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tudod-e?
 

 
A neutrínó, mint átváltozóművész 

 
A 2015-ös fizikai Nobel-díjat megosztva egy japán és egy kanadai fizikusnak ítélték 

oda – Takaaki Kajita és Arthur B. McDonald vehették át a rangos kitüntetést „a 
neutrínóoszcilláció felfedezéséért, amely azt bizonyítja, hogy a neutrínóknak tömegük 
van”. 

Az díj odaítélésének indoklása a részecskefizikában járatlan olvasóban több kérdést 
is felvet: Mi a neutrínó? Mit jelent az, hogy oszcillál? Miért meglepetés, hogy egy ré-
szecskének tömege van? Ezekre a kérdésekre kapod meg a választ az alábbiakban. 

 

 
1. ábra 

A Standard Modellben szereplő elemi részecskék. Az anyagot hat kvark és hat lepton alkotja,  
míg a gluonok, a foton, a W- és Z-bozonok a kölcsönhatásokat közvetítő részecskék.  

A Higgs-bozon által közvetített kölcsönhatás felelős a többi részecske tömegéért. (forrás: Wikipédia) 

 
A tudósok már az ókorban sejtették, hogy az anyag valamilyen elemi építőkövekből 

áll. Hogy mit tekintünk elemi építőköveknek, az a tudomány fejlődése során sokat vál-
tozott. Az 1960-as évek óta uralkodó elképzelés szerint az elemi részecskék a követke-
zőképpen osztályozhatók (1. ábra):  

Van 12 anyagot alkotó részecske, ezek spinjét jellemző kvantumszám ½ (a spin a ré-
szecske saját, belső tulajdonságaiból származó impulzusnyomatéka). Minden anyagot 
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alkotó részecskének van antirészecskéje is, ezek alkotják az antianyagot. Ezen kívül 
vannak a kölcsönhatást közvetítő részecskék, melyeknek spinje egész számú. Négy 
alapvető kölcsönhatást ismerünk, amelyek közül az egyik, a gravitációs kölcsönhatás 
nem illik bele az elemi részecskék Standard Modelljébe. A másik három kölcsönhatás 
közvetítő részecskéjét elméletileg is megjósolták, kísérletileg is sikerült kimutatni. Az 
elektromágneses kölcsönhatást közvetítő részecske a foton, az erős kölcsönhatásé a 
gluonok, míg a gyenge kölcsönhatásé a W- és a Z-bozonok. Ezek mindegyikének spinje 
1, ezért vektorbozonoknak hívjuk őket. A Higgs-bozon, amelyet csak nemrég sikerült 
kísérletileg kimutatni, skaláris bozon, mert a spinje 0. Ez nem más, mint a Higgs-mező 
csomósodása, amely azért felelős, hogy a többi részecske tömeget kapjon. 

Térjünk vissza az anyagot alkotó részecskékre. Ezek közül 6 kvark, amelyek között 
az erős kölcsönhatás lép fel, és természetesen az elektromos töltésük miatt az elektro-
mágneses kölcsönhatás is. Kvarkok alkotják például az atommagban található protono-
kat és neutronokat. Az erős kölcsönhatás olyan jellegű, hogy nem lehet elszakítani egy-
mástól a kvarkokat, ezért szabad kvark nem létezik.  

A másik csoportja az anyagot alkotó részecskéknek a leptonok. Ezek közül három 
tömeggel és elektromos töltéssel rendelkező, könnyen kimutatható részecske: a jól ismert 
elektron, és ezek nehezebb testvérei, a müon és a tau részecske. A másik három lepton az, 
amelyekről a mostani cikk elsősorban szól – a neutrínók. Minden nehéz leptonhoz tarto-
zik egy neutrínó, ezért ezeket úgy hívjuk, hogy elektron-neutrínó, müon-neutrínó és tau-
neutrínó. Ezeknek nincs elektromos töltésük és tömegük kimutathatatlanul kicsi. 

