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Energiatermelés és a nukleoszintézis
a csillagokban

A nukleáris asztrofizika a kémiai elemek és izotóp-
jaik keletkezésében, illetve a csillagok energiaterme-
lésében kulcsszerepet játszó magreakciók tanulmá-
nyozásával foglalkozik. A csillagok életútja és a ké-
miai elemek szintézise szorosan összekapcsolódik, a
lejátszódó égési folyamatokat az égitestek tömege
határozza meg. Az elemszintézis elsõ lépéseként hid-
rogénmagokból héliumatomok épülnek fel, az így
felszabaduló energia tartja egyensúlyban az égitestet
a gravitáció ellenében. A hidrogén „üzemanyag”
azonban néhány milliárd év alatt elfogy. Amennyiben
a csillag tömege megfelelõen magas, a gravitációs
összehúzódás hatására belseje elég magas hõmérsék-
letre hevül fel, hogy a következõ égési folyamat elin-
duljon. A fûtõanyag kimerülése okán bekövetkezõ
összehúzódás és összesûrûsödés – felhevülés – kö-
vetkezõ égési folyamat elindulása ciklus számos al-
kalommal ismétlõdik, a reakciók egyre nehezebb ele-
meket egyesítenek; átmenetileg gátolva a csillag
magjának összeroskadását. Azonban az egymást kö-
vetõ folyamatokban fajlagosan egyre kevesebb ener-
gia szabadul fel, így egyre rövidebb ideig képesek
egyensúlyban tartani a csillagot. A fúziós folyamatok
a vascsoport elemeinek felépítéséig tartanak, hiszen
ezen izotópok esetén a legnagyobb az egy nukleonra
jutó kötési energia [1].

A csillagfejlõdés során azonban számos esetben
keletkeznek neutronok, amelyek Coulomb-gát híján
nagy hatáskeresztmetszettel fogódnak be. Jelenlegi
ismereteink szerint a vasnál nehezebb kémiai ele-
mek izotópjai jellemzõen sorozatos neutronbefogá-
sok és β-bomlások révén, az asztrofizikai s- (slow =
lassú), illetve r- (rapid = gyors) folyamatokban jön-
nek létre [1, 2]. A stabilitási völgy protongazdag szé-
lén, a 74Se és 196Hg izotópok közt azonban található
32-351 olyan neutronszegény, úgynevezett p -mag

[3], amely a fent említett módon nem keletkezhet
(hiszen stabil, illetve rövid felezési idejû izotópok
választják el ezen magokat a neutronbefogásos fo-
lyamatok ösvényeitõl).

A p -magok relatív gyakorisága alacsony, egy adott
kémiai elem 1000 atommagja között tipikusan csak
1-10 a p -magok száma.2 Jelenlegi ismereteink szerint

1 A 152Gd, 164Er és 180Ta magok keletkezési körülményeire ellent-
mondásos elméleti modellek állnak rendelkezésre.
2 A molibdén és ruténium elemek kivételek, esetükben 1000-1000
atommagjuk között 148 a 92Mo és 92 a 94Mo, illetve 55 a 96Ru és 18 a
98Ru mag.

a p -magok γ-indukált fotobomlási reakciókban (γ-fo-
lyamat), gyors protonbefogások révén (rp -folyamat)
esetleg neutrínóindukált reakciók útján (νp -folyamat)
keletkeznek. Jelen írás célja, hogy a p -magok keletke-
zésének vizsgálatát célzó legújabb kísérleti erõfeszíté-
sekbe nyújtson bepillantást. A kutatási terület érde-
kessége, hogy a p -izotópok eredetének megértéséhez
nemcsak a létezõ legnagyobb gyorsítókkal és össze-
tett detektorrendszerekkel, hanem a hazánkban ren-
delkezésre álló berendezésekkel is szükséges mérni,
kísérleteket végezni.

