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ismerd meg!
 

 

Mit várunk az LHC részecskegyorsítótól? 

III. rész 

Strangelet 
Az LHC-ban nemcsak proton-proton hanem ólom-ólom ütközéseket is létrehoz-

nak. Ezekben a kísérletekben az ősrobbanás után létezett forró állapotot, a kvark-gluon-
plazmát akarják létrehozni és tanulmányozni. A normál anyag, a protonok és a neutro-
nok kétféle kvarkból épülnek fel, az up (fel) és a down (le) kvarkból. A nagyenergiájú 
részecskeütközésekben a többi négy, nehezebb kvark is megjelenik, ilyen például az an-
tianyag kutatás egyik főszereplője, a B-mezon, amely a bottom vagy beauty (alsó vagy 
szépség) kvarkot tartalmazza. Más részecskékben a strange (ritka, különös) kvark jelenik 
meg. Ezek a részecskék rendszerint a másodperc milliárdod része alatt vagy még gyor-
sabban elbomlanak. Feltételezések szerint létezhet olyan kvarkanyag, amely egyenlő 
mennyiségben tartalmaz up, down és strange kvarkokat. Az ilyen kvarkanyag kis darab-
kái a strangelet nevet kapták. Az elméleti számítások többsége szerint a strangeletek gyor-
san elbomlanak, ha egyáltalán léteznek. Maximum nanoszekundumos élettartamúak, 
miatt nem jelentenek veszélyt. Más számítások szerint a strangelet bizonyos körülmé-
nyek között stabil lehet. További merész feltételezések szerint a strangelet anyag össze-
olvad a normál anyaggal és átalakítja azt, a normál anyagból is strangelet lesz, így a 
strangelet addig nő, míg mindent átalakít. 

Ellenőrző számítások szerint a kí-
sérleti körülmények eltérései miatt a 
brookhaveni relativisztikus nehézion 
ütköztetőben, a RHIC gyorsítónál na-
gyobb számban keletkeznének 
strangeletek, mint az LHC-ban. A 
RHIC-nél évek óta vizsgálnak arany-
arany ütközéseket, de nem észleltek 
strangeletet. Ha ott nem volt, akkor az 
LHC-nál sem várható megjelenésük. 
Az évmilliárdok alatt a Hold felszínébe 
ütköző kozmikus nehéz ionoknak is 
strangelet anyagot kellett volna létre-
hozniuk, ha az elmélet helyes lenne.  

 
 A nagyfrekvenciás elektromágneses teret  

keltő gyorsító-egység, szerelése 
 

Féreglyuk 
Az LHC minden eddiginél nagyobb energiájú protonnyalábjainak ütközéseiben na-

gyon sok féle részecske születik majd. Fantasztikus lehetőségek nyílhatnak meg: időuta-
zás a féreglyukban, világegyenlet és az anyag új fajtája, a nem-részecske. Közös jellem-
zőjük, hogy merész fantázia szülöttei, de semmiféle tény nem igazolta eddig ezeket az 
elméleteket. Az LHC-nál megnyílt új energiatartományban közelebb juthatunk ezen el-
képzelések realitásának tisztázásához.  
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Igor Volovics és Irina Arefjeva (Szteklov matematikai intézet, Moszkva) arra számít, 
hogy féreglyukakban tűnhetnek el a részecskék az LHC-nál. Már régóta feltételezik és a 
tudományos-fantasztikus filmekben meg is valósítják a féregjáratokban, a távoli tér-idő 
tartományokat összekötő alagutakban való utazást. Az 1980-as években több elméleti 
fizikus számításai alapján még olyan nagy féregjáratokra gondoltak, hogy akár ember 
vagy űrhajó is mozoghatna bennük. A Földön belépnénk egy ilyen járatba és egy távoli 
ponton, mondjuk az Androméda-galaxisban szállnánk ki. Azóta már az elméleti fiziku-
sok többsége sem számít erre a lehetőségre, maximum parányi elemi részecskék féreg-
lyukbeli kalandjait tudják elképzelni.  

