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A világ legnagyobb mikroszkópja

A Nagy Hadronütköztető (LHC), háttérben a Mont Blanc



A világ legnagyobb mikroszkópja
A Genf mellett található CERN kutatóközpontban üzemel 
az LHC (Large Hadron Collider - Nagy Hadron Ütköztető), 
a világ legnagyobb részecskegyorsító berendezése.

A 27 km kerületű alagútban 50-175 méterrel a felszín 
alatt egymással szemben futó proton (vagy ólom ion) 
nyalábokat gyorsítanak.

A felgyorsított protonok sebessége mindössze 3.1 m/s-
mal kevesebb a fény sebességénél!

A berendezésben egyszerre 1.0 x 10-9 g proton van, ez 
normál nyomáson és hőmérsékleten egy 
homokszemcsényi térfogatú hidrogénnek felel meg.



A világ legnagyobb mikroszkópja
A Genf mellett található CERN kutatóközpontban üzemel 
az LHC (Large Hadron Collider - Nagy Hadron Ütköztető), 
a világ legnagyobb részecskegyorsító berendezése.

A nyalábokban tárolt energia azonban 362 MJ 
nyalábonként, ami 87 kg dinamitban tárolt energiával 
egyezik meg!

A berendezés szupravezető mágneseit 96 tonna 
folyékony héliummal tartják 1.9 K hőmérsékleten. Az 
LHC tehát a Világegyetem egyik leghűvösebb helye. (Az 
űrben 2.73 K a hőmérséklet, ami a kozmikus 
háttérsugárzás hőmérséklete.)



A világ legnagyobb mikroszkópja

Az LCH alagút belseje



A világ legnagyobb mikroszkópja

Egy dipól mágnes keresztmetszete a nyalábcsövekkel



A világ legnagyobb mikroszkópja
A proton-proton ütközések kimenetelét 
részecskedetektorok figyelik. Mérik a kirepülő részecskék 
energiáját, impulzusát és megfigyelik a típusát.

Az LHC gyorsítónál két nagy, általános célú deketktort 
helyeztek el, az ATLAS-t és a CMS-t.

Természetesen további speciális célú detektorok is helyet 
kaptak. Ezek közül a legnagyobbak az ALICE és az LHC-b.



A világ legnagyobb mikroszkópja

Az ATLAS detektor építés közben



A világ legnagyobb mikroszkópja

A CMS detektor szétszerelt állapotban



A világ legnagyobb mikroszkópja
A berendezések számítástechnikai igényét a világ 
legnagyobb grid hálózata szolgálja ki.

Az LHC kb. 1 GB adatot termel másodpercenként, a nap 
24 órájában, az év 365 napján!

Genf után a második legnagyobb adatközpont a 
budapesti Wigner intézetben van.

A debreceni ATOMKI-ban is működik egy kisebb 
adatközpont.



A világ legnagyobb mikroszkópja

Az LHC Computing Grid egyik szerverszobája



A világ legnagyobb mikroszkópja

Ilyennek látszik egy proton-proton ütközés az ATLAS detektorban



A világ legnagyobb mikroszkópja

...és ilyennek a CMS detektorban



Mit lehet ebből megtudni?



Miből van a világ?
A kérdés: miből van a világ és mi tartja egyben?

melyek az anyag alapvető építőkövei?

milyen kölcsönhatások hatnak köztük?

A válasz: a standard modell (a jelenlegi legjobb tudásunk 
szerint)
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Az anyag építőkövei: fermionok
A fermionok feles spinű 
részecskék (S = 1/2, 3/2, 
5/2...). Érvényes rájuk a Pauli-
elv, vagyis két ugyanolyan 
fermion nem lehet egyszerre 
ugyanabban az állapotban. 
Ezért ők az anyag építőkövei.

A standard modell 12 fermiont 
tartalmaz - 6 leptont és 6 
kvarkot - három 
részecskecsaládba szervezve.

A mindennapjainkból ismerős 
anyagot az első család 
részecskéi alkotják.
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Egy ismerős fermion: az elektron
Az elektron volt az első 
elemi részecske, amelyet 
felfedeztek (J.J. Thompson, 
1897).

Az jelenlegi tudásunk 
szerint is kiterjedés és 
belső szerkezet nélküli, 
azaz valóban elemi 
részecske.

Az elemi részecskéket a 
tömegük és úgynevezett 
kvantumszámaik (töltés, 
spin,...) jellemezik.

Elektron 

e0.511 MeV
-1
1/2

Név ->

Tömeg ->
Töltés ->

Spin ->



Részecskék tulajdonságai: tömeg
A részecskefizikában használt tömeg mértékegység az 
elektronvolt (eV)!