Röntgenkitörések, gyors protonbefogások
és könnyû p -magok

1976-os felfedezésük óta kitüntetett figyelem övezi a
röntgenkitörések (X-ray burst) kutatását, amelynek
céljából számos égi obszervatóriumot – például EXO-
SAT (Európai Ûrügynökség, 1983–1986), RXTE (NASA,
1995–2012), HETE-2 (NASA, 2000–2008) és Chandra
(NASA, 1999-tõl napjainkig) – állítottak Föld körüli pá-
lyára. A röntgenkitörések egymáshoz közeli, kettõs
rendszert alkotó csillagok kölcsönhatásából származ-
nak. A rendszer egyik tagja, a donor egy fõágbeli vagy
Vörös Óriás csillag, a másik pedig egy neutroncsillag.
Napjainkig megközelítõleg 100 ilyen csillagászati ob-
jektumot sikerült azonosítani. A neutroncsillag erõs
gravitációs terének hatására az anyag a donorcsillag
felszínérõl a neutroncsillag felé áramlik (1. ábra ), egy-
re jobban összenyomódik, illetve ennek hatására egyre
jobban felhevül. Ez a folyamat néhány (1-100) másod-
percig tart, és nagy, 1030-1032 J/s energiakiáramlás jel-
lemzi. A kibocsátott sugárzás idõbeli eloszlását egy
gyors, 1-10 másodpercig tartó felfutási, majd 10 másod-
perctõl a néhány percig tartó lecsengési szakasz írja le.
Ezt követõen, 103-106 másodperc múlva a jelenség
megismétlõdik.
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A magas hõmérséklet és nagy sûrûség hatására a

1. ábra. Röntgenkitörés fantáziarajza. A neutroncsillag gravitációs
terének hatására az anyag a donor csillag felszínérõl a neutroncsil-
lag felé áramlik, összenyomódik, felhevül, amelynek hatására a
nukleoszintézis folyamata kitör a CNO-ciklusból és sorozatos, gyors
protonbefogások révén a protonelhullatási vonal közelében találha-
tó magok épülnek fel.

2. ábra. Egy rp -folyamat hálózatszámítás eredménye az izotóptérkép kobalt (Z = 27) – indium (Z =
53) magtartományában. A folyamat domináns ágát a vörös vonal jelzi, az egy nagyságrenddel ala-
csonyabb valószínûségû elágazásokat zöld szaggatott vonallal jelöltem. A fekete és kék négyzetek
a stabil, illetve a p -magokat, a sárga szín pedig azon izotópokat jelöli, amelyek szerkezetét és
bomlásmódját tanulmányoztuk [4].

In
Te
Sb

Sn
In

Cd
Ag

Pd
Rh
Ru
Tc

Mo
Nb

Zr
Y

Sr
Rb

Kr
Br
Se
As

Ge
Ga
Zn

Cu
Ni
Co

nukleoszintézis folyamata eltér az általános fúziós
folyamattól (kitör az úgynevezett CNO-ciklusból) és
sorozatos gyors (a kölcsönható magok energiája álta-
lában meghaladja a Coulomb-gát magasságát) proton-
befogások révén – az úgynevezett rp -folyamatban –
egyre nagyobb rendszámú magok keletkeznek. A
sorozatos befogásokat azonban a protonelhullatási
vonal elérése megakasztja, hiszen egy további proton
befogása energetikailag kedvezõtlen (negatív Q ér-
ték), illetve a reakciót az ellentétes protonbomlás,
illetve fotobomlás meggátolja, így lokális egyensúly
áll be és az rp -folyamat kényszerûen „megvárja” a
β-bomlást.3 Az rp -folyamat izotóptérképen bejárt útja

3 Bizonyos esetekben (a protonel-
hullatási vonal szélén, nagy protonsû-
rûség esetén) azonban kettõs proton-
befogások révén az rp -folyamat „át-
ugorhatja” a protonelhullatási vonalat.

bizonytalanul ismert. A rendelkezésre álló magszerke-
zeti adatok alapján annyit kijelenthetünk, hogy a fo-
lyamat az ón-tellúr tartományban található α-bomló
magokig tarthat. A protonfluxus megszûntével az eg-
zotikus magok sorozatos β-bomlással kerülnek vissza
a stabilitás völgyébe hozzájárulva a p -magok izotóp-
gyakoriságához. Egy tipikusnak mondható rp -folya-
matszámítás eredménye látható a 2. ábrán. A folya-
mat magtérképen bejárt útjának meghatározásához –
illetve a röntgenkitörések fényesség görbéinek repro-
dukálásához – a protonelhullatási vonal közelében
található magok bomlási tulajdonságainak (bomlási
mód, felezési idõ, protonszeparációs energia) vizsgá-
lata szükséges.

