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Tudomány és művészet találkozása  
a CERN –ben 

Festői környezetben, a Jura hegység és az Alpok ölelésében, a svájci Genf mellett találjuk a 
harmadik évezred legmodernebb részecskefizikai laboratóriumait, a CERN –ben. (1. ábra)

A CERN az Európai Nukleáris Intézet Európai Részecskefizikai Laboratóriuma né-
ven ismert. 

Története 1954-ben kezdődött a 12 
alapító ország összefogásának köszönhe-
tően. Magyarország 1991-ben csatlakozott 
a ma már 20 országot tömörítő szervezet-
be. A nukleáris megnevezés talán félreve-
zető lehet, de a „nucleus” szó helyes ér-
telmezéseként atommagkutatásra utal. 

Mivel a CERN 20 tagországa 18 kü-
lönböző hivatalos nyelvet használ és a 
világ 80 országának kb. 500 intézményé-
ből évente érkező több mint 7000 fel-
használó közel 100 különböző nyelven 
beszél, a bábeli zűrzavar elkerülése végett 
a CERN-ben két hivatalos munkanyelv az 
angol és a francia használatos. 

1. ábra 
 

Az intézet állandó alkalmazottainak létszáma 3000 körüli, amelynek mindössze a 
2,9%-a kutató fizikus, a mérnökök 38%-ot tesznek ki, technikusok 34,4%, az adminiszt-
rációt ellátók 16,6%, míg az egyéb alkalmazottak, kisegítőmunkások 8,2% . 

A kutatások anyagi hátterét is érdemes megemlíteni, az intézet éves költségvetése 
közel 1000 millió CHF (600 millió €) amelyet a 20 tagország különböző arányú befize-
téseivel fedez. A hivatalosan közzétett adatok szerint 2003-ban pl. Németország a költ-
ségvetés 20,71%-át fedezte, az Egyesült Királyság követte a maga 16,89%-val, míg 
Bulgária 0,18%-át Magyarország 0,74%-os hozzájárulásával előzte meg. 

A hivatalos álláspont szerint a tagországok kutatói a befizetett hozzájárulás arányá-
ban foglalhatják el a CERN állásait, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ettől eltérő arány-
ban találkozhatunk az intézetben nemcsak magyar fizikusokkal, de informatikusok és 
Phd hallgatók is szép számban megfordulnak az intézetben. 

 

LHC — az időgép 
A tervek szerint 2007-ben nyitja meg kapuit az LHC, amely segítségére lesz az emberi-

ségnek visszatekinteni az időben, egészen az Univerzum kezdetének pillanatáig. De mit is 
láthatunk majd a messzi múltban, az Univerzum megszületését követő hőségben és ká-
oszban? Először is nyugalmi tömeg nélküli részecskéket és az őket összetartó „őserő”
hatásait is tanulmányozhatjuk közvetve. Később, a hőmérséklet csökkenésével az egyetlen 
erő négyféle: gravitációs, elektromágneses, gyenge kölcsönhatási, valamint erős kölcsönha-
tási erő formáját öltve hozzájárult ahhoz, hogy az Univerzum általunk ismert végtelen 
harmóniája kibontakozzon. Ez a harmónia mindent magába foglal, meghatározza a ré-
szecskék egyéniségét, alapvető tulajdonságaikat, mindenekelőtt a tömegüket. 

Minden részecske a természetének megfelelő energiát és ezzel együtt különböző
tömeget kap. De milyen szabályszerűség húzódik meg a tömegeloszlásban? Vagy vélet-
lenszerű folyamat eredménye? Mivel magyarázható, hogy amíg egyes részecskék tömeg 
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nélküliek, addig mások, a részecskék világában szokatlanul nagy tömeggel rendelkeznek? 
Napjaink legtökéletesebb fizikai elmélete, a Standard Modell szerint az ún. Higgs-
effektus által szerzik tömegüket a különböző részecskék. Az elmélet szerint mind az 
anyagi részecskék, mind a kölcsönhatási erők egy új részecskével, a Higgs (Peter Higgs 
után) bozonnal állnak kölcsönhatásban. A kölcsönhatás erőssége az, amit mi tömegként 
érzékelünk, és minél erősebb a kölcsönhatás, annál nagyobb a tömeg. A CERN LEP 
nevű gyorsítója kísérletileg sem cáfolni, sem igazolni nem tudta az elmélet helyességét, 
ezért az LHC feladata lesz a végső döntést meghozni a kérdésben. 

