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1. ábra. Az elemi részecskék három családja, illetve a kölcsönhatá-
sokat közvetítõ bozonok.
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2. ábra. A standard modell Lagrange-függvénye.
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A részecskefizikai standard modell [1] (amelynek
megfogalmazásáért Sheldon Glashow, Abdus Salam
és Steven Weinberg 1979-ben kaptak Fizikai Nobel-
díjat) rendkívül sikeresen írja le az elemi részecskék
bomlási folyamatait és ütközéseit. A modellben há-
rom fermioncsalád található (1. ábra ), mindegyik két
elektromos töltéssel bíró kvarkból, egy semleges és
egy töltött leptonból áll. A semleges leptonok a neut-
rínók, amelyeket az íz kvantumszám alapján külön-
böztetünk meg. Az íz mindössze arra utal, hogy me-
lyik fajta elektromosan töltött leptonnal együtt kelet-
kezik töltött W± részecske – a foton tömeges és elekt-
romosan töltött rokona – bomlásakor. Az egyes csalá-
dok között az íz kvantumszámon kívül csak a részecs-
kék tömege jelent különbséget. A fermionok között
ható három erõt (erõs, elektromágneses és gyenge
kölcsönhatást) bozonok közvetítik, amelyek értelme-
zése szimmetriaelvbõl egyszerûen következik: csupán
annyit kell megkövetelni, hogy a modellnek a 2. áb-
rán mutatott Lagrange-függvénye ne változzék, ha a
fermionmezõkön helyfüggõ mértéktranszformációval
hatunk.

A standard modell 2012-ben akkor vált teljessé,
amikor felfedezték a máig egyetlen ismert skalárbo-
zont, a Higgs (H) részecskét [2], amiért Francois Eng-
lertnek és Peter Higgsnek ítélték a 2013. évi Fizikai
Nobel-díjat. A Higgs-részecske felfedezéséhez szüksé-
ges detektorok megépítése nem lett volna lehetséges
az elméleti várakozások alapos ismerete nélkül.

A standard modellnek 19 szabad paramétere van. A
3. ábra mutatja a 21, kísérletileg jól mérhetõ mennyi-
ségre vonatkozó, a Nagy Elektron-Pozitron Ütköztetõ
(LEP) kísérletei által gyûjtött adatok elemzésébõl ka-
pott közvetlen mérési eredményeket összehasonlítva
a szabad paraméterek illesztésének felhasználásával
kapott elméleti becslésekkel [3]. A szabad paraméte-
rek illesztésére kétféle eljárást is elvégeztek: egyrészt
úgy, hogy felhasználták az összes feltüntetett mérhetõ
mennyiséget (globális illesztés), másrészt úgy, hogy a
megjósolt mennyiséget nem használták fel az illesz-
téshez (közvetett meghatározás). Például a Higgs-
részecske tömegére kapott utóbbi eredmény bizony-

talansága sokkal nagyobb, és el is tér a közvetlen mé-
rés, illetve a globális illesztésétõl. A σtot normálás a
közvetett és a közvetlen meghatározás egyesített bi-
zonytalansága. Látjuk, hogy két mennyiség kivételé-
vel az összes paraméterre vonatkozó különbözõ mé-
rési eredmények 2σ bizonytalanságon (95% bizonyos-
ságon) belül egyeznek.
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Hasonlóan szilárdnak találjuk a standard modell

3. ábra. A LEP eredményei a standard modell ellenõrzésérõl. A
H-bozon esetében a közvetlen mérés az LHC-n történt.
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4. ábra. Az LHC-n lezajló alapvetõ folyamatok hatáskeresztmetszete
az ütközési energia függvényében.
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helyzetét, ha a 4. ábrára tekintünk: nyolc olyan folya-
mat hatáskeresztmetszetére vonatkozó mérési ered-
ményt látunk az ütközési energia függvényében, ame-
lyekre pontos elméleti becslés ismert [4]. A Nagy Had-
ronütköztetõ (LHC) proton-proton ütközései esetén a
legnagyobb elméleti bizonytalanságot a kvantum-szín-
dinamika (QCD) sugárzási korrekcióinak hiányos isme-
rete jelenti. A jelzett nyolc folyamat mindegyike esetén
a perturbációszámítás elsõ három tagját pontosan tud-
juk. Ezt jelzi az „NNLO” címke. Ezen kívül logaritmus-
járulékok lehetnek olyan nagyok, hogy végtelen rendû
felösszegzésük nélkül nem lehet pontos becslést tenni.
Az „NNLL” címke a három legnagyobb logaritmus fel-
összegzését jelenti a perturbációszámítás összes rendjé-
ben. A mutatott hatáskeresztmetszetekre vonatkozó
elméleti számítások a legpontosabbak az LHC folyama-
tai közül, bizonytalanságukat a sávok vastagsága jelzi
(vékonyabb sáv nagyobb pontosságot jelent). A mérési
eredmények is nagyon pontosak, és kivétel nélkül az
elméleti becslések sávjaira esnek.