A modern radioaktívnyaláb-gyárak – mint például a
RIKEN Nishina Center (Japán) – az rp -folyamatban
szerepet játszó, igen rövid felezési idejû (T1/2 << 1 s)
izotópokat már megfelelõ (>10−4 1/s) intenzitással ké-
pesek elõállítani, így ezen magok tulajdonságai vizs-
gálhatók. A 2015 tavaszán kivitelezett kísérletsoroza-
tunk során a protongazdag nikkel-kripton tartomány-
ban található izotópokat vizsgáltuk (2. ábra, sárga)
[4]. Az egzotikus magok bom-
lási paramétereinek megálla-
pításához elsõ lépésként – a
345 MeV/nukleon energiájú
78Kr-nyalábot egy 7 mm vas-
tag berillium-céltárggyal üt-
köztetve létrehozott radioak-
tív nyalábot alkotó részecskék
sokaságából a BigRIPS szepa-
rátor precíz beállításával –
kiválasztottuk a kísérleteink-
hez szükséges magokat. A
nyalábot alkotó részecskék
repülési ideje és energiavesz-
tesége különbözõképpen
függ tömegüktõl, töltésüktõl
és sebességüktõl, tehát ha
ezen mennyiségeket egymás

függvényében ábrázoljuk a különbözõ magok meg-
felelõen elkülönülnek egymástól – mint az a 3.a áb-
rán látható.

A β-bomlás vizsgálata céljából a létrehozott egzoti-
kus magokat három réteg mind függõleges, mind víz-
szintes irányban szegmentált szilíciumlapka alkotta
detektorrendszerbe implantáltuk. A könnyebb magok
fajlagos energiavesztesége kisebb, így a harmadik
rétegben a Ni-Cu izotópok, a közepesen nehéz Ga-As
izotópok a középsõ, míg a legnehezebb Se-Kr magok
már az elsõ szilíciumrétegben teljesen lefékezõdtek.
Az implantációs események során GeV nagyságú
energia kerül leadásra, a bomlást nagyságrendekkel
kisebb, maximum néhány MeV energiájú pozitronok,
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illetve protonok kibocsátása követi, így az energiák

3. ábra. Az a) ábrán a 2015-ben végzett kísérletünk során a koktél-
nyalábot alkotó részecskék azonosítására használt spektrumot ábrá-
zoltam, a legegzotikusabb, elsõ alkalommal létrehozott 59Ge, 63Se és
67Kr izotópokat bekereteztem [4]. A b) ábra a 70Kr mag felezési idejé-
nek meghatározásához használt, β–γ-koincidenciával mért bomlás-
görbét mutatja. A c) ábrán a 64Se mag β-bomlását követõen kibocsá-
tott protonok energiaeloszlása látható. Kísérletünk során a radioak-
tív nyaláb intenzitása tipikusan két nagyságrenddel haladta meg a
korábbi mérésekhez rendelkezésre álló áramot, így az ismert magok
bomlási paramétereinek bizonytalanságát jellemzõen az ötödére-
tizedére tudtuk csökkenteni.
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precíz mérésével az egyes eseményeknek megfelelõ