A fizikusok ma úgy gondolják, hogy a közönséges anyaggal együtt egy tökéletesen 
szimmetrikus világ is megszületett Univerzumunkban. Minden egyes megfigyelhető
részecskének kell, hogy legyen egy hozzá hasonló partnere, amelynek sokkal nagyobb a 
tömege. Ezt nevezik a részecske szuperszimmetrikus partnerének. Az LHC egy másik 
feladata lesz ezen részecskék megtalálása.  Egy másik, nagyon izgalmas feltevés szerint, 
amely az előzővel teljesen kompatibilis, az Univerzum megszületésének pillanatában 
minden részecske együtt született a partnerével, és amikor találkoztak, kölcsönösen 
megsemmisítették egymást. Csak nagyon ritkán keletkeztek egyedi részecskék, ezért 
nem semmisültek meg. Miért? Egy újabb problémafelvetés az LHC számára. 

Az egyes feltételezések nem csupán fikciók, mivel több, látszólag más megközelíté-
sekből is el lehet jutni egy – egy konklúzióig. Példa erre a szuperszimmetrikus részecs-
kék hipotézise, amely a „nagy egyesítési” elméletnek is egyik következménye. De mit is 
jelent a nagy egyesítés? 

Az 1970-es években nagy áttörést jelentett a részecskefizikában az elektromágneses 
és gyenge kölcsönhatás egyesítésének sikere. Napjaink fantasztikus kihívása a „nagy 
egyesítés”, amely az említetteken kívül az erős kölcsönhatást is képes ötvözni. 

A kísérletek azt sugallják, hogy az erős kölcsönhatás egyre „gyengébbé” válik a nagy 
energiatartományokban. Elképzelhető tehát, hogy elég nagy energiatartományokban a 
négy alapvető kölcsönhatás megkülönböztethetetlenné válik. Sajnos, a szükséges energia 
több 100 milliószor nagyobb, mint amekkorát egy részecskegyorsító, akár az LHC is 
előállítani képes. 

A számítások szerint hasonló energiaértékkel az Univerzum rendelkezett a Big Bang 
után kb. 10-34 s-al. A nagy egyesítő elméletnek azonban az alacsonyabb energiatartomá-
nyokban is vannak jóslatai, amelyeket a jelenlegi kísérleti eszközökkel ellenőrizni lehet. 
Az elmélet ugyanis megköveteli a szuperszimmetria révén a szuper-részecskepartnerek 
létét is, melyek egy részét várhatóan detektálni lehet az LHC-ben is. 

Más, érdekfeszítő kérdéskör a sötét anyag köré csoportosul. Miből áll a sötét anyag? 
Asztronómiai mérések szerint az Univerzum közel 90%-a nem látható, vagyis nincs 
elektromágneses sugárzása. Ezt az anyagot sötét anyagnak nevezték el, amelynek a 
jelenlétét a megfigyelhető anyagra kifejtett gravitációs hatásán keresztül észleljük.  

A megfigyelések szerint a csillagok a galaxisokban gyorsabban mozognak, mint aho-
gyan a megfigyelhető anyag befolyása szerint mozogniuk kellene. A sötét anyag termé-
szete és az Univerzum fejlődésében betöltött szerepe egyelőre még ismeretlen. Feltehe-
tően néhány alapvető összetevőből épülhet fel, amelyek közt neutrinó, forró gáz, és a 
Standard Modell által előre jelzett Higgs-bozonok is előfordulnak. 