A leptonok között a gyenge kölcsönhatás lép fel. A gyenge kölcsönhatás felelős az 
atommagok béta-bomlásáért, amikor az atommag egy elektront vagy egy pozitront (az 
elektron antirészecskéjét) bocsátja ki magából. A béta-bomlás jelenségét már a huszadik 
század eleje óta ismerték. Azonban a kibocsátott elektron energiáját mérve úgy tűnt, 
hogy a bomlásra nem érvényes az energiamegmaradás törvénye. Ahhoz, hogy ezt a di-
lemmát feloldja, Wolfgang Pauli 1930-ban azt tételezte fel, hogy béta-bomláskor még 
egy részecske keletkezik, mely elektromos szempontból semleges, nagyon kis tömegű, 
és nem hagy nyomot az akkori detektorokban. Ezt a hipotetikus részecskét nevezték el 
neutrínónak. A neutrínó nyugalmi tömege a mérések alapján gyakorlatilag nullának adó-
dott. Mai becslések szerint a neutrínó tömege kisebb, mint az elektron tömegének 
egymilliomod része. Ezért egyes elméletek szerint (mint pl. a széles körben elfogadott 
Standard Modellje az elemi részecskéknek) a neutrínók tömege egzaktul nulla. Ez azt je-
lenti, hogy ezek a részecskék nyugalmi állapotban nem léteznek, hanem csak fénysebes-
séggel mozoghatnak, a fényt alkotó fotonokhoz hasonlóan. Ugyanakkor, ha a neutrínók 
nyugalmi tömege nem pontosan nulla, akkor nem érhetik el a fénysebességet. Azonban 
a gyakorlatban annyira közel áll ez a sebesség a fénysebességhez, hogy a különbséget 
nem tudják kísérletileg kimutatni. 

Mivel a neutrínó elektromos szempontból semleges, más részecskékkel csak a gyen-
ge kölcsönhatás útján hat kölcsön. Ez, amint a nevében is benne van, nagyon gyenge, 
ezért a neutrínót nagyon nehéz detektálni. Ezek a „szellem” részecskék úgy hatolnak át 
bármilyen anyagon, hogy csak nagyon kis részük lép reakcióba valamilyen más anyagi 
részecskével, a legtöbb háborítatlanul halad tovább. Így a neutrínók számára a Föld is 
gyakorlatilag átlátszó, a világűrből érkező neutrínók belépnek a Föld egyik oldalán, és 
minimális veszteséggel kilépnek a másikon. Testünkön is állandóan sok neutrínó halad 
át, anélkül hogy észrevennénk. 
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A neutrínókat először 1956-ban sikerült detektálni. Ha egy antineutrínó találkozik 
egy protonnal, akkor nagyon kis valószínűséggel neutron és pozitron keletkezik, ezeket 
ki lehet mutatni. Ezért a neutrínó detektálásához sok protont tartalmazó nagy mennyi-
ségű anyagot kell használni. A legegyszerűbb választás a víz, minden molekulában két 
hidrogén atommag (proton) található. Ezért a legtöbb neutrínódetektor alapja hatalmas 
mennyiségű víz. 

 

 
2. ábra 

 A három különböző ízű neutrínó három tömeg sajátállapot  
különböző arányú keveredéséből áll össze. (forrás: www.nobelprize.org) 

 
Neutrínóoszcillációnak azt a jelenséget nevezzük, amikor a neutrínók periodikusan 

alakot váltanak: az elektron-neutrínó átalakul müon-neutrínóvá majd tau-neutrínóvá és 
vissza. Erre az oszcillációra a kvantummechanikának az egyik furcsasága ad lehetőséget. 
Feltételezzük, hogy a neutrínó három különböző tömegállapotban létezhet, ezek m1 (A), 
m2 (B) és m3 (C). Azonban ezek a tömegek nem felelnek meg pontosan a neutrínók há-
romféle fajtájának (vagy ízének, ahogy még nevezik), vagyis az elektron- müon- vagy 
tau-neutrínóknak. Egy fajta neutrínó kvantumállapota a háromféle tömegállapot lineáris 
kombinációjával (keveredésével) fejezhető ki (2. ábra). Ebből levezethető, hogy a térben 
terjedő bizonyos fajta neutrínó egy adott valószínűséggel, az energia- és 
impulzusmegmaradás törvényének tiszteletbentartásával, átalakulhat egy másik fajta ne-
utrínóvá. Az oszcilláció valószínűsége a tömegek négyzetének a különbségétől függ. Ez 
azt jelenti, hogy ha mindhárom tömegállapot ugyanakkora (pl. nulla), akkor nem lehet-
séges a neutrínóoszcilláció. A neutrínóoszcillációhoz három különböző tömegre van 
szükség, tehát legalább két neutrínótömegnek különböznie kell nullától. 