Az orosz kutatók azzal számolnak, hogy a gyorsítóban egymás közelébe került két 
nagyenergiájú proton annyira eltorzítja a téridőt, hogy abban egy lyuk keletkezik. Meg-
bízható számításokhoz a gravitáció kvantumelméletére lenne szükség, ez azonban még 
nem született meg. Így abban sem alakult ki egyetértés, hogy mekkora energiánál kell a 
kvantumjelenségek fellépésére számítani a tömegvonzásban. Az általánosan elfogadott 
nézet szerint tízezerbillió teraelektronvolt alatt nem lépnek fel kvantumjelenségek, de 
olyan tanulmány is megjelent, amelyben 1 TeV-ra teszik ezt a határt, ez pedig már az 
LHC energiatartományába esik.  

Tegyük fel, hogy keletkezett féreglyuk. A lyuk nem marad nyitva, magától becsukó-
dik. A bejáratot viszont nyitva kell tartani ahhoz, hogy egy részecske útnak indulhasson 
a féregjáratban. Az orosz kutatók szerint a világegyetem gyorsuló tágulását kiváltó sötét 
energia segíthet. Itt is eljutunk egy egyelőre megválaszolhatatlan alapkérdéshez: tudni 
kellene, hogy a sötét energia sűrűsége hogyan változik az univerzum tágulásával miköz-
ben a sötét energia mibenléte is ismeretlen.  

Az orosz kutatók lehetségesnek tartják, hogy a féreglyukba esett részecske utazni 
indul az extra dimenziókban, majd egyszer csak megjelenik valahol. Az extra dimenzió-
kat nem tudjuk megfigyelni, a részecske eltűnésére a hiányából következtethetünk visz-
sza. Ha egy részecskeütközés után összeadják a sokféle szerteszét repült részecske ener-
giáját, akkor az energiamérlegnek stimmelni kell. Ha hiány van, akkor eltűnt egy ré-
szecske a féreglyukban, feltételezi Szteklov. (Sokkal reálisabb persze azzal számolni, 
hogy a mérőrendszerünk hibázott.) Theodore Tomaras (Krétai Egyetem) számításai azt 
valószínűsítik, hogy a „dzsinn” becenévvel illetett, féreglyukba esett részecske oda-
vissza rohangál az időben, megvalósítja az időutazást.  

Az időutazás lehetetlenségének 
bemutatására rendszerint a nagy-
apa-paradoxont szokták felhozni: 
az időben visszautazott személy 
megöli nagyapját, ezzel megakadá-
lyozza saját megszületését. 
Fernando de Felice (Páduai Egye-
tem), az időutazás megvalósítható-
ságának egyik rendíthetetlen hirde-
tője sem tud erre érdemben vála-
szolni. Szerinte nem kellene azon-
nal azt feltételezni, hogy az időuta-
zókban leküzdhetetlen gyilkolási 
vágy ébred. A részecskékben re-
mélhetően nem ébrednek gyilkos 
ösztönök. 
 

 

 
A hűtő-csővezeték beszerelése.  

A vezetékben szuperfolyékony hélium áramlik  
Ez a rendszer biztosítja a szupravezető mágnesek hűtését. 
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Mindenség egyenlete 
„A mindenség kivételesen egyszerű elmélete” (An Exceptionally Simple Theory of 

Everything) címmel került fel 2007. november elején az internetre A. Garett Lisi tanul-
mánya, amelyet korábban részletesen bemutattuk a FIRKA hasábjain. A húrelmélet bo-
nyolult világképével szemben a Lisi által felvetett megoldás szép és elegáns. Alapja egy 
friss felfedezés. 2007 márciusában tette közzé egy amerikai matematikusok által vezetett 
nemzetközi csoport, hogy sokévi munkával, szuperszámítógépekkel végzett hatalmas 
számításokkal sikerült leírniuk az ún. E8 rendszert. Az E8 az egyik legnagyobb és leg-
bonyolultabb matematikai struktúra, a Lie-csoportok közé tartozó szimmetriacsoport.  