Első ránézésre butaság: 1 eV az az energia, amelyet egy 
elektron 1 V elektromos potenciálkülönbség hatására nyer 
(1 eV = 1.602 x 10-19 J). Az eV nem tömeg mértékegység!

Azonban Einstein szerint E = m･c2, vagyis tömeget 

mérhetünk energia/fénysebesség a négyzeten egységekben.

A részecskefizikusok lusták, ezért a helyes eV/c2 
mértékegység helyett egyszerűen eV-ról beszélnek (1 eV/c2 
= 1.78 x 10-36 kg).

A k, M, G,... a szokásos SI előtagok, pl. 1 keV = 1000 eV.



Kitérő: a neutrínók tömege
A neutrínók a családjuk 
többi tagjához képest 
nagyon kis tömegűek.

A standard modellben tömegük pontosan nulla.

Ennek ellenére, a neutrínó-oszcillációnak nevezett 
jelenség révén tudjuk, hogy a háromból legalább két 
neutrínónak nem nulla a tömege!

Sajnos a neutrínó-oszcilláció megfigyelése révén 
mindössze a tömegkülönbségekre lehet következtetni, 
közvetlenül a tömegre nem. 

A táblázatban a közvetlen tömegmérési kísérletek által 
kapott felső korlátot látjuk.
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Kitérő: neutrínó-oszcilláció
A neutrínó-oszcilláció egy olyan 
jelenség, mely során a különböző 
fajtájú neutrínók (elektron, müon 
illetve tau) átalakulnak egymásba.

Például a Napban zajló energiatermelő folyamatok 
elektron neutrínókat is termelnek. Ugyanakkor a Földön 
kevesebb neutrínót észlelünk, mint amennyit elvárnánk 
ezen energiatermelő folyamatok ismeretében. Ez (volt) a 
Nap-neutrínó rejtély.

A Nap-neutrínó rejtély megoldása abban áll, hogy a 
keletkezett elektron neutrínók egy része útban a Földre 
müon illetve tau neutrínókká alakul. (Az eredeti 
kísérletek csak az elektron neutrínókat észlelték.)
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Kitérő: neutrínó-oszcilláció
A 2015. évi fizikai Nobel-díjat Takaaki Kajita és Arthur 
McDonald kapták a neutrínó-oszcilláció jelenségének 
kísérleti bizonyításáért.

A neutrínó-oszcilláció jelensége csak akkor értelmezhető, 
ha feltételezzük, hogy a háromból legalább két 
neutrínónak nem nulla a tömege.

Mivel a standard modell matematikai szerkezeténél fogva 
nem engedi meg, hogy a neutrínóknak tömege legyen, ez a 
jelenség túlmutat a modell keretein.

Ez az első laboratóriumban vizsgálható jelenség, amely a 
standard modellen túlmutató fizikáról árulkodik.



Részecskék tulajdonságai: töltés
A részecskefizikában az elektromos töltést a proton 
töltésének egységeiben (1.602 x 10-19 C) szokás mérni. Így 
a proton töltése +1, míg például az elektroné -1.

A részecskék világában az elektromos töltéshez hasonló 
további mennyiségek is fontos szerepet játszanak.

Például a kvarkok az elektromos töltésen túl 
hordoznak úgynevezett színtöltést is.

A színtöltés három féle lehet: piros, kék és zöld. Az 
ellentétes töltéseket antipirosnak, antikéknek és 
antizöldnek nevezzük.

A közvetlenül megfigyelhető részecskék, például a 
proton vagy a neutron “fehérek”, azaz színsemlegesek.



Antirészecskék, antianyag
A kvantummechanika + relativitáselmélet szabályai azt 
jósolják, hogy minden részecskének létezik az 
úgynevezett antirészecskéje (P. Dirac, 1929).

A részecske és antirészecske tömege és spinje megegyezik, 
töltésik (elektromos, íz, szín, ...) viszont ellentétesek.

Beszélhetünk tehát antielektronról - szokásos neve 
pozitron - , antineutrínóról, antikvarkról.

Antirészecskékből elvileg ugyanúgy lehetséges anyagot 
felépíteni, mint részecskékből, ez az antianyag. Ez 
technikailag azért nehéz, mert az antianyag közönséges 
anyaggal érintkezve energia felszabadulása mellett 
megsemmisül. Vagyis ha keltünk is antianyagot, nem 
könnyű tárolni!



Részecskék tulajdonságai: spin
Tömegpont perdülete: L = m･r･v⟂

Ezt a fajta perdületet pályamenti 
perdületnek nevezzük, mert 
eredete a pálya menti mozgás.