A neutrínóoszcilláció lehetőségét Bruno Pontecorvo, olasz származású szovjet fizi-
kus vetette fel még 1957-ben, majd dolgozta ki részletesebben az elektron- és müon-
neutrínók közötti oszcilláció elméletét 1968-ban. Azonban az 1970-es években megal-
kotott elemi részecskék és a három alapvető kölcsönhatás Standard Modellje nulla nyu-
galmi tömegű neutrínókkal számol. E szerint, mivel nincs tömegkülönbség a neutrínók 
között, nem is alakulhatnak át egymásba. A Standard Modell igen sok jóslatát kísérleti-
leg is sikerült igazolni (utoljára például a 2012-ben kimutatott Higgs-bozon létét), ezért 
sokan nem kételkedtek a neutrínók nulla nyugalmi tömegében sem. 
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Azonban a kísérleti neutrínófizikusok eredményei nem támasztották alá az elméleti 
jóslatokat. Az egyik legismertebb megoldatlan kérdés az úgynevezett napneutrínó-
probléma volt. Tudjuk, hogy a Nap energiatermelése magfúzió (a könnyű atommagok 
egyesülése) útján történik. A fő reakció a hidrogén atommagok egyesülése héliummá, de 
fontos ezen kívül a berillium, bór és más elemek felépülése is. Ezen reakciók során az 
elmélet szerint különböző energiájú elektron-neutrínók keletkeznek, melyeket a Nap ki-
sugároz, és így a Földünkre is eljutnak. Már 1968 óta különböző neutrínódetektorokkal 
módszeresen detektálták és tanulmányozták a Napból érkező neutrínókat. Minden kí-
sérlet kevesebb elektron-neutrínót detektált, mint amit az elmélet megjósolt. 

Felvetődött a kérdés, mi az oka ennek az eltérésnek. Vajon a Nap belsejében leját-
szódó magfúziós folyamatokat leíró modellek nem helyesek, nem működnek jól a 
neutrínódetektorok, vagy valami történik a neutrínókkal útközben a Föld felé? 

 

 
3. ábra 

A Sudbury (Kanada) mellett felépült neutrínódetektor, amelynek nehézvízzel telt tartálya alkalmas  
a Napból érkező neutrínók kimutatására. Megméri mind az össz-neutrínószámot,  

mind külön az elektron-neutrínókat is. (forrás: www.nobelprize.org) 

 
Arthur B. McDonald és csoportja egy Sudbury melletti bányában (Ontario állam, 

Kanada) egy olyan neutrínódetektort épített, mely nem csak az elektron-neutrínót mu-
tatja ki, hanem a másik két fajta neutrínót is. A detektor anyaga 1000 tonna nehézvíz, 
amiben a lejátszódó reakciókat 9500 fénydetektor (fotoelektronsokszorozó) figyeli meg. 
(Érdekességként megemlítem, hogy ilyen mennyiségű nehézvíz nagyon drága: 300 millió 
dollár. Nem véletlenül épült ez a detektor Kanadában, ugyanis ez az ország a világ leg-
nagyobb nehézvíz-termelője. Itt fejlesztették ki és használják széles körben azt a termé-
szetes urániummal működő atomreaktort, amelynek moderátora nehézvíz. Ilyen atom-
reaktor van a romániai Cernavodán is. Ezt az 1000 tonna nehézvizet a kísérletezőknek 



2015-2016/3 5 
 
 
 
 