A fizikusok remélik, hogy a sötét anyag néhány elemi építőkövét sikerül az LHC 
egyik detektorában azonosítani. 

A vázolt problémák megoldása érdekében az első lépéseket már a ’80-as években megtet-
ték, amikor megépítették a svájci Genf melletti részecskegyorsítót, a LEP-et. Száz méter mé-
lyen 27 km-es kör alakú alagutat fúrtak a Jura hegység szikláit sem kímélve, és abban elhelyez-
ték a LEP-et, amely elektronokat és pozitronokat gyorsított. Sajnos, minél jobban gyorsítják az 
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elektronokat, annál inkább lefékeződnek, mivel mozgásuk során fényt bocsátanak ki. Ahhoz, 
hogy túllépjük a LEP határait, sokkal hatékonyabb gyorsítót kellett tervezni, amely elektronok 
helyett 1840-szer nagyobb tömegű részecskéket, protonokat gyorsít közel fénysebességre. 
Várhatóan, a protonok 14 TeV energiával frontálisan ütköznek, míg az ólom ionok ütközési 
energiája az 1150 TeV-ot is eléri. A találkozás pillanatában az anyag felrobban, és a teremtéshez 
hasonló állapot jön létre. A körpályán közel fénysebességgel keringve a proton tömege megnő,
és a centripetális erő megpróbálja őket körpályájuknál nagyobb sugarú pályára húzni. Ahhoz, 
hogy ez ne következhessen be, nagyon erős szupravezető mágneseket helyeznek el a körpálya 
mentén, amelyek pontosan a gyorsítócső közepén tartják majd a részecskét. 

Két protonnyaláb kering majd egymással szemben a gyorsítóban, amelyek csak a de-
tektorokban fognak találkozni. Meghatározott pillanatokban a nyalábok gyorsító ürege-
ken haladnak át, és minden egyes áthaladásnál 6 millió V-os lökés éri őket, és ezek a 
lökések gyorsítják a protonokat a 300 000 km/s körüli sebességre. 

A protonnyalábokat négy helyen eltérítik, amelynek következtében közös pályára 
kerülnek, és a detektorokban összeütköznek. 

Az eltérítéseknek megfelelően négy detektort építenek, ezek az: Atlas, LHC-b, CMS 
és Alice neveket kapták. 

A 2. ábra az LHC felépítését szemlélteti, amelyen több kísérleti állomás nevét is 
megtaláljuk, közülük néhány teljesen egyedi és különleges célokat szolgál: 

− ISOLDE: radioaktív atomokat állít elő atom-, molekula-, és szilárdtest-fizikai 
kísérletek számára, de biológiai és asztrofizikai alkalmazásai is lesznek. 

− NTOF: atomfizikai kísérleti célokra 1eV - 250 MeV energiatartományokban 
állít elő neutronokat 

− AD: Antiproton Detektor: célja anti-hidrogénatomok előállítása olyan ré-
szecske–fizikai kutatások céljából, amelyek a Standard Modell által előre jel-
zett szimmetria-tulajdonságokra épül. 

− CNGS: nagy intenzitású, nehezen detektálható neutrinó nyalábot küld a 800 
km-re levő, Róma melletti detektorba. 

 

Figyelmesen tanulmányozva az ábrát, két 
különböző sugárnyaláb útját követhetjük 
nyomon a gyorsító berendezésben. A egyik 
vonal a proton-nyaláb útját, a másik az ólom-
ionok útját jelzi. Az ábra jelölését követve azt 
is leolvashatjuk, hogy a négy detektor közül 
csak az Alice detektorban találkoznak az 
egymással szembe keringő ólom-ionok. Az 
Alice-t elsősorban azzal a küldetéssel tervez-
ték, hogy segítségével az ütközés pillanatában 
keletkező kvark-gluon plazma tanulmányoz-
ható legyen. 