Lisi az E8 publikálásakor döbbent rá arra, hogy az ő egyenletei és az E8-at leíró 
egyenletek egy része azonos. Elkezdte az E8 szerkezetbe beírni az ismert részecskéket, 
kölcsönhatásokat. A nyolcdimenziós struktúrát számítógépes szimulációval különböző 
módokon megforgatva kétdimenziós metszetek sorát állította elő, ezek nagyon jól visz-
szaadták az ismert részecskecsaládokat, az ismert kölcsönhatásokat. Például visszakapta 
a kvark-gluon kapcsolatokat és az általa korábban felírt gravi-elektrogyenge erőt.  

Elmélete egy mindent vagy 
semmit elmélet. Vagy beigazolódik 
egészében, vagy teljesen el kell vetni. 
Lisi is elismeri, hogy elmélete nagyon 
merész. Lisi az E8 struktúrában üre-
sen maradt 20 helyre feltételezett ré-
szecskéket írt be. Most azon dolgo-
zik, hogy kiszámítsa ezeknek a ré-
szecskéknek a mérhető tulajdonsága-
it, például a tömegét. A CERN-ben 
az LHC-nél ezeket a részecskéket is 
kereshetik majd a fizikusok.  
 

 

 
A 15-m hosszú, szuperfolyékony  

héliummal hűtött dipolmágnes metszeti képe 

Unparticle 
Minden korábbitól alapjaiban eltérő merész feltevésekkel élt az anyag felépítését illető-

en Howard Georgi, a Harvard Egyetem kutatója a Physical Review Letters c. rangos szak-
folyóiratban közölt tanulmányában. A világegyetem szerinte tele lehet egy olyan dologgal, 
amely nem részecskékből áll. A rendkívüliséget szóhasználata is mutatja, a feltételezett va-
lamire nem a szokásos anyag (matter) szót használja, hanem a dolog, anyag jelentésű stuff 
szót. A stuff, dolog alkotóelemeinek az „unparticle” nem-részecske nevet adta.  

Georgi számításai szerint feltételezett nem-részecskéit a szokásos anyag (matter) szinte 
nem is érzékeli, szemünk és műszereink számára érzékelhetetlenek és kimutathatatlanok a 
nem-részecskék. Nagyobb energiákon viszont már megfigyelhetővé válik ez a különös do-
log, az LHC-ban érzékelhetővé válhat a dolognak (stuff) az anyagra (matter) gyakorolt ha-
tása. A hatás mindenképpen kicsi lesz, hiszen nagyobb hatást már eddig is érzékelhettünk 
volna. Georgi szerint az anyag és a dolog közti kapcsolat az energia növelésével egyre erő-
sebbé válik. A szokásos részecskék úgy hatnak kölcsön Georgi nem-részecskéivel, mintha 
a hagyományos anyag nem egészszámú, tömeg nélküli részecskékkel lépne kapcsolatba. 
(Ilyen tömeg nélküli nem egészszámú részecske lehet például öt és fél foton.) William 
Unruh, kanadai fizikus attól tart, hogy ezek a nem-részecskék az esetek többségében úgy 
fognak viselkedni mint a részecskék, tehát nem lehet elkülöníteni őket.  

