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ismerd meg!

Antirészecskék 

II. rész 

3. Nagyenergiás pozitronok 

Gyenge-bozon keltés 
A nagyenergiás elektronok és pozitronok létrehozására legalkalmasabbak a körkörös 

szinkrotronok, amelyeknél ugyanabban a gyorsító csőben gyorsulnak az ellentétes 
irányban repülő elektronok és pozitronok. Amikor elérik a megkívánt energiát, akkor a 
két nyalábot egymásnak ütköztetik. Minthogy az elektronnak ugyanaz az impulzusa 
mint a pozitronnak, csak éppen ellentétes irányú, a két-részecske rendszer teljes impul-
zusa zérus. Következésképpen az ütközés során keletkező részecskék eredő impulzusa 
is zérus. A tömegközéppont tehát állt, és állva is marad. A teljes energia tehát a keletke-
ző részecskék keltésére fordítódik. A legsikeresebb ilyen gyorsító a LEP (Large Electron 
Positron) ütköztető volt. Annak érdekében, hogy a gyorsított részecskék energiája a le-
hető legnagyobb mértékben azonos legyen, egy igen szellemes eljárást dolgoztak ki. A 
gyorsító gyűrű adott pontján elhelyezett elektródák segítségével észlelik az áthaladó ré-
szecskék elektromágneses terét. Ebből a jelből kiszámítják, hogy hogyan kell korrigálni 
a gyorsító adatait a kör egy távolabbi pontján ahhoz, hogy a részecskék energiájának 
szórása csökkenjen. Az ehhez szükséges korrekciós jelet átküldik a kör egy húrja men-
tén a másik oldalra. Mire a nyalábbeli részecskék megérkeznek, akkorra már a korrekci-
ós jel is éppen megérkezik. Ezt az eljárást Nobel-díjjal jutalmazták. A LEP precíziós 
nyalábjainak a segítségével fedezték fel, többek között, a gyenge kölcsönhatást közvetí-
tő, W+, Z0, W– gyenge bozonokat is 

 

5. ábra 
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A Z0 rezonancia mért szélessége csak akkor egyezik meg az elméletileg számítottal, ha  
azt tételezzük fel, hogy az elemi fermionoknak három családja létezik a természetben 
(N=3). A legfontosabb felfedezés a Z0 kimutatása volt. Az elektron-pozitron rendszer 
energiáját finoman hangolva találtak egy rezonanciát, ami úgy értelmezhető, hogy mindkét 
részecske megsemmisült és az elektron-pozitron energiájának árán létrejött egy M0 =
91.19 GeV nyugalmi energiát hordozó semleges részecske, ami nagyon rövid idő után el-
bomlik egy fermion-antifermion párra. Ez a részecske a Z0. A rezonancia Γ0 = 2.49 GeV 
szélessége a perturbáció számítás segítségével meghatározható. A kísérletileg kapott ered-
mények akkor egyeznek meg a számítottal, ha három részecske család létezését tételezzük 
fel. Jelentős az eltérés, ha akár két, akár négy család létezését engedjük meg. (5. ábra)  

Ez az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az elemi fermionok három családot al-
kotnak, a teljes számuk tehát 12. 

A W+és W– bozonok természetesen nem rezonanciaként jelennek meg a közbenső
állapotban, hanem nyomot hagyó részecskeként a végállapotban. Tömegük M+ = 82.22 
GeV és M– = 82.22 GeV csak mérsékelten különbözik a Z0 tömegétől. A gyenge 
bozonok szokatlanul nagy tömege a magyarázata annak, hogy a gyenge kölcsönhatás 
rendkívül rövid hatótávú, amit régen zérus hatótávúnak véltek.  

 

4. Kisenergiás antiprotonok 

Antihidrogénatom. 
A nagyenergiás proton-proton ütköztetés révén keletkező nagyenergiás 

antiprotonokat le lehet lassítani. A lassú antiprotonokat Xe atomokkal ütköztetve elekt-
ron-pozitron párok kelthetők. Az antiproton és a keltett pozitron relatív mozgása vélet-
lenszerű. Kicsiny, de véges valószínűséggel előfordul, hogy egymás közelében párhuza-
mosan repülnek. Ekkor a Coulomb-vonzás hatására a negatív elektromos töltésű
antiproton és a pozitron kötött állapotot hozhat létre. Ez az antihidrogénatom. A sem-
leges atom ki tud szökni a mágneses térből. Ezután bizonyítani lehet, hogy valóban egy 
antiatommal van dolgunk. Elektronnal való ütköztetés révén ugyanis pozitron-elektron 
szétsugárzást lehet megfigyelni és a visszamaradó nehéz részecske negatív töltésű.

Atomba épített antiproton. 
A hélium atom két elektronja közül az egyiket le lehet cserélni egy antiprotonnal a 

következő módon. Hélium gázba lassan haladó antiprotont juttatunk. Ez képes kilökni 
egy elektront a hélium atomból. Az így keletkezett pozitív töltésű hélium ion és a nega-
tív töltésű antiproton között Coulomb-vonzás jön létre. Ennek hatására kialakulhat a 
hélium ion és az antiproton kötött állapota. Így egy olyan semleges héliumatomot ka-
punk eredményül, amelyben egy elektront egy antiproton helyettesít.  