A CMS (Compact Müon Solenoid) detek-
tor, amint a neve is jelzi, elsősorban a 
müonoknak szentel kiemelkedő figyelmet. A 
detektor összességében mintegy 1400 müon 
kamrát foglal magába, amelyek a világ külön-
böző országaiban készültek: Kínában, Oro-
szországban, Németországban, Olaszország-
ban, Spanyolországban és az AEÁ-ban. 

 

2. ábra 
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A CMS detektor nevében az S betű a solenoid kezdőbetűje, amely egy óriási, henger 
alakú szolenoid szupravezető mágnesre utal. A mágnes 4T erősségű mágneses teret hoz 
létre és 12,5 m hosszú, belső átmérője pedig 6,3 m. A mágnest Olaszországban építik 5 
db., egyenként 2,5 m hosszú, 45 tonnás modulból.  

A detektorban 700 tonna acél veszi körül az ütközési pontot. A detektorhoz kap-
csolt számítógépeknek annyi adatot kell másodpercenként feldolgozni, mintha ennyi idő
alatt egymillió telefonhívást kellene lebonyolítaniuk. Ez egy igazi technológiai kihívás, 
amelynek sikeres megvalósítására a GRID program keretében számíthatunk. 

Összehasonlításként, amíg a LEP-en a részecskecsomagok 7 km-ként követték egy-
mást, addig az LHC-ben 7 m-ként, és ebből adódóan másodpercenként több millió 
ütközéssel kell számolni. 

Az itt felsorolt adatok legin-
kább arra szolgálnak, hogy az 
olvasó bepillantást nyerjen egy 
olyan, tudományos célokat szolgá-
ló építkezésbe, amely világméretű
összefogást és jelentős anyagi 
ráfordítást igényel, de az újra fel-
használható technológiának 
köszönhetően kivitelezhető. A 3. 
ábra a készülő CMS detektort 
ábrázolja. Mivel az LHC a LEP helyén 
épül, mindössze két új üregre van 
szükség; az injektorok, laborok, 
műhelyek irodák már megvannak.  

 

3. ábra 

Mi több, megvan a fizikusok, mérnökök és technikusok sok éves tapasztalaton ala-
puló szakértelme is. 

Szakértelem és tradíció. Itt minden résztvevő kortól és beosztástól függetlenül úgy 
érzi, hogy egy nagy kaland résztvevője, egy olyan kalandé, amely mindenkitől professzi-
onalizmust követel meg. Elég egy kis hiba a hegesztésben vagy egy porszem a 
gyorsítócsőben ahhoz, hogy minden szép remény hamuvá váljon. Mindenki tudatában 
van annak is, hogy a cél eléréséhez vezető út nagyon összetett, bonyolult. A 27 km-es 
gyorsítócső alkotóelemei, az LHC óriási detektorai monumentális méretűek ugyan, de 
az egyes alkatrészeket 0,1 mm pontossággal kell összeilleszteni. 

Az LHC mérnökeinek a különleges technológiát igénylő anyagokkal is meg kell vív-
niuk egyedi csatáikat, de a szupravezetők, folyékony hélium hűtés, elektromos csatlako-
zók „szimbiózisa” is komoly fejfájást tud okozni.  

Az LHC építési munkálatai 2000-ben kezdődtek. A LEP leállítása után és megépülését 
követően olyan egyedülálló eszköz lesz, amelyet a világ fizikusai használnak részecskefizi-
kai kutatásokhoz a harmadik évezred küszöbén. És ez mind arra szolgál, hogy megfejtsük 
az Univerzum titkait a végtelenül kicsitől, a végtelenül nagy mérettartományokig.  

Honnan jöttünk? Miből vagyunk? Mi lesz a sorsunk?  
Az LHC-nak köszönhetően nemsokára eljutunk a lehetséges válaszok kezdetéig. 
 

1] http://www.cern.ch 
2] http://www.cerncourier.com 
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