Az 5. ábrán az LHC CMS detektorával változatos
végállapotok esetén mért hatáskeresztmetszetek ösz-
szehasonlítását látjuk a standard modell becsléseivel
[5]. Összesen 36 csatornából mindössze három esetén
nagyobb az eltérés egyszeres σ bizonytalanságnál.
Ezek a végállapotok az egyetlen t-kvark keletkezése,
a W+H, valamint a H+H keletkezés. Mindhárom eset-

ben a mért hatáskeresztmetszet nagyobb, mint a szá-
molt. Azonban e folyamatok valószínûsége rendkívül
kicsi, ezért az eltérések könnyen lehetnek egyszerûen
véletlen fluktuációval magyarázható többletek.

Az LHC kísérletei a standard modell ellenõrzésén
kívül új részecskék keresésére is – sõt elsõsorban arra
– összpontosítanak. Az irodalomban rendkívül sok
ötlet merült már fel, amelyek az LHC-n elõállítható új
részecskék létezését jósolják. Az ilyen feltételezett
részecskék keresésének legfontosabb tanulsága, hogy
a CMS-kísérlet (de ugyanez érvényes a többi LHC-
kísérletre is) nem talált új részecskét, csupán kizárási
tömeghatárokat tud mondani: a rengeteg feltételezett
új részecskét 1 TeV/c 2 tömeg, tehát mintegy ezersze-
res protontömeg alatt teljesen kizárták. Hasonló kö-
vetkeztetést vonhatunk le a nehéz, gyengén kölcsön-
ható (ezért sokáig megmaradó) részecskék közvetlen
kimutatására vonatkozó keresések eredményeibõl.

A nagyenergiájú részecskeütközési kísérletek ered-
ményeit összegezve azt mondhatjuk, hogy amíg a
standard modell nagy pontossággal leírja a méréseket,
addig egyelõre nincs új fizikára utaló jel az LHC látha-
tárán.1 Ugyanakkor van jónéhány felfedezés, amelyek

1 Felfedezésnek nem minõsülõ, de izgalomra okot adó jeleket
találtak az LHCb-kísérletben, amelyek azt sugallják, hogy sérül a
leptonuniverzalitás elve.

nem magyarázhatók a részecskefizikai standard mo-
dellel, ezért mindenképpen a modell kiterjesztését
követelik. A következõkben ezeket vesszük sorra.

Az egyik legfontosabb ilyen megfigyelés, hogy a
Világegyetemben mérhetõ energiasûrûség sokkal na-
gyobb, mint a barionos anyag energiasûrûsége, ami
azt jelzi, hogy az ismert anyagon kívül léteznie kell
általunk egyelõre nem ismert, sötét anyagnak hívott,
tömegvonzást kifejtõ, de más erõt alig érzõ anyagfaj-
tának is. Erre vonatkozó, mennyiségileg legpontosabb
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mérési eredményeket a Planck-mûhold mikrohullámú

5. ábra. A CMS detektorral észlelt folyamatok mért (négyzetek a mérés bizonytalanságát mutató hibavonalakkal, illetve felsõ határt jelzõ
vonalak) és számolt (szürke sávok, amelyek vastagsága az elméleti becslés bizonytalansága) hatáskeresztmetszetei.
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6. ábra. KMHS térképe az égbolton a Planck-mûholddal gyûjtött adatok szerint.
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antennájával gyûjtött adatok szolgálják [6]. Az észlelt
kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (KMHS) tér-
képét mutatja a 6. ábra. A világos és sötét területeket
jellemzõ színkód a (2,7260±0,0013) K-es háttérsugár-
zás átlagos hõmérsékletétõl mért eltérést jelzi 300 μK-
es skálán. A fehér vonalakkal határolt területek az ég-
boltnak a Tejút, illetve közeli más csillagrendszerek
által takart részeit jelentik, ahol a KMHS megtalálása
különleges eljárást igényel.