nem kellett megvásárolniuk, hanem kölcsön kapták Kanada stratégiai készletéből – a kí-
sérlet elvégzése után fel lehet használni más célokra.) A nehézvíz molekulájában a hid-
rogén egy nehezebb, 2-es tömegszámú izotópja, a deutérium található, amelynek atom-
magját egy proton és egy neutron alkotja. Ha egy neutrínó kölcsönhatásba lép a deutéri-
um atommaggal, kétféle reakció játszódhat le. Bármelyik típusú neutrínó alkalmas arra, 
hogy az atommagot felbontsa egy protonra és egy neutronra. Az így keletkezett részecs-
kéket már könnyen ki lehet mutatni (a neutronokat pl. meghatározott magreakciók se-
gítségével). Abban az esetben, ha a lövedék elektron-neutrínó,  akkor az atommagban 
lévő neutron ezt elnyelheti, átalakul protonná, kibocsát egy elektront, és az atommag két 
protonra bomlik. A reakcióban keletkezett gyors elektront az úgynevezett Cserenkov-
sugárzás segítségével mutatják ki. Ha egy közegben (pl. vízben) egy töltött részecske na-
gyobb sebességgel mozog, mint a fény az adott közegben, akkor meghatározott irányba 
elektromágneses sugárzást bocsát ki.  Így meghatározható mind a részecske energiája, 
mind a mozgási iránya. Tehát a nehézvíz-detektor kétféle számlálást végez (3. ábra): 
egyrészt alkalmas arra, hogy megszámolja a Nap felől érkező neutrínókat, a fajtájuktól 
függetlenül (az első reakcióval), másrészt pedig megszámolja az elektron-neutrínókat (a 
második reakcióval). Az így kapott (először 2001-ben publikált) eredményeket összeha-
sonlították a Napban lejátszódó magfúziós folyamatok modelljéből számolt 
neutrínószámmal (elsősorban a bór 8-as izotópja által kibocsátott neutrínókra összpon-
tosítottak). Azt kapták, hogy a három fajta neutrínószám összesen nagyon jól egyezik az 
elmélet által jósolttal, míg az elektron-neutrínók száma ennek körülbelül az egyharmada. 
Azonban a Napban lejátszódó folyamatok csak elektron-neutrínót eredményeznek, 
mégis a neutrínók kétharmada müon- vagy tau-neutrínó formájában érkezik a Földre. 
Kézenfekvő a magyarázat: a Napból származó elektron-neutrínók kétharmada útközben 
ízt váltott, átalakult a másik két fajtájú neutrínóvá.  

Más jelenséget tanulmányozott Takaaki Kajita és csoportja a Japánban megépített 
Super-Kamiokande detektorral. Ezzel elsősorban a földi légkör felső rétegében keletke-
ző neutrínókat mutatták ki. A nagy energiájú kozmikus sugárzás a levegő anyagával üt-
közve sok új részecskét, többek között pi-mezonokat hoz létre. Ezek müon-neutrínó 
kibocsátásával átalakulnak müonná, majd a müonok egy elektron-neutrínó és egy müon-
neutrínó kibocsátásával a stabil elektronná. Ezekből a reakciókból származó neutrínókat 
vizsgálták a Super-Kamiokande segítségével. Amint a fenti egyszerű leírásból kiderül, a 
felső légkörben kétszer annyi müon-neutrínó keletkezik, mint elektron-neutrínó. 

A Super-Kamiokande képes arra, hogy megkülönböztesse egymástól az elektron-
neutrínót és a müon-neutrínót, sőt, ezek energiáját és mozgási irányát is meghatározza. A 
detektror anyaga 50.000 tonna nagyon tiszta víz. Az elektron-neutrínó (vagy antineutrínó) 
az atommagokkal kölcsönhatva elektronná (vagy pozitronná) alakul át, míg a müon-
neutrínó (vagy antineutrínó) müonná (vagy antimüonná). Mivel a neutrínók nagy energiá-
júak, a töltött leptonok is nagy sebességgel fognak mozogni, gyorsabban mint a fény a 
vízben. Ezért a már előbb említett Cserenkov-sugárzást bocsátják ki, amelynek detektálá-
sára a Super-Kamiokandeban 11.000 fénydetektor (fotoelektronsokszorozó) szolgál. 

Már az 1980-as években elvégzett kísérletek is arra utaltak, hogy a detektált müon-
neutrínó/elektron-neutrínó arány kisebb, mint az elméletileg megjósolt 2. A Super-
Kamiokande előnye az addigi detektorokhoz képest az volt, hogy pontosan meg tudta 
határozni a detektált neutrínók irányát is.  
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4. ábra. 

