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Ploskev	 v	 krogli,	 pripeto	 na	 rob	 krogle,	
imenujemo	kompletna,	če	točka,	ki	potuje	po	
njej	s	stalno	hitrostjo,	nikoli	ne	more	priti	do	
roba.	 Take	 ploskve	 ni	 težko	 konstruirati.	
Problem	 pa	 postane	 težak,	 če	 običajna	
(realna)	števila	nadomestimo	s	kompleksnimi	
števil	 i,	 z	 ravnino	 kompleksnih	 števil,	 in	
želimo	 v	 krogli	 kompleksnega	
večdimenzionalnega	 prostora	 konstruirati	
kompletne	 kompleksne	 ploskve,	 t.j.	 take,	 ki	
blizu	 vsake	 svoje	 točke	 izgledajo	 kot	 del	

kompleksne	 ravnine.	 V	 razpravi	 »A	 complete	 complex	 hypersurface	 in	 the	 ball	 of	 C^N«,	
objavljeni	 v	 prestižni	 reviji	 Annals	 of	Mathematics,	 182	 (2015)	 1067-1091,	 je	 konstruirana	
kompletna	kompleksna	ploskev	največje	možne	dimenzije	v	krogli	in	je	s	tem	rešen	problem	
o	obstoju	takih	ploskev,	postavljen	leta	1977.		
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Enostavna	in	učinkovita	priprava	čistega	vodikovega	trioksida	(HOOOH)	
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Voda	 (HOH)	 in	 vodikov	peroksid	 (HOOH)	 sta	
edini	znani	stabilni	naravni	spojini,	sestavljeni	
iz	 elementov	 vodika	 in	 kisika.	 Obstoj	
vodikovega	 trioksida	 (HOOOH),	 njunega	
višjega	 homologa,	 je	 bil	 predpostavljen	 že	
pred	več	kot	100	 leti,	 vendar	prva	zanesljiva	
poročila	 o	 njegovem	 obstoju	 segajo	 v	
šestdeseta	 leta	prejšnjega	stoletja.	V	zadnjih	
dveh	 desetletjih	 so	 raziskave	 na	 tem	
področju	 postale	 bolj	 intenzivne,	 predvsem	
zaradi	 razvoja	 metod	 za	 pripravo	 in	
karakterizacijo	vodikovega	trioksida.		

Nestabilna	 narava	 molekule	 HOOOH	 in	
prisotnost	 primesi	 v	 različnih	 postopkih	
priprave	sta	glavni	oviri	za	to,	da	bi	bila	ta,	za	
mnoge	 nenavadna	 spojina,	 bolj	 dostopna	
širšemu	 krogu	 raziskovalcev.	 Velik	 napredek	
na	 tem	 področju	 predstavlja	 enostavna	 in	

učinkovita	metoda	priprave	čistih	raztopin	vodikovega	trioksida,	ki	smo	jo	razvili	na	Fakulteti	
za	kemijo	in	kemijsko	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani.	Znanstveniki	namreč	predpostavljajo,	
da	je	molekula	HOOOH	ena	izmed	ključnih	intermediatov	pri	oksidacijah	v	bioloških	procesih	
(ateroskleroza,	rakava	obolenja	in	nevrodegenerativne	bolezni),	kot	tudi	pri	verižnih	procesih	
v	okolju	in	atmosferi.		

Metoda	 je	 bila	 objavljena	 v	 prestižni	 reviji	Angewandte	 Chemie	 in	 je	 bila	 deležna	 odličnih	
ocen	 recenzentov,	 zato	 je	 bil	 prispevek	 uvrščen	 v	 najvišjo	 kategorijo	 (Hot	 Paper)	 in	
izpostavljen	na	zadnji	strani	revije.	
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raziskovalno	 delo	 zajema	 področje	 študija	mehanizmov	 reakcij	 oksidacije,	 ki	
vključujejo	 reaktivne	 kisikove	 zvrsti	 kot	 so	 singletni	 kisik,	 ozon,	 peroksidi	 in	
polioksidi.		
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DeoksiriboNukleinska	 Kislina	 (DNK)	 je	 nosilka	
dednih	 informacij.	Vsebuje	gene,	ki	kodirajo	zapis	
za	proteine	 in	dele	 z	nadzornimi	 vlogami.	V	 celici	
je	najpogosteje	v	obliki	dvojne	vijačnice.	Z	gvanini	
bogata	 zaporedja	 pa	 se	 v	 prisotnosti	 kationov	
zvijejo	 v	 alternativne	 štirivijačne	 sekundarne	
strukture	 DNK	 -	 G-kvadruplekse.	 Le-ti	 se	 lahko	
tvorijo	 v	 telomernih	 zaporedjih,	 v	 regulatornih	
območjih	 pa	 tudi	 v	 genomih	 virusov.	 Človeški	
papilomavirusi	 (HPV)	 so	 patogeni,	 ki	 povzročajo	
raka	 glave	 in	 vratu,	 kože	 ter	 anogenitalnih	
predelov.	 V	 genomih	 nekaterih	 tipov	 HPV	 smo	
našli	 predele	 s	 potencialom	 za	 tvorbo	 G-

kvadrupleksov,	ki	bi	lahko	služili	kot	tarče	za	nadzor	prepisovanja	in	podvajanja	HPV.	
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Počasni	posnetek	elektronske	kvantne	dinamike	
Pomembno	odkritje	v	razumevanju	mikroskopskega	mehanizma	superprevodnosti	
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Eden	 glavnih	 ciljev	 modernih	 fizikalnih	 raziskav	 je	 razumeti	 kvantno	 dinamiko	 v	 realnem	
času,	ki	pa	se	odvija	v	izjemno	kratkih	časovnih	intervalih.	Premik	elektrona		za	eno	mrežno	
mesto	v	kristalu	traja	namreč	le	približno	eno	femtosekundo.		
	
Ker	 so	 visoko-temperaturni	 superprevodniki	 	 znani	 po	 močnih	 korelacijah	 med	 elektroni,	
pričakujemo,	 da	 bo	 pretok	 informacije	 med	 nosilci	 naboja	 zelo	 hiter.	 Vzbuditev	 nosilca	
naboja	 z	 laserskim	 curkom	 povzroči	 skokovit	 porast	 njegove	 energije,	 sledi	 relaksacijski	
proces	v	katerem	se	odvečna	energija	prerazdeli		med	preostale	nosilce	naboja	ter	bozonske	
ekscitacije.	 Študija	 omenjenih	 procesov	 zajema	 reševanje	 izjemno	 kompleksnih	 večdelčnih	
kvantnih	problemov.	Pokazali	smo,	da	je	prenos	energije	med	vzbujenim	nosilcem	naboja	in	
lokalnimi	 spinskimi	 ekscitacijami	 lahko	 izjemno	hiter,	 celo	 več	 velikostnih	 redov	hitrejši	 od	
prenosa	 energije	 v	 konvencionalnih	 superprevodnikih.	 Naši	 rezultati	 predstavljajo	
pomemben	prispevek		teoriji	visokotemperaturne	superprevodnosti.		
	
Snapshots	of	the	retarded	interaction	of	charge	carriers	with	ultrafast	fluctuations	in	
cuprates;	S.	Dal	Conte	et	al.;	slovenski	avtorji:	L.	Vidmar,	D.	Golež	ter	J.	Bonča	(vseh	avtorjev	
je	21).	DOI:	10.1038/NPHYS3265	(Nature	Physics).	
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