A KMHS ezen képét mennyiségileg úgy tudjuk
megragadni, ha elkészítjük a foltok (látószögben
megadott) méretének eloszlását, amely a 7. ábrán
mutatott hatványspektrum [7]. A látószöget a felsõ

vízszintes tengely mutatja. Az alsó tengelyen a látó-
szöggel egyértelmû megfeleltetésbe hozható multipó-
lus-momentum van, amely a gömbi harmonikusok
szerinti sorfejtés rendjére utal. A folytonos görbe a
ΛCDM kozmológiai standard modellbõl számolt, hat
paraméterrel illesztett görbe, amely tökéletesen leírja
a mért hatványspektrumot, ezért a modell valóságtar-
talmában erõsen bízik a kutatói közösség. A modell
nevében a CDM a hideg (tehát lomha mozgású) sötét
anyagra, a Λ pedig a sötét energiára utal.

Az illesztett modell segítségével további paraméte-
rekre lehet következtetni. Ilyen például az anyag, il-
letve az általunk jól ismert barionos anyag sûrûsége az
úgynevezett kritikus sûrûség egységében mérve: Ωm =

0,306±0,007 és Ωb = 0,0484±0,0005.
(A sötét anyag létezésére utaló kísér-
leti tapasztalatokról a [8] cikkben
írtam részletesebben.) A két adat
különbsége határozottan nagyobb
nullánál, ami jelzi, hogy általunk
nem ismert anyagfajtának is van
jelentõs hozzájárulása a Világegye-
tem energiasûrûségéhez. Arra ugyan
nincs bizonyíték, hogy az ismeretlen
anyag részecskékbõl áll, de asztrofi-
zikai magyarázat hiányában kézen-
fekvõ feltevésnek látszik, ezért a
részecskefizikusok nagy erõfeszíté-
seket tesznek felfedezése érdekében
– többek között az LHC kísérletei is,
ahogy erre már utaltunk.
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Másik biztos felfedezés, amelyet a standard modell

7. ábra. A KMHS Planck által mért hatványspektruma (pontok), valamint az adatokhoz
illesztett hatparaméteres kozmológiai standard modell (folytonos vonal).
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8. ábra. Az Ia fajta szupernóvák fényessége alapján meghatározott távolsága (d = 10(μ/5+1) pc)
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a gyorsulva táguló Világegyetem illesztett jóslata. Az alsó panel a mért távolságok, és az
illesztett modell eltérését mutatja.
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nem tud értelmezni, a neutrínók ízrezgése, amelynek
megfigyeléséért Takaaki Kajita és Arthur B. McDo-
nald 2015-ben Fizikai Nobel-díjat kaptak. Az ízrezgés
azt jelenti, hogy amennyiben a neutrínóknak van tö-
mege, és a tömeg-, illetve íz-sajátállapotok különböz-
nek, akkor jellegzetes interferenciajelenség lép fel a
neutrínók fajtái között. Az ízrezgésrõl és felfedezésé-
rõl a [9] cikkben írtam részletesen.

A harmadik biztos eltérés saját létezésünk. Az Õs-
robbanást közvetlenül követõ idõszakról alkotott el-
képzelésünk szerint kezdetben az anyag és antianyag

azonos mennyiségben volt jelen.
Létezésünk arra bizonyíték, hogy ez
a szimmetria megsérült, mert jelen-
leg csak anyagot találunk a Világ-
egyetemben, antianyagot csak labo-
ratóriumban, kis mennyiségben tu-
dunk elõállítani. A anyag-antianyag
szimmetriát a standard modell sze-
rint a modellben meglévõ CP-aszim-
metria [10] (tehát hogy az egyenle-
tek megváltoznak egyidejû töltés- és
tértükrözéskor) sérti, de nem ele-
gendõ mértékben ahhoz, amit a koz-
mológiai megfigyelések mutatnak
(mintegy 2 1010 antiprotonra egy-
gyel több proton jutott). Jelenleg
nincs olyan mûködõ részecskefizikai
modell, amellyel az anyag és anti-
anyag aszimmetriáját értelmezni

tudnánk. Azonban a neutrínók ízrezgése lehet forrása
lepton-antilepton aszimmetriának, és létezik olyan
modell, amellyel az anyag-antianyag aszimmetriát
ennek alapján értelmezni lehet. Ezt a jelenséget neve-
zik lepto-bariogenezisnek.

A negyedik biztosnak tûnõ megfigyelés a Világ-
egyetem gyorsuló tágulása, ami a sötét energia létezé-
sére utal. A jelenséget elsõsorban a távoli (Ia fajta)
szupernóvák gyorsuló távolodásának felfedezéséhez
kötjük (8. ábra ), amiért Saul Perlmutter, Brian P.
Schmidt és Adam Riess kapták a 2011. évi Fizikai No-
bel-díjat, azonban alátámasztják a KMHS adatai is,

illetve az úgynevezett barionok
akusztikus rezgései (lásd [8] hivatko-
zást).