Merev test perdülete: L = Θ･ω

Ezt a fajta perdületet saját 
perdületnek nevezzük, mert 
eredete a merev test forgó 
mozgása.

Tömegpontnak nincs saját 
perdülete, hiszen rá Θ = 0.
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Részecskék tulajdonságai: spin
A kvantummechanika + relativitáselmélet szabályai 
megkövetelik, hogy kiterjedés nélküli testekhez is 
rendeljünk saját perdületet, ez a spin.

A spin csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel, azaz 
kvantált. Ha a perdületet ℏ = 1.055 x 10-34 J･s egységekben 

mérjük, akkor a spin megengedett értékei: 0, 1/2, 1, 3/2, ...

Típus Spin Pauli-elv Például

fermion feles (1/2, 3/2, ...)
igen -> 

“építőkő”
kvarkok, 
leptonok

bozon egész (o, 1, ...)
nem -> 

“ragasztó”
mértékbozonok, 

Higgs bozon



A ragasztó: mértékbozonok
A bozonok egész spinű részecskék (S = o, 1, 
2, ...). Nem érvényes rájuk a Pauli-elv.

A bozonok a kölcsönhatások közvetítői.

A standard modell 12 mértékbozont tartalmaz

1 db foton: az elektromágneses 
kölcsönhatás közvetítője. Nulla tömegű.

3 db “gyenge” bozon: W+, W- és Z0-t, ezek a 
gyenge kölcsönhatás közvetítői, tömegesek.

8 db gluon: az erős kölcsönhatás 
közvetítői, nulla tömegűek.
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0
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A kölcsönhatások
Négy féle alapvető kölcsönhatást ismerünk, ebből a 
standard modell hármat ír le:

Gravitációs: az Univerzum nagy léptékű szerkezetének 
kialakulásáért felelős. A standard modellből hiányzik.

Elektromágneses: az atomok és molekulák 
szerkezetének kialakulásáért felelős. A standard 
modellben a gyenge kölcsönhatással egyesítve jelenik 
meg (ez az “elektrogyenge” kölcsönhatás).

Gyenge: az atommagok béta-bomlásáért felelős.

Erős: a kvarkok között ható kölcsönhatás, a proton, a 
neutron (és az egyéb barionok, l. alább) kialakulásáért 
felelős. A “magerő” az erős kölcsönhatás “maradéka”.



A kölcsönhatások
Gravitációs Elektromágneses Gyenge Erős

Mire hat
energia, 
impulzus

elektromos töltés íztöltés színtöltés

Ezek a részecskék 
érzik

minden
kvarkok, töltött 

leptonok
kvarkok, 
leptonok

kvarkok

közvetítő részecske
graviton 
(elvileg)

foton (ɣ) W+, W-, Z0 gluon (g)

10-41 1 0.8 25

10-41 1 10-4 60

10-36 1 10-7 20

Rel. erősség 
két u kvarkra

Rel. erősség 
két protonra

10-18 m 

3･10-17 m

Az íz- és színtöltés az elektromos töltéshez hasonló 
mennyiségek, de míg elektromos töltésből egy féle van, 
íztöltésből kettő, színtöltésből pedig három féle.



Kölcsönhatások: bozonok cseréje
A standard modellben a 
kölcsönhatásokat az őket közvetítő 
részecskék (bozonok) cseréjeként 
képzeljük el.

A kölcsönhatás hatótávolsága annál 
kisebb, minél nagyobb a közvetítő 
bozon tömege. 

A foton tömege nulla, ezért az 
elektromágneses kölcsönhatás 
hatótávolsága végtelen.

A gyenge kölcsönhatás azért 
gyenge, mert a közvetítő 
bozonok (W és Z) tömege nagy.
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Az erős kölcsönhatás
Habár a gluon tömege nulla, az erős 
kölcsönhatás mégis rövid 
hatótávolságú. 

Ennek az az oka, hogy a gluon 
saját magával is kölcsönhat. Ennek 
a kölcsönhatásnak a végeredménye 
az, hogy a “színes” részecskék 
(kvarkok és gluonok) mindig 
“színtelen” részecskékké - 
úgynevezett hadronokká - állnak 
össze és így önmagukban nem 
fordulnak elő a természetben. Ez a 
jelenség színbezárás néven ismert.

g + g -> g + g

g

g g

g
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d
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u u
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neutron (udd)



A hadronok
A hadronok a kvarkok kötött állapotai, a teljes 
színtöltésük nulla (“fehérek”). Kétféle hadront ismerünk:

a barionok három kvark vagy három antikvark kötött 
állapotai, a barionok fermionok

a mezonok egy kvark és egy antikvark kötött állapotai, 
a mezonok bozonok

Barionok

proton (uud)

neutron (udd)

