, melyeknek 

megoldásai a gravitációs hullámok. A különböző megoldási lehetőségek – mint például a Post-Newtoni 

formalizmus – és az elérni kívánt perturbációs rend megadása kifejezetten nagy számítási kapacitást 

igényel. A CBwaves az előbb emlegetett Post-Newtoni (PN) formalizmusra épülő programcsomag, 

mellyel az összeolvadás pillanatáig lehet általános kettős rendszerek által kibocsátott gravitációs 

hullámok jelét legenerálni, illetve azok tulajdonságait szimulálni. A közelmúltban azonban újabb 

tagokkal bővült a PN formalizmus, illetve a LIGO-Virgo detektálások rámutattak az összeolvadás 

folyamán keletkező hullámok fontosságára, így a tervek között szerepel a programcsomag 

eszközkészletének PN Hamiltoni formalizmussal való bővítése is. 

Szükséges előismeretek: általános relativitáselmélet 
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Naprendszerkutatás űrszondákkal 2: Az űridőjárás vizsgálata 

Témavezető (kapcsolattartó): Opitz Andrea, RMI, Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály 

 

A Napból jövő folytonos részecskeáram, a napszél különböző struktúráinak vizsgálatára keresünk 

motivált fiatalt, akinek fizika vagy földtudományi, esetleg mérnöki mester diplomája van, valamint 

vitaképes angol nyelvtudással rendelkezik. Számos űrszonda segítségével vizsgáljuk a Nappal együtt 

forgó gyors-lassú napszél kölcsönhatási régiókat (Corotating Interaction region) és a napkitörések által 

kidobott anyagot (Coronal Mass Ejection). Ezen struktúrák időbeli fejlődése és térbeli változékonysága 

fontos a bolygók űridőjárásának kialakításában. A kutatást támogató űrplazma adatbázis és előrejelző 

szoftver karbantartása is a jelölt feladata lesz. A Wigner FK Űrfizikai Kutatócsoportja több nemzetközi 

együttműködés résztvevője, a Helioszférát és a Naprendszer égitestjeit vizsgáló űrszondás mérések 

társkutatója, így kutatóink sokat utaznak külföldi konferenciákra és más szakmai összejövetelekre. 

 

Alapvető kölcsönhatások 5: Királis fázisátmenet 

(Sűrűségfluktuációk és a királis fázishatár felfedezésének lehetőségei) 

Témavezetők: Wolf György, RMI, Elméleti Osztály 

 

A közeljövőben induló CBM FAIR kísérlet egyik legfontosabb célkitűzése a magas sűrűségű és relative 

alacsony hőmérsékletű erősen kölcsönható maganyag vizsgálata során a QCD királis fázishatár 

megtalálása. Jelenleg azonban nincs olyan nehézionion ütközésekben kísérletileg mérhető fizikai 

mennyiség, amely minden kétséget kizárólag jelezné a fázishatár átlépését. A sikeres kísérleti 

felfedezéshez elengedhetetlenek a minél pontosabb elméleti számítások. Ehhez nyújthatnak segítséget a 

barionszám-sűrűség különböző kumulánsainak vizsgálata QCD effektív modelljein keresztül.      

A doktori munka során a jelölt feladata a barionfluktuációk vizsgálata többféle effektív modell 

és megoldási módszer segítségével. A modellek tekintetében pl. a különböző verziójú barionokat, 

skalár és vektormezonokat tartalmazó lineáris szigma modellek szolgáltatják a kiindulási alapot. A 

megoldási módszerek pedig pl. az egy, esetleg kéthurok szintű végeshőmérsékletű térelméleti 

számolásokból és FRG módszer alkalmazásából állhatnak.  

Szükséges előismeretek: részecskefizika, és ezen belül véges hőmérsékletű térelméleti 

ismeretek, programozási ismeretek. 

