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Linie papilarne oddziałujących elektronów
Jak tłumaczy dr hab. Krzysztof Byczuk, polski uczestnik projektu badawczego, ruch pieszych na
zatłoczonym pasażu i elektronów w metalowych przewodach są podobne - aby uniknąć zderzenia
ludzie muszą się nawzajem unikać, podobnie elektrony. Ten wzajemny wpływ jednych na ruch
drugich nazywa się korelacjami. Takie korelacje mogą być niezwykle istotne, ponieważ determinują

one fizyczne własności wielu metali.
"Elektrony są ujemnie naładowanymi cząstkami, które jednocześnie wykazują efekty falowe" tłumaczy dr hab. Byczuk. Ten pozorny paradoks może być wyjaśniony w ramach mechaniki
kwantowej, której prawa stosują się także do elektronów.
"Elektrony mają długość fali oraz częstość zależną od tej długości. Ta własność może być
zaobserwowana w życiu codziennym, na przykład w głośnikach. Im wyższy ton głosu czyli jego
częstość, tym krótsza jest odpowiadająca mu długość fali tworzonej przez drgającą membranę. Ta
zależność częstości od długości fali jest nazywana dyspersją. W skorelowanych materiałach
dyspersja fal elektronowych silnie zależy od wzajemnego odpychania się elektronów" - wyjaśnia
Byczuk.
Razem z kolegami ze Stuttgartu, Goettyngi (Niemcy) i Ekaterinburga (Rosja) naukowcy
z Uniwersytetu w Augsburgu (Niemcy) dokładniej poznali własności dyspersji elektronów
w skorelowanych metalach. Ich obliczenia pokazują, że zależność częstości od długości fali może
mieć gwałtowną zmianę w pewnej szczególnej częstości.
"Matematycznie te niezwykłe zachowanie widać jako dość ostre zagięcie na krzywej dyspersji.
Fizycznie te zagięcia są konsekwencją specyficznych korelacji pomiędzy elektronami. To oznacza, że
dla pewnych częstości elektrony nie reagują tak, jak byśmy się tego spodziewali" - mówi Byczuk.
Naukowiec stwierdza, że od siły korelacji zależy to, jak silne jest zagięcie w dyspersji i dla jakiej
częstości ono występuje. Dlatego zagięcia w dyspersji są „liniami papilarnymi” oddziaływania
pomiędzy elektronami. Jest przekonany, że odkryte zagięcia w dyspersji są ogólną własnością
i powinny występować w prawie wszystkich metalach gdzie elektrony poruszają się w skorelowany
sposób.
"Faktycznie takie zagięcia w dyspersji były zaobserwowane ostatnio w wielu złożonych metalach ale
ich pochodzenie pozostawało zagadką" - zaznacza Byczuk.
Wyniki prac badaczy z Augsburga pozwalają wyznaczać nieoczekiwane informacje o „życiu”
elektronów wewnątrz skorelowanych metali. Zagięcia w dyspersji są nowym kluczem do zrozumienia
własności takich układów jak nadprzewodniki wysoko temperaturowe czy tlenki metali
przejściowych, które są ważne zarówno dla badań podstawowych jak i nowoczesnych zastosowań
technologicznych.
Praca, której współautorem jest dr hab. Krzysztof Byczuk, jest dostępna w wersji elektronicznej na
stronie Internetowej Nature Physics.
http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys538.html
PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy

zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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