Lambda (uds)

Omega (sss)

m(GeV) q S

0.938 +1 1/2

0.940 0 1/2

1.116 0 1/2

1.672 -1 1/2

Mezonok

pion (ud)

Kaon (us)

Ró (ud)

B0 (db)

m(GeV) q S

0.140 +1 0

0.494 -1 0

0.770 +1 1

5.279 0 0

¯

¯

¯

¯



Az atom

e

e

Ha a proton és neutron átmérője 10 cm volna a képen, 
akkor a kvarkok és elektronok kisebbek lennének 0.1 mm-
nél, az atom átmérője pedig 10 km lenne!

<- Atom (10-10 m)

<- Atommag (10-14 m)
Proton (10-15 m) ->

Elektron (<10-18 m) ->

Neutron (10-15 m) ->

<- Kvark (<10-18 m)

d
u u
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u u
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Mitől gazdag a részecskefizika?
Jóllehet a világ mindössze 12 féle fermionból épül fel, 
melyek csupán négy féle kölcsönhatásban vesznek részt, a 
részecskefizikai jelenségek köre nagyon gazdag, mert a 
kvantummechanika + relativitáselmélet szabályai 
megengedik, hogy a részecskék kölcsönhatásai során új 
részecskék keletkezzenek, vagy részecskék tűnjenek el!

Béta bomlás: n -> p + e + νe  (azaz d -> u + W -> u + e + νe)

proton

¯

e

νeνe

d
d

u u
d

u

¯

W

neutron



Mitől gazdag a részecskefizika?
Jóllehet a világ mindössze 12 féle fermionból épül fel, 
melyek csupán négy féle kölcsönhatásban vesznek részt, a 
részecskefizikai jelenségek köre nagyon gazdag, mert a 
kvantummechanika + relativitáselmélet szabályai 
megengedik, hogy a részecskék kölcsönhatásai során új 
részecskék keletkezzenek, vagy részecskék tűnjenek el!

Hadron keltés elektron-pozitron ütközésben: e+ + e- -> q q¯

e

ū

u
ɣ

Z

hadronok

hadronok

e+



Mitől gazdag a részecskefizika?
Jóllehet a világ mindössze 12 féle fermionból épül fel, 
melyek csupán négy féle kölcsönhatásban vesznek részt, a 
részecskefizikai jelenségek köre nagyon gazdag, mert a 
kvantummechanika + relativitáselmélet szabályai 
megengedik, hogy a részecskék kölcsönhatásai során új 
részecskék keletkezzenek, vagy részecskék tűnjenek el!

Higgs bozon keltés gluon fúzióban
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A Higgs-bozon
Az anyag építőkövei a fermionok, 
kölcsönhatásokat pedig a 
mértékbozonok közvetítik. Mi 
szükség van a Higgs-bozonra?

A standard modellben a gyenge 
bozonok a Higgs-bozonnal való 
kölcsönhatás révén nyerik a 
tömegüket. Higgs-bozon nélkül a 
gyenge kölcsönhatás nem lenne 
gyenge!

Higgs 
bozon

H
125 GeV
0
0

2012-ben fedezték fel Genfben az LHC gyorsító 
segítségével, de létezését már 1964-ben megjósolta (többek 
közt) P. Higgs. Jóslatáért Higgs (F. Englert-tel közösen) 
megkapta a 2013. évi fizikai Nobel-díjat.



Egy új részecske felfedezése
2012. július 4-én a CERN-ben az ATLAS és CMS kísérletek 
közös szemináriumon jelentik be egy új elemi részecske 
felfedezését, melynek tulajdonságai összhangban vannak a 
standard modell Higgs-bozonjának tulajdonságaival. 
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Mindent tudunk?
NEM!!!

Az anyag alapvető szerkezetére és kölcsönhatásaira 
vonatkozó jelenlegi legpontosabb ismereteinket a standard 
modell foglalja össze. De tudjuk, hogy ez a modell nem 
teljes, hiszen vannak olyan megfigyelések, amelyeket nem 
tud megmagyarázni. Ilyenek a

gravitációs kölcsönhatás

neutrínó tömegek és a neutrínó-oszcilláció jelensége

bizonyos kozmológiai megfigyelések (sötét anyag és 
sötét energia)

...



Mindent tudunk?
NEM!!!

Lehet, hogy már meg is van a következő új részecske!?

Fizikával foglalkozni továbbra is érdekes és érdemes!



Köszönöm a meghívást és a 
figyelmet!