jelek megkülönböztethetõk. A detektor szegmentá-
ciójának megfelelõen, az egyes szálak jeleit elektro-
nikusan kiolvasva, minden implantációs esemény
egy 1 mm × 1 mm-es pixelben elhelyezhetõ. Az
egyes izotópok azonosítása és detektorbeli megállá-
suk helyének meghatározása után következõ feladat
a bomlások során kibocsátott protonok/pozitronok-
nak azonosítása a szomszédos pixelekben. A detek-
tor adatait úgynevezett listamódban gyûjtöttük, azaz
minden eseményhez tartozott egy idõbélyeg. A fele-
zési idõ meghatározására az idõbélyegek nyújtanak
lehetõséget: a detektor összes elektronikus jele közül
meg tudjuk keresni azokat a jeleket, amelyek 1. az
implantációs esemény közvetlen környezetében ta-
lálhatók, 2. implantált radioaktív mag elméletbõl is-
mert felezési idejének néhányszorosán belül kerültek
detektálásra, illetve 3. maximum néhány MeV ener-
giával rendelkeznek. A felezési idõ meghatározását
megkönnyíti, hogy az implantációs detektort 84
darab – 12, egyenként 7 detektort tartalmazó fürtbe
rendezett – nagy tisztaságú germánium (HPGe) de-
tektorral vettük körül. Ezen detektorok segítségével
mértük a bomlás során kibocsátott γ-sugárzást. A 3.b
ábrán a 70Kr mag sokszoroskoincidencia-feltételek-
kel meghatározott bomlásgörbéje látható. Kísérle-
tünk során számos, az rp -folyamat örvényén találha-
tó izotópot elsõként állítottunk elõ, továbbá az ismert
magok felezési idejének bizonytalanságát jellemzõen
az ötödére-tizedére csökkentettük.4

4 A γ-sugárzás mérése a késõ proton azonosításában is segít. Egy
Z
AY1 mag „közönséges” β-bomlása Z−1

AY2 magra vezet, amennyiben
azonban késõproton-kibocsátás történik az Z−1

A−1Y3 izotóp bomlását
jellemzõ γ-átmeneteket fogjuk detektálni.

A fent részletezett technikával mintegy 40 atommag
β-bomlásának tulajdonságait térképeztük fel (a 3.b,
illetve 3.c ábrákon néhány kísérleti eredmény látha-
tó). Az elsõ izgalmas eredmények már publikálásra
kerültek [4] azonban ekkora adatmennyiség teljes fel-
dolgozása a kísérletben résztvevõ 37 fizikus számára
évekre munkát ad. A jövõben további kísérleti ered-
mények várhatók, amelyek elõreláthatóan az rp -fo-
lyamat jobb leírását teszik lehetõvé.

A p -magszintézis szupernóvák robbanásában

Gyors protonbefogások révén – mint az elõbb láttuk –
maximum a tellúr-ón tartományban található p -ma-
gok jöhetnek létre. Magától adódik a kérdés, hogy a
nehezebb p -magok milyen magfolyamatokban, mi-
lyen asztrofizikai környezetben keletkeznek? Jelenlegi
ismereteink szerint létrejöhetnek a neutronbefogás
révén keletkezett nehezebb magok fotobomlásával is,
ez – a γ-folyamatnak nevezett – mechanizmus felelõs
a nehéz p -magok keletkezéséért.

A csillagok belsejében a fotonok energiaeloszlása a
hõmérsékletfüggõ Planck-eloszlást követi. A 100 < A
< 200 magtartományban, a stabilitási völgy közelében
a protongazdag oldalon a neutronszeparációs ener-
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giák tipikusan az 5-10 MeV energiatartományba esnek
[5]. Amennyiben a plazma hõmérséklete néhány giga-
kelvin, megfelelõ mennyiségû foton áll rendelkezésre
ahhoz, hogy a korábban s-, illetve r-folyamatokban [1,
2] létrejött magokból – sorozatos (γ,n) reakciók révén
– egyre neutronszegényebb magok keletkezzenek. Ily
módon egyre távolodva a stabilitási völgytõl a neut-
ronszeparációs energiák egyre magasabbak,5 és így –

5 Természetesen az így létrejött magok szerkezete árnyalja a kije-
lentést: adott kémiai elem páros neutronszámú magjának neutron-
szeparációs energiája magasabb, mint a páratlan számú neutront
tartalmazó szomszédjáé.
6 Szemben a stabilitás völgyétõl szintén távol lejátszódó rp -folya-
mattal, a β-bomlás nem játszik szerepet a γ-folyamat során. Ennek
magyarázata, hogy a γ-folyamat idõskálája sokkal rövidebb, mint a
fotobomlások során létrejövõ magok felezési ideje.
7 Új elméleti modellek megmutatták, hogy fotobomlás révén IA
típusú szupernóvák (olyan kettõs rendszerek, amelyek egyik tagja
egy fehér törpecsillag) robbanása során is létrejöhetnek könnyû (A
< 100) p -magok [8].
8 Összehasonlításképpen: ennyi energiát Napunk körülbelül 6-7
milliárd év alatt sugároz ki.