 

Nukleáris anyagtudomány: Multiferroikus nanorétegek 

(Multiferroikus nanorétegek és nanoszerkezetek vizsgálata) 

Témavezető: Merkel Dániel, RMI, Nukleáris Anyagtudományi Osztály 

 

Az egyidejű ferroelektromos (FE) és ferromágneses (FM) rendeződés multiferroikus rendszerekben új 

lehetőségeket teremt arra, hogy hatékonyabb és gazdaságosabb érzékelőket, adattároló egységeket és 

egyéb spintronikai eszközöket fejleszthessünk. 

Az új munkatárs feladatai közé tartozik a Molekulanyaláb-epitaxia (MBE) alkalmazásával 

növesztett, különleges mágneses és elektromos tulajdonságokkal rendelkező (néhány nm vastag) 

vékonyrétegek kutatása Mössbauer-spektroszkópia, Röntgen- és neutronszórás segítségével (hazai, 
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illetve külföldi nagyberendezéseknél), számítógépes szimulációk végzése, továbbá a csoporthoz tartozó 

GINA neutron reflektométer üzemletetése. 

 

Alapvető kölcsönhatások 6: Kvark-gluon plazma 

(A kvark-gluon plazma vizsgálata nehéz kvarkok segítségével az ALICE kísérletnél) 

Témavezető: Vértesi Róbert, RMI, Nagyenergiás Fizika Osztály, Hadronfizika kutatócsoport 

 

A CERN nemzetközi kutatóközpont LHC gyorsítója az erős kölcsönhatás alapvető természetét 

vizsgálja ultrarelativisztikus sebességre felgyorsított protonok illetve nehézionok ütköztetése 

segítségével. Ezekben a nagyenergiás ütközésekben a nehéz (charm és beauty) kvarkok a reakció korai 

fázisában, ún. kemény folyamatokban keletkeznek, és a folyamat későbbi állapotaiban is 

megmaradnak. Így a segítségükkel vizsgálható a kvantumszín-dinamikai elméletek érvényessége, 

valamint a nehézion-ütközésben létrejövő erősen kölcsönható forró közeg, a kvark-gluon plazma 

tulajdonságai is megismerhetőek. 

Az LHC 2015-ben indult Run-II adatgyűjtési periódusában a megnövelt ütközési gyakoriság és 

a továbbfejlesztett ALICE detektorrendszer segítségével a nehéz kvarkok minden korábbinál pontosabb 

mérése vált lehetővé.  

A jelölt a világ egyik vezető nagykísérletének munkájába kapcsolódik be, ahol elsődleges 

feladata a beauty kvarkokat tartalmazó jetek inklúzív illetve szemi-inklúzív hozamának kiértékelése 

lesz a Run-II 5.02 TeV pp és/vagy Pb-Pb ütközésekben, a nagyenergiás nehézion-fizika eme vezető 

kísérleti együttműködésének kereteiben. A terület újszerűsége rutinszerűen még nem alkalmazott 

módszerek kifejlesztését illetve adaptálását követeli meg, azonban garantálja a szakmai közösségnek az 

eredményekre irányuló jelentősebb figyelmét. A téma része az ALICE kísérlet Run-III működésre való 

felkészítésében való részvétel (detektor- vagy adatgyűjtési rendszer fejlesztése, számítástechnikai 

háttér). 

 

Alapvető kölcsönhatások 7: Részecskekeltés 

(Részecskekeltés és hadronizáció vizsgálata nagyenergiás nehézionütközésekben) 

Témavezető: dr. Barnaföldi Gergely Gábor, RMI, Elméleti Osztály 

 

A világ jelenlegi legnagyobb energiájú részecskegyorsítójában, a Nagy Hadronütköztetőben (LHC) 

folyó kutatások egyrészt az anyag elemi építőköveit keresik, másrészt az Univerzum korai állapotának 

anyagát, a kvark-gluon plazmát (QGP) vizsgálják. Alacsonyabb energiákon az erősek kölcsönható 

anyag fázis-szerkezetének megértése a cél. Ezen a vizsgálatok az alapját képezi az ütközésekben 

mérhető hadronspektrumok fizikai modellezése, valamint a szimulált és mért adatok elemzése melyek 

információt nyújtanak a tapasztalt nukleáris effektusokról. 