 

5. Nagyenergiás antiprotonok  

A hadronok gerjesztett állapotai. 
A hadronok családját a nehéz barionok és a közepesen nehéz mezonok alkotják, 

amelyek barion töltése 1, illetve 0. Gell-Mann ismerte fel, hogy a barionokat három 
kvark, a mezonokat egy kvark és egy antikvark alkotja. A kvarkok között az erős köl-
csönhatás működik, amelyet a nem-lineáris gluon terek közvetítenek. Már több évtizede 
tudjuk, hogy a hadronok alacsonyan gerjesztett állapotai egy igen érdekes szabályosságot 
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mutatnak. Ez abban áll, hogy, az egymást követő, gerjesztett állapotokra érvényes a 
J=α E2 alakú összefüggés, ahol E és J a gerjesztett állapot energiáját és spinjét jelenti. 
Ez egyrészt azért érdekes, mert az α együttható számértéke ugyanaz az összes hadronra, 
a barionokra és a mezonokra egyaránt. Másrészt azért nagyon érdekes, mert az összes 
fizikai rendszer esetén, a klasszikus merev testtől kezdve, a molekulákon át, az atom-
magokig a J2 =2ӨE alakú összefüggés érvényes, ahol Ө a tehetetlenségi nyomaték. A 
hadronokra érvényes szokatlan összefüggés sokáig érthetetlennek tűnt. Végül a 
relativisztikus húrmodell alapján vált érthetővé. Ha elgondolunk egy véges hosszúságú 
húrt (azaz egy 1 dimenziós objektumot), amely az álló középpontja körül úgy forog, 
hogy a végpontjai már fénysebességgel futnak, akkor könnyen be lehet bizonyítani, 
hogy az E energia és a J impulzusmomentum között éppen a J=α E2 alakú összefüggés 
érvényes. Ezek szerint a „hadronok olyanok, mint a relativisztikus húr!” Hát ez, hogyan 
lehetséges? Úgy, hogy a mezonokban a kvark és az antikvark között felépülő gluon tér 
nem terül szét (mint pédául a Cuolomb-tér), hanem a gluon tér, a téregyenletek nem-
lineáris jellege miatt olyan kis térfogatra koncentrálódik, amilyenre csak lehet. Ez közelí-
tőleg egy 1 dimenziós húr. A barionoknál ugyanez a helyzet, a különbség csupán annyi, 
hogy a húrszerű gluon tér egy kvark és egy dikvark között feszül (a dikvark lényeges tu-
lajdonságai ugyanis megegyeznek az antikvarkéval). A hadronok gerjesztési energiájának 
növekedtével, a valencia kvarkokhoz a kvantum fluktuációk révén, további kvark-
antikvark párok és gluonok is társulnak. Ily módon megjelennek a bonyolultabb gerjesz-
tések is. Ezek vizsgálata igen nehéz. A nehézséget az okozza, hogy ezek a bonyolult ger-
jesztett állapotok egyrészt meglehetősen sűrűn fordulnak elő, másrészt pedig nagy az 
energia szélességük (azaz az energia bizonytalanságuk), ami a véges élettartamukkal függ 
össze. Ezeknek a gerjesztéseknek a modellezése is nehéz, addig, amíg nem állnak ren-
delkezésre megbízható kísérleti adatok. Az eddig használt kísérleti módszerek nem elég 
megbízhatóak a magasan fekvő gerjesztések tanulmányozására. Új módszerek után ku-
tatva világossá vált, hogy olyan részecskével kell gerjeszteni, ami a következő tulajdon-
ságokkal rendelkezik: 
− az energiája is és az impulzusa is elegendően nagy és egyben nagyon jól definiált, 
− az intenzitása is elegendően nagy, 
− képes kvark-antikvark párokat, illetve gluonokat „termelni”. 
Kitűnt, hogy ezen követelményeknek leginkább a nagy energiára gyorsított 

antiprotonok tesznek eleget. Jelenleg Darmstadtban épül egy olyan gyorsító, amelyik al-
kalmasnak ígérkezik ilyen antiproton nyaláb előállítására. 

Ha egy antiproton találkozik egy protonnal, akkor bekövetkezhet a három kvark és a há-
rom antikvark egyidejűmegsemmisülése és helyükbe gluonok lépnek. 

De előfordulhat az is, hogy csak két kvark és két antikvark semmisül meg és egy 
kvark–antikvark, azaz egy mezon képződik. Az antiproton-proton megsemmisülése 
árán keletkezett gluonokat, illetve mezont, egy közelben tartózkodó hadron elnyelheti, 
ami ily módon gerjesztett állapotba kerül. Ezen gerjesztett állapotok tulajdonságainak 
pontos mérése, illetve az ezeket helyesen reprodukáló modellek kifejlesztése az, amitől a
hadronfizika előrehaladása remélhető. Az sem kizárt, hogy a keltett gluonok, a gluon tér 
nem-linearitása révén olyan „önjáró”„glue-ball”-okat képesek létrehozni, amelyek kísér-
leti kimutatása és tanulmányozása ugyancsak jelentős előrehaladást ígér. 

 

Lovas István, akadémikus 
Debreceni Egyetem, Elméleti Fizikai Tanszék 