állandó plazmahõmérsékletet feltételezve – egyre
kevesebb megfelelõ energiájú foton áll rendelkezésre,
tehát a további (γ,n) reakciók valószínûsége egyre
alacsonyabb. Ezzel párhuzamosan a töltött részecskék
(p, α-rész) kilökésének valószínûsége megnõ, így a
γ-folyamat a kisebb rendszámú magok irányába foly-
tatja útját.6 A (γ,n) reakciók mellett a (γ,α) fotobomlá-
sok a nehezebb (A > 150), a (γ,p) reakciók pedig a
könnyebb p -magok létrehozásában játszanak kulcs-
szerepet [6].

Jelenlegi ismereteink szerint a nehéz p -magok a II-
es típusú – „core collapse” – szupernóvák robbanása
során keletkeznek.7 Azon csillagok, amelyek tömege
legalább Napunk tömegének 9-10 szerese (de nem
több, mint 40-50-szerese) életüket úgynevezett II-es
típusú szupernóva-robbanással fejezik be. Az ilyen
csillagok felépítése a hagyma szerkezetére emlékez-
tetnek: a csillag – fejlõdése folyamán – magjában a
szilíciumégés során vas- és nikkelmagok jönnek lét-
re, a külsõbb, alacsonyabb hõmérsékletû rétegekben
korábbi fúziós folyamatok (belülrõl kifelé haladva:
oxigén-, neon-, szén-, hélium-, és hidrogénégés) ját-
szódnak le. Amint a csillagmagot alkotó szilícium és
kén vassá, illetve nikkellé alakul – körülbelül 1 nap
alatt –, a csillag törzse többé nem képes egyensúlyt
tartani a gravitációs nyomással, és bekövetkezik a
robbanás. A robbanás fizikájának pontos leírásával
még adós a tudomány, azonban annyit kijelenthe-
tünk, hogy a II-es típusú szupernóvák robbanása az
Univerzum leglátványosabb jelensége, hiszen mint-
egy 1044 J energia8 szabadul fel körülbelül 0,1-1 má-
sodperc alatt [7]. A címlapon a NASA Chandra telesz-
kópjával készült kép a Tejút legfiatalabb, II-es típusú
szupernóvájának maradványairól, a Cassiopeia A-ról
készült felvétel látható. A jelenlegi γ-folyamatmodel-
lek azt jósolják, hogy a p -magok a szupernóva-rob-
banást megelõzõ fázisban, illetve a robbanás során
jöhetnek létre a csillag oxigénben, illetve neonban
gazdag rétegében [6].

Amennyiben a létrejött p -magok a robbanás során
kijutnak a csillagközi térbe, akkor a második generá-
ciós csillagok – mint például a Napunk –, illetve a
körülötte keringõ bolygók anyaga tartalmazhat p -ma-
gokat. A p -magok keletkezését reakcióhálózat-számí-
tásokkal vizsgálják; egy-egy ilyen számításban nagy-
ságrendileg 2000 magon lejátszódó 20 000 magreak-
ciót vesznek számításba. A jelenlegi γ-folyamatmodel-
lek a p -maggyakoriságokat csak nagyságrendileg ké-
pesek reprodukálni [6]. Az eltérés oka az asztrofizikai
bemenõ paraméterek (a csillagot jellemzõ hõmérsék-
let és sûrûségviszonyok idõbeli változása, rendelke-
zésre álló nehéz elemek mennyisége stb.) hiányos
ismerete, valamint a hálózatszámítás során használt,
statisztikus modell szolgáltatta hatáskeresztmetszetek,
illetve asztrofizikai reakciósebességek pontatlansága
egyaránt lehet. Ennek megfelelõen, a γ-folyamatmo-
dellek egy lehetséges hibaforrásának kiküszöbölése
érdekében a statisztikusmodell-számítások ellenõr-
zése elengedhetetlen.