A Super-Kamiokande detektor (Japán), amely megkülönbözteti a felső atmoszférában keletkező  
neutrínókat fajtájuk (e vagy µ) és irányuk szerint, vagyis hogy felülről vagy alulról  

(a Föld túlsó oldaláról) jönnek. (forrás: www.nobelprize.org) 

 
Az 1998-ban bemutatott kísérleti eredményekből az derült ki, hogy míg az elektron-

neutrínók minden irányból közel azonos valószínűséggel érkeznek, addig a müon-
neutrínók szögeloszlása nem egyenletes: több neutrínó érkezik fentről (a felső légkörből 
közvetlenül a detektorba) mint lentről (szintén a felső légkörben, de a Föld túlsó olda-
lán keletkező neutrínók – 4. ábra). Mivel a felső légkörben bárhol a Földön azonos va-
lószínűséggel keletkeznek neutrínók, és a Föld nem jelent akadályt a rajta áthaladó neut-
rínók számára, valamiképpen meg kellett magyarázni, mi történik a Földön áthaladó 
müon-neutrínókkal. Az eddigiek fényében (és ez volt Takaaki Kajita magyarázata is), 
ezek útközben átalakulnak. Mivel az elektron-neutrínók számában nem észleltek növe-
kedést, a feltételezés az, hogy a müon-neutrínók tau-neutrínókká alakultak át. A detek-
tor ezeket nem mutatta ki: a tau-részecskéknek túl nagy a tömegük ahhoz, hogy a lég-
körben keletkező, 1 GeV nagyságrendű energiájú neutrínók azt létrehozzák. Azóta már 
olyan eredmények is születtek, amelyek a nagyobb energiájú neutrínók megfigyelésére 
tették a hangsúlyt – ezek már közvetlenül is igazolták a müon-neutrínó átalakulását tau-
neutrínóvá. 

Tehát a Super-Kamiokande adatai alapján azt mondhatjuk, hogy a Föld felső légkö-
rében keletkező müon-neutrínók néhány tíz kilométert megtéve az atmoszférában még 
nem változnak meg, de áthaladva a Földön, több mint tízezer kilométer megtétele után 
egy részük tau-neutrínóvá alakul. Az elektron-neutrínóknak, minden jel szerint, 1 GeV 
körüli energián nincs idejük oszcillálni még a Földön áthaladva sem. Visszatérve azon-
ban az Arthur B. McDonald által elvégzett kísérletre, a Napból származó elektron-
neutrínók a Nap-Föld távolságot (kb. 150 millió km) megtéve többször is oszcillálnak 
müon- illetve tau-neutrínóvá és vissza, majd a Földre érve (a véletlenszerű oszcillálások 
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következtében) egyharmaduk marad elektron-neutrínó, míg a másik kétharmad valószí-
nűleg egyenlően oszlik meg a müon- és a tau-neutrínók között. 

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy bár a neutrínóoszcilláció lehetősége 
egyes elméleti fizikusokban már több, mint ötven éve felmerült, az utóbbi 15 évben si-
került egyértelműen kísérletileg is bebizonyítani, hogy a jelenség tényleg létezik. Ebből 
az következik, hogy a neutrínók nyugalmi tömege nem lehet nulla, amint azt a széles 
körben elfogadott  elemi részecskék Standard Modellje feltételezte. Tehát egy újabb je-
lenséget észleltek kísérletileg, amely azt mutatja, hogy a Standard Modell nem teljes és 
nem helyes minden körülmények között, és így javításra, kiegészítésre szorul. Itt jegy-
zem meg azt is, hogy mai tudásunk szerint az sem teljesen világos, hogy az 
antineutrínók különböznek-e a neutrínóktól (mint pl. az elektron a pozitrontól), vagy 
azonosak egymással (mint ahogy a foton antirészecskéje is önmaga). Az anyag szerkeze-
tével, az elemi részecskék és az alapvető kölcsönhatások rendszerével foglakozó fiziku-
soknak így bőven lesz tennivalójuk a következő évtizedekben: a csillagászati módsze-
rekkel észlelt sötét anyag és sötét energia mibenlétének megmagyarázása mellett a nem 
nulla tömegű neutrínók létét, ezek oszcillációit is be kell építeniük majd az elméleteikbe. 
Reméljük, így nem csak azt fogjuk világosabban megérteni, hogy miért öltözik át a neut-
rínó útközben (5. ábra), hanem az anyag tulajdonságait mélyebben megismerve újabb, 
ma még elképzelhetetlen technológiákat fog az emberiség létrehozni. 

 

 
5. ábra 

A neutrínó mint átváltozóművész. (forrás: www.nobelprize.org) 

Felhasznált könyvészet 
[1.] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/popular-

physicsprize2015.pdf 
[2.] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/advanced-

physicsprize2015.pdf 
[3.] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/kajita-

lecture-slides.pdf 
[4.] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2015/mcdonald-

lecture-slides.pdf 
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