Közel egy évtizednyi építési-szerelési munka után 2008 augusztusában sikeresen ki-
próbálták az előgyorsító rendszereket, majd szeptember 10-én mindkét irányban sikere-
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sen körbevezették a protonnyalábot a 27 kilométeres alagútban. A következő lépés a 
szembefutó nyalábok ütköztetése lett volna, erre azonban nem került sor. Szeptember 
19-én ugyanis egy rövidzárlat következtében felmelegedett az egyik mágnes, megszűnt a 
szupravezető állapot, és nagy mennyiségű hélium szabadult ki. A rendszert ezért lassan 
fel kellett melegíteni, ezután lehetett hozzákezdeni a javításokhoz, a használhatatlanná 
vált alkatrészek cseréjéhez. Alapos elemzés után döntöttek a szükséges lépésekről. A 
nagy szupravezető mágnesek egy részét a felszínre kellett szállítani, a teljes cserétől a 
részegységek javításáig többféle megoldást alkalmaznak.  

Az eredeti állapot helyreállítása mellett biztonságfokozó műszaki megoldásokkal is 
bővítik az amúgy is roppant bonyolult rendszert. Ezek sorába tartoznak azok az új ér-
zékelők, amelyek a korábbi megoldásnál sokkal érzékenyebben jelzik az elektromos ká-
belek összekötéseinél fellépő ellenállás-változásokat. A másik nagy bővítés a biztonsági 
szelepek átalakítása illetve számuk lényeges növelése. Ezek a szelepek gondoskodnak 
arról, hogy egy újabb héliumszökés esetén ne léphessen fel túlnyomás, a túlnyomás ne 
okozhasson újabb károkat. 

E sorok írásakor érvényes menetrend szerint 2009. szeptember végén futnak először 
körbe a nyalábok az LHC-ban, október végén kerülhet sor a nyalábok ütköztetésére, ezzel 
a fizikai kísérletek megkezdésére. Egy rövid karácsonyi szünetet leszámítva. az LHC a ter-
vek szerint folyamatosan üzemel 2010 őszéig. 2010-ben már megjelenhet a fizikai kísérle-
tek eredményeinek első gyorselemzése. Az új menetrend lehetővé teszi azt is, hogy 2010-
ben megkezdjék a nehézionos kísérleteket, elindítsák az ólom-ólom ütközéseket.  

Mára alaposan megnőtt azoknak a kérdéseknek a sora, amelyekre az LHC kísérletek-
től várnak választ a kutatók. Ezek közül a fontosabbak a következő kérdések: 

− Valóban megvalósul-e a természetben a Higgs-mechanizmus, amely a Standard 
Modell szerint tömeget ad az elemi részecskéknek? Ha igen, akkor hány Higgs-
bozon van és ezeknek mekkora a tömege? 

− a kvarkok sokkal pontosabban megmért tömege továbbra is megfelel-e a Stan-
dard Modellnek? 

− Van-e a részecskéknek szuperszimmetrikus (SUSY) párja? 
− Miért nem szimmetrikus az anyag és az antianyag? 
− Léteznek-e azok az extradimenziók, amelyeket a kvantumgravitáció húrelméletei 

feltételeznek, képesek vagyunk-e „látni” ezeket? 
− Mi a sötét anyag és sötét energia természete?  
− Miért gyengébb sok nagyságrenddel a gravitáció a másik három kölcsönhatásnál?  
− Keletkeznek-e mikroszkopikus fekete lyukak?  
A fenti kérdésekben, azok fontosságában egyetért a tudományos közvélemény. Ab-

ban már jelentősen eltérnek a vélemények, hogy milyen válaszok várhatók. Tavaly nyá-
ron Lindauban, a Bodeni tó partján fekvő gyönyörű kisvárosban gyűltek össze szokásos 
összejövetelükre a Nobel-díjasok. A CERN Courier riportere a fizikai Nobel-díjasokat 
kérdezte végig, mit várnak az LHC-tól.  

David Gross 2004-ben kapott díjat az erős kölcsönhatás elméletének továbbfejleszté-
séért. A szuperszimmetria felfedezésére számít, ha ez megtörténik, akkor „új világ nyílik 
meg, egy szupervilág”. A szuperszimmetriával megvalósítható lesz a kölcsönhatások 
egyesítése, kiderül a sötét anyag mibenléte. 