Kísérleti és elméleti megfontolások alapján a γ-in-
dukált reakciók helyett az inverz befogási reakciók
vizsgálata a célszerû [9]. Az így mért befogási hatáske-
resztmetszeteket a részletes egyensúly elvének segít-
ségével fotobomlási hatáskeresztmetszetté „alakíthat-
juk”, majd a hálózatszámítás során az úgynevezett
„stellar enhancement” faktor segítségével vesszük
figyelembe, hogy a csillagok belsejében termikusan
gerjesztett állapotban lévõ magok közt játszódnak le a
reakciók. A nehéz magok tartományában a (γ,α) foto-
bomlások hatáskeresztmetszeteinek pontos ismerete
kulcsfontosságú a γ-folyamatmodellek sikeréhez
ugyanis a nehéz p -magok számolt gyakorisága érzé-
kenyen függ a statisztikus modell szolgáltatta (γ,α)
bomlások hatáskeresztmetszeteitõl: egy kettes faktor-
ral való hatáskeresztmetszet-eltérés akár nagyságrendi
különbséget is eredményezhet a jósolt izotópgyakori-
ságban. Ennek ellenére – méréssorozatunk kezdete
elõtt – 144Sm izotópnál nehezebb magon nem állt ren-
delkezésre Coulomb-gát alatti energiákon kísérleti
(α,γ) reakció-hatáskeresztmetszet.

A γ-folyamat leírása szempontjából releváns hatás-
keresztmetszeteket a legtöbb esetben az aktivációs
eljárással mérték. Ezen kétlépcsõs mérési eljárás elsõ
fázisában – céltárgyunkat megfelelõ energiájú proto-
nokkal, illetve α-részecskékkel bombázva – létrehoz-
zuk a kívánt magreakciót. Ezt követõen a mérés má-
sodik fázisában HPGe detektorral mérjük a reakció-
termékek β-bomlása során kibocsátott γ-sugárzás
hozamát. A korábbi évek során azon reakciókat tanul-
mányozták, amelyek esetén a termék felezési ideje
körülbelül 15 percnél hosszabb, de néhány napnál
rövidebb, illetve ahol a β-bomlást egy jól mérhetõ,
legalább 20-25% intenzitású γ-legerjesztõdés követi.

Az A ≥ 150 tömegszámtartományban azonban szá-
mos olyan izotóp található, amelyek esetén az (α,γ)
reakció vagy igen hosszú (év nagyságrendû) felezési
idejû izotópra, vagy olyan magra vezet, amelynek
β-bomlását csak kis relatív intenzitású γ-legerjesztõ-
dés követi. Annak érdekében, hogy ebben a tarto-
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mányban is végezhessünk α-indukált magreakció ha-

4. ábra. A 169Tm(α,γ)173Lu reakció során a reakciótermék bomlását
követõen kibocsátott sugárzás spektrumai – amelyeket az ATOMKI-
ban, illetve egy föld alatti laboratóriumban mértünk – láthatók az a)
ábrán [10]. Összehasonlításképp, a fekete görbe – egy 100% hatás-
fokú HPGe detektorral – a felszínen mért hátteret mutatja. A b) áb-
rán a 162Er(α,γ)166Yb és 162Er(α,n)165Yb reakciók mért hatáskereszt-
metszet-értékeit hasonlítom össze az irodalmi, illetve a módosított
energiafüggésû α-mag optikai potenciállal elvégzett számítások
jóslataival [11].
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1. táblázat

Az ATOMKI-ban kivitelezett (αα,γγ) reakció hatáskeresztmetszet-mérések
néhány kísérleti részlete

céltárgy releváns
energiatartomány

(MeV)

reakciótermék
felezési ideje

Kα1 foton
energiája (keV)

vizsgált
energiatartomány

(MeV)

127I 6,2 – 8,6 9,7 nap 29,78 09,5 – 15,15

162Er 07,8 – 11,5 2,4 nap 50,74 11,21 – 16,09

169Tm 07,8 – 10,7 1,37 év 52,39 13,16 – 17,08

168Yb 08,0 – 11,6 1,87 év 54,07 12,54 – 14,73

191Ir 08,4 – 11,6 0,51 év 68,81 13,42 – 16,41

A táblázatban az asztrofizikai szempontból releváns energiatartomány (T = 3 GK hõmérséklet, tö-
megközépponti rendszer), a reakciótermék felezési ideje, a bomlás során kibocsátott karakterisztikus
röntgensugárzás energiája és a mérés energiatartománya (tömegközépponti rendszerben) szerepel.