Jelenleg Monte Carlo alapú részecsketranszport szimulációk segítségével szimuláljuk és 

ellenőrizzük a fizikai modellek helyességét, azonban ezen szimulációkból nyerhető adatok mennyisége 

messze alulmúlja a kísérletekben keletkező jó statisztikájú mérési adatokét.  

A fiatal kutatói téma célja olyan nagy sebességű szimulációs keretrendszer kifejlesztése, amely 

a modern információtechnológiai lehetőségeket minél jobban kihasználva elősegíti a szimulációkhoz 

szükséges számítási idő csökkentését, de tartalmazza a legújabb fizikai modellek implementációit is. A 
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kutatás során alkalmazott technológiák a párhuzamosított módszerek, a mesterséges intelligencia, a 

gépi tanulás, big data. 

A javasolt kutatás alapvetően elméleti természetű így jelölttől elvárt a nagyenergiás részecske és 

magfizika alapjainak ismerete, szükséges informatikai háttér (FORTRAN, C, C++ programnyelvekben 

való jártasság), előny a párhuzamos programozási környezet ismerete (OpenCL, GPU ismeretek). 

A javasolt kutatási projekt kapcsolódhat nagy berendezéseknél folyó kísérleti kollaborációk 

munkájához, akár a GSI/FAIR akár az LHC ALICE kísérletben folyó kutatásokhoz is. A jelöltnek 

lehetősége van e nemzetközi együttműködések tagjaként a csoport munkájában való részvételre, az 

elméleti modell és a számítógépes szimulációk kísérleti eredményekkel történő ellenőrzésére. 

 

Alapvető kölcsönhatások 8: Gravitációs detektorok 

(Gravitációs technológiák) 

Témavezető: Ván Péter, RMI, Elméleti Osztály 

 

A fiatal kutató feladata az európai harmadik generációs gravitációshullám teleszkóp, az Einstein-

teleszkóp (ET), tervezési és előkészítési munkafolyamatába történő bekapcsolódás és a Wigner FK 

RMI-ben ehhez kapcsolódó kutatásokban történő részvétel. Ez egyrészt a Mátrai Gravitációs és 

Geofizikai Laboratórium (MGGL) feladataival összhangban szeizmológiai és infrahang mérések 

előkészítését, végrehajtását és a kapott adatok elemzését jelenti abból a szempontból, hogy mennyiben 

járulnak hozzá a földalatti detektorok alacsony frekvenciás (0.1-10Hz-es) méréstartományában 

speciálisan fontos newtoni zajhoz. Itt a konkrét helyszíneken a lehetséges zajforrások felderítése és 

azok elemzése is a kutatás tárgya, különös tekintettel a kőzetmozgásokra. Ezeket a termodinamikai 

módszerekkel igazolt, képlékenységet és reológiai hatásokat is tartalmazó kőzetmodellek segítségével 

tudjuk analizálni. Itt a megfelelő anyagmodellnek a kőzetmechanikai kísérletekkel történő összevetése 

is kutatási feladat. 

A fiatal kutató feladatkörének másik részét az Eötvös-inga korszerűsítésébe és az Eötvös-Pekár-

Fekete kísérlet megismétlésébe történő bekapcsolódás jelenti. Itt is a különféle zajforrások 

(hőmérséklet, szeizmikus, infrahang, stb.) felmérése és ezek csillapításával az inga érzékenységének 

növelése lenne a jelölt feladata.  

Ezeket a kutatásokat az ET előkészítő nemzetközi kutatócsoporttal kell koordinálni. Ezért a 

feladatkörhöz tartozik a rendszeres kapcsolattartás, a megfelelő magyar és nemzetközi 

munkacsoportokban történő részvétel, illetve a telekonferenciákon és egyéb megbeszéléseken a 

folyamatos jelenlét is.  