Gerardus ´Hooft (1999., az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezete) mindenek-
előtt a Higgs-részecske felfedezését várja. Abban reménykedik, hogy a (sokféle?) Higgs-
részecske mellett egy sor olyan részecskét is észlelnek, amelyekre ma senki sem számít.  
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Douglas Osheroff (1996., a hélium-3 szuperfolyékonyságának felfedezője): Lenyűgöző 
műszaki alkotás az LHC, észbontó a szuperfolyékony hélium 27 km-en. Ő is eddig is-
meretlen részecskék sokaságának felfedezésére számít. 

Carlo Rubbia (1984., W és Z bozonok felfedezője a CERN-ben) úgy véli, hogy a Termé-
szet okosabb a fizikusoknál, mondja el a Természet a titkait. Meglepetések várnak ránk.  

George Smoot (2006., mikrohullámú háttérsugárzás mérése) az új részecskefizikai 
eredményektől a kozmológia előrehaladását várja. Szeretné befejezettnek látni a Stan-
dard Modellt, várja a Higgs-részecskét. Extra dimenziók feltárulására is számít, valamint 
a szuperszimmetriára és a sötét anyag megismerésére.  

Martinus Veltman (1999., az elektrogyenge kölcsönhatás kvantumszerkezete unalmas 
lesz, ha csak a Higgs-részecske kerül elő, váratlan felfedezésekben bízik. Reméli, hogy 
nem igazolódik be a Standard Modell, mert akkor új fizika kezdődhet. 

 
 

Jéki László,  
a fizika tudományok kandidátusa, szakíró 

 
 

A számítógépes grafika  

X. rész 

Rajzolás OpenGL-ben 
Rajzolási műveletek 
OpenGL-ben kétféleképpen rajzolhatunk: vagy közvetlenül (azonnal), vagy a rajzolási 

parancsokat ún. display-listában (megjelenítési lista) tároljuk, és később dolgozzuk fel őket. 
Az első rajzolási művelet az ablak törlése, amely nem más, mint az ablakot képviselő 

téglalap háttérszínnel való kitöltése. 
A háttérszín – törlési szín – RGBA értékeit a  
void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, 
GLclampf blue, GLclampf alpha) 

parancs segítségével állíthatjuk be. A paraméterek a [0.0, 1.0] valós intervallumban ábrá-
zolt RGBA értékek. Az alapértelmezett törlő szín a (0, 0, 0, 0). 

Ha színindex módban vagyunk, az aktuális törlőszínt a 
void glClearIndex(GLfloat c) 

paranccsal állíthatjuk be. 
A bufferek tartalmát a 
void glClear(GLbitfield mask); 

paranccsal törölhetjük. A mask argumentum egy bitenkénti vagy kombinációja a 
GL_COLOR_BUFFER_BIT (színbuffer – színek kezelése), GL_DEPTH_BUFFER_BIT 
(mélységbuffer – a Z-buffer adatai, mélységteszt), GL_STENCIL_BUFFER_BIT 
(stencilbuffer) és GL_ACCUM_BUFFER_BIT (gyűjtőbuffer) szimbolikus konstansoknak. 

Azokat a tárterületeket, amelyekben minden pixelhez ugyanannyi adatot tárolunk, 
buffernek nevezzük. 

A színbuffer az, amiben rajzolunk. Animáció esetében létezik egy első és egy hátsó 
színbuffer, sztereoszkópikus ábrázolás esetén létezik egy bal és egy jobb színbuffer is. 

Az OpenGL a mélységbuffer (z-buffer) algoritmust használja a láthatóság megállapításá-
hoz, ezért minden pixelhez z értéket is eltárol. 

A stencilbuffert arra használjuk, hogy a rajzolást a képernyő bizonyos részeire korlá-
tozzuk. 