táskeresztmetszet-méréseket, az aktivációs eljárást to-
vább kellett fejlesztenünk. Az A > 100 magtartomány-

ban az (α,γ) reakció révén létrejövõ magok tipikusan
elektronbefogással bomlanak. Ezen bomlási folyamat
alapja, hogy az 1s pályán „keringõ” K -elektronok ese-
tén a hullámfüggvény abszolút értékének négyzete
(azaz az elõfordulás valószínûsége) éppen az atom-
magban veszi fel a maximumértéket. Amennyiben be-
következik egy K -elektron befogása, a megüresedett
helyet egy, a külsõbb héjon található elektron tölti be,
az energiakülönbséget az atom karakterisztikus rönt-
gensugárzás formájában kibocsátja.

Amennyiben kísérleteink tárgyául olyan – asztrofi-
zikai szempontból releváns – magot választunk,
amely esetében az (α,γ) reakció révén keletkezõ izo-
tóp felezési ideje lényegesen hosszabb, mint a többi
α-indukált reakció által termelt magé, a karakteriszti-
kus röntgenfotonhozam-mérés felhasználható a mag-
reakciók hatáskeresztmetszetének meghatározására.
Ilyen esetekben a röntgenfotonhozam-mérés kivitele-
zésére választható olyan idõtartomány, amelyben a
zavaró α-indukált reakció termékének bomlásából
származó hozzájárulás már elhanyagolható szintre
csökkent. Például, míg a 169Tm(α,γ) reakcióban kelet-
kezõ 173Lu mag felezési ideje 1,37 év, addig az ugyan-
ezen magon lejátszódó (α,n) reakcióban keletkezõ
172Lu izotópé 6,7 nap. A felezési idõket – illetve azt a
tényt, hogy az (α,γ) és (α,n) reakciók hatáskereszt-
metszete másképp függ az energiától – figyelembe
véve azt találtuk, hogy amennyiben a röntgenfoton-
gyûjtést legalább 6-8 hónappal a besugárzás után vé-
gezzük a 172Lu mag bomlásából származó röntgenho-
zam praktikusan 0-ra csökken.

Az ilyen módon meghatározott 169Tm(α,γ)173Lu
magreakció-hatáskeresztmetszeteket természetesen
ellenõrizni szerettük volna. A 173Lu mag bomlását
mindösszesen egy kis intenzitású 272,11 keV energiá-
jú γ-foton kibocsátása követi. Az ATOMKI-ban (és
más felszíni laboratóriumban, a háttérsugárzás miatt)
még vastag ólomárnyékolású detektorokkal sincs
lehetõség ezen γ-átmenet alapján a hatáskeresztmet-
szet meghatározására. A röntgenhozammérésen ala-
puló hatáskeresztmetszeteket a Gran Sassóban talál-
ható föld alatti (alacsony hátterû) laboratóriumban

egy vastag ólomárnyékolással
ellátott detektor segítségével
tudtuk a 272,11 keV átmenet
hozama alapján ellenõrizni. A
4.a ábrán a 169Tm mag Eα =
13,5 MeV energiájú α-részek-
kel való besugárzása után 7
hónappal az ATOMKI-ban, il-
letve további egy hónappal ké-
sõbb Gran Sassóban mért rönt-
gen-, illetve γ-spektrum rész-
lete látható. Összehasonlítás-
képp feltüntettem egy 100%
relatív hatásfokú, árnyékolt
HPGe detektor földfelszínen
mért háttérspektrumát is.

Az 1. táblázatban felsorolt
kísérletekben, mélyen a Cou-
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lomb-gát alatt és mindössze 1-2 MeV energiával az

1. ábra. A könyvborító.

asztrofizikailag releváns energiatartomány felett szá-
mos magreakció hatáskeresztmetszetét megmértük.
Minden esetben – összhangban a más csoportok által
végzett (α,n) hatáskeresztmetszet-mérések eredmé-
nyeivel – azt találtuk, hogy a hálózatszámítások során
használt α-mag optikai potenciállal elvégzett számítás
felülbecsüli a kísérleti adatokat [10, 11] (mint látható a
4.b ábrán ). A számos új kísérleti adat az optikai po-
tenciál energiafüggésének pontosítását tette lehetõvé.
A módosított optikai potenciállal számított hatáske-
resztmetszetek jól egyeznek a kísérleti eredmé-
nyekkel (4.b ábra ). A pontosítással a jövõbeni reak-
cióhálózat-számítások megbízhatóbb elméleti hatás-
keresztmetszet-adatokra támaszkodhatnak.