 

Alapvető kölcsönhatások 9: Hadronanyag 

(A sűrű anyag tulajdonságai, szimulációk a CBM detektorra) 

Témavezetők: Wolf György, RMI, Elméleti Osztály 

 

A közeljövőben induló CBM FAIR kísérlet egyik legfontosabb célkitűzése a magas sűrűségű és relative 

alacsony hőmérsékletű erősen kölcsönható maganyag vizsgálata. A CBM detektor építéséhez, a 

detektor beállításaihoz, sőt magához e mérési program meghatározásához elengedhetetlen a detektorok 

számítógépes szimulációja. Ennek során meg kell határozni, hogy adott esemény, adott detektor 
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beállítások mellett milyen jelet szolgáltat a detektorban. Ez elengedhetetlen például a detektorok 

beállításának meghatározásához, sőt a jel mérhetőségének eldöntésével, elengedhetetlen a kísérleti 

program kiválasztásához. 

A doktori munka során a jelölt feladata a részvétel a CBM detektor szimulációs program 

megírásában, és detektor szimulációk végzése. A konkrét feladatok meghatározása a CBM 

együttműködéssel megbeszélve a CBM együttműködés tagjaként történik. Ezen felül a jelölt feladata 

egy az intézetünkben található transzport modell fejlesztése a CBM fizikára. Várhatóan a transzport 

számolások ugyanazon problémára fognak koncentrálni, amelynek szimulációjában a jelölt a CBM 

tagjaként részt vesz. 

Szükséges előismeretek: részecske- vagy magfizika, programozási ismeretek: c++ és ROOT 

ismerete, vagy hajlandóság ezen nyelvek elsajátítására. 

 

Alapvető kölcsönhatások 10: Kompakt csillagok modellezése 

(Kompakt csillagok belső szerkezetének modellezése) 

Témavezető: dr. Barnaföldi Gergely Gábor, RMI, Elméleti Osztály 

 

Napjaink egyik nyitott asztrofizikai problémája a kompakt égi objektumok belső szerkezetének fizikai 

leírása, modellezése. Ezen csillagvégállapotok elektromágneses jelei gyengék vagy irányítottak, így a 

mérhető fizikai paramétereik (távolság, tömeg, méret, összetétel, stb.) nehezen megfigyelhetőek. 

Jelenleg néhány ezer ilyen tulajdonságú ún. pulzárt ismerünk, melyek modellezésére – mai tudásunk 

szerint – legjobb jelöltek az elméleti modellek alapján számolható neutron-, hiperon- vagy 

kvarkcsillagok. Ezek belső szerkezete az anyag olyan extrém állapotait tartalmazza, amelyet sem 

hétköznapi körülmények között, sem pedig földi laboratóriumban nem tudunk előállítani.    

A javasolt kutatómunka során azt az elméleti kérdéskört vizsgálja a jelölt, hogy, hogy a pulzárok 

mérhető adatai alapján kaphatunk-e megszorítást, visszacsatolást az alkalmazott kompakt 

csillagmodellek belső elméleti paramétereire – elsősorban is a kompakt objektum extrém, elfajult 

anyagának tulajdonságaira.  

A kutatómunka elméleti része a kompakt csillag állapotegyenletek leírása térelméleti 

módszerekkel: az erősen kölcsönható anyag állapotegyenleteinek parametrizációjával hozzájárulva a 

CompStar CompOSE adatbázis fejlesztéséhez. Elméleti eredmények összehasonlítása a megfigyelési 

katalógusadatokkal. 

A kutatómunka előfeltételei: általános relativitáselméleti és részecskefizikai alapismeretek, 

számítógépes vagy matematikai programnyelvekben való jártasság. A kutatás során alkalmazott 

technológiák a párhuzamosított módszerek, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, big data 

elemzések. Előnyt jelentenek a csillagászati ismeretek. 

A kutatómunka hátteréül az OTKA K120660 és K123815 projektek és az EU COST THOR és 

PHAROS akciópályázatok szolgálnak. Ez utóbbi nemzetközi csoporton keresztül lehetőség nyílik 

kapcsolatba kerülni az európai és nemzetközi csoportokban dolgozó elméleti és kísérleti kollégákkal és 

szakemberekkel.  

 