Összefoglalás

Az asztrofizikai p -folyamat az egyik legkevésbé ismert
nukleoszintézis-szcenárió, hiszen a jelenlegi elméleti
modellek sem a röntgenkitörések fényesség görbéit
sem a Naprendszerbeli p -maggyakoriságokat nem ké-

pesek reprodukálni. A vezetõ modern radioaktívnya-
láb-gyárakban az rp -folyamat ösvényén elhelyezkedõ
magok megfelelõ intenzitással elõállíthatók, így szer-
kezetük és bomlásaik tulajdonságai tanulmányozható-
vá váltak. A hazai magfizikai kutatások is hozzájárul-
nak a p -magok keletkezésének megértéséhez: az
α-indukált magreakciók hatáskeresztmetszetének
pontos mérése – és különösen az optikai potenciálok
finomítása – megbízhatóbb p -folyamatmodell-számí-
tásokhoz vezet.
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A FIZIKA TANÍTÁSA

»A TERMÉSZET JÁTÉKAI« Vác

Köszönöm a két fiatal, Frey Sári és Varga Marci intellektuális öröm-
tõl sugárzó munkáját. És ábráikat.

A cikkben idézett kutatás anyagi igényeit részben a Nemzeti
Tehetség Program NTP-MTTD-16-0215 pályázata fedezte.

Tóth Eszter Rátz tanár úr életmű díjas fizi-
katanár. Több fizikatankönyvet írt, ame-
lyek a magyaron kívül japán, kínai, portu-
gál, angol és orosz nyelven is megjelentek.
Az 1980-as évektől tanórákon kívüli kutatá-
sokat szervezett diákjainak (országos lakó-
tériradon-felmérés; vörösiszap vizsgálata;
falvak felszín alatti vizeinek elemzése; ra-
dioaktív sugárzások hatása növényekre,
penészgombákra; baktériumok és antibak-
teriális anyagok kölcsönhatása). Fizikát is
tanított, nem eredménytelenül.

Tóth Eszter

Idézõjelbe tettem a címet, mert idézet. 1982-ben írta
meg Marx György A természet játékai címû könyvét.
Kilencvenedik születésnapján az õ emlékének aján-
lom ezt a cikket.

A könyv (1. ábra ) írásakor Marx György játékait
tanítványaimmal próbáltuk ki, a számítógépes progra-
mok egyes verzióit tanítványaim írták. Játszottunk a
természettel. És közben észrevétlenül együtt tanul-
tunk fizikát és biológiát. Mert tanítani lehet – állítólag
– úgy is, hogy a tanár 17-szer elmondja tanítványainak

a bemagolandót. És úgy is lehet, hogy a tanár a gyere-
kekkel együtt kérdezi a természetet, közösen alkot-
nak többé-kevésbé jól mûködõ modelleket, hogy
megértsék a tapasztalt jelenségeket. Szóval sok-sok
derûvel játszanak. És ez által maradandóbban és töb-
bet tanulnak.

A megélt dolgok nem múlnak el nyomtalanul. A fi-
zika tanítása (játszása?) mellett, tanítványaim kérésére
– fõként péntek délutánonként – mikrobiológiai kísér-

leteket, méréseket tervez-
tünk, hajtottunk végre. Az
internetnek, meg néhány
nagyon jó könyvnek hála,
sokat tanultunk a bakté-
riumokról és az antibak-
teriális hatóanyagokról.
(Én is, hiszen csak fizika-
tanár vagyok.)

Falusi kutak emberi fo-
gyasztásra is használt vi-
zébõl tenyésztettünk ki
baktériumokat, amelye-
ket a Mikrobiológiai prak-
tikum címû csodálatos
szakkönyv szerint homo-
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