A sötét energia olyan ε energiasû-
rûség létezését jelenti, amelyhez
negatív p nyomás tartozik. Az ener-
giasûrûség és a nyomás fizikai egy-
ségei azonosak (J/m3 = N/m2), így
nem meglepõ, hogy a két mennyi-
ség minden anyagfajta esetén ará-
nyos egymással p = wε. Gázok ideá-
lisgáz-modelljében például köztu-
dottan w = 2/3. Ugyanez a szám
relativisztikus gázra (tehát fotonok-
ra) w = 1/3. Az energiasûrûség nul-
lánál csak nagyobb lehet, és az ará-
nyossági együttható is az normális
anyag esetén. A sötét energiát w =
−1 jellemzi (ezért negatív a nyomás),
és a Planck-mûhold mérései szerint
w = −1,028±0,032.

Lényegesen kevésbé biztos kísér-
leti alapon nyugszik, de meglehetõs
elfogadottságnak örvend a korai
Világegyetem felfúvódó modellje. A
felfúvódás ötletét 1979-ben Alan
Guth javasolta azzal a céllal, hogy
értelmezni lehessen néhány megfi-
gyelést, mégpedig különösen
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• a horizontproblémát: mi okozza a Világegyetem

9. ábra A BEH potenciális energia λ csatolásának függése a részecs-
kefolyamatokat jellemzõ energiától. A 3σ bizonytalanság azt jelenti,
hogy az elméleti érték 99% bizonyossággal abba a sávba esik.
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homogenitását olyan tartományokban is, amelyek
nem lehetnek oksági összefüggésben?

• a sík Világegyetem problémáját: miért pontosan
kritikus a Világegyetem teljes energiasûrûsége?

• a mágnesesmonopólus-problémát: miért nem
látunk mágneses monopólusokat?

Noha a felfúvódó Világegyetem modelljére nincs kí-
sérleti bizonyíték, sokan komolyan veszik, és próbál-
nak részecskefizikai magyarázatot keresni a felfúvódás
mechanizmusára. A jelenlegi legnépszerûbb magyará-
zatot a skalármezõ potenciális energiájával jellemzett
erõterében lassan legördülõ skalármezõ különféle vál-
tozatai jelentik, amelyek ellenõrizhetõ jóslatokat tesz-
nek, például a megfigyelt kozmológiai perturbációknak
termikus egyensúlyban kell lenniük. A kozmológiai
perturbációk az Õsrobbanáskor jelen lévõ sûrûséginga-
dozásokat eredményezik, így közvetlen forrásai a
KMHS 6. ábrán látott hõmérséklet-ingadozásának.

Végezetül a standard modell paramétereit elegen-
dõen jól ismerjük ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk
mondani, hogyan függenek a modell paraméterei a ré-
szecskefolyamatok jellemzõ energiájától. Különösen ér-
dekes ez a ϕ Brout–Englert–Higgs (BEH) mezõ V (ϕ ) =
−μ 2 ϕ 2 +λϕ 4 potenciális energiájában negyedik hatvá-
nyon szereplõ tag λ együtthatója esetén. Ugyanis, ha
λ < 0, akkor V -nek nincs véges minimuma, tehát a vá-
kuum nem lehet stabil. Márpedig a standard modellben
λ csökkenõ függvény, és nagyjából 1010 GeV energián
kisebb lesz nullánál, amint a 9. ábra mutatja [11]. Így
kellõen nagy energiafluktuáció esetén a Világegyetem a
jelenlegi (BEH-vákuum) állapotából az instabil állapot-
ba jut. A jelenkori Világegyetemben ekkora energia-
fluktuáció valószínûsége olyan kicsi, hogy a Világegye-
tem várható életkora sokszorosan meghaladja mostani
korát, így gondolhatnánk, hogy a λ csatolás nulla alá
bukása 1010 GeV energián csupán elvi gond. Azonban
az Õsrobbanás után közvetlenül ekkora energiafluktuá-
ciók minden bizonnyal általánosak voltak, így nehéz
elképzelni, hogyan kerülhetett a vákuum a jelenlegi
BEH-állapotba. (A témáról részletesebben lásd [12].)

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy van néhány
olyan megfigyelés, amely kétséget kizáróan új fizikára
utal, és a standard modell kiterjesztését követeli.2 A

2 Sokan hisznek abban, hogy a müon anomális mágneses momen-
tumára talált eltérés a mért érték és a standard modell jóslata között
szintén új fizika létezésére utal [12]. Bár több kísérlet megerõsíti a
különbséget, az mégsem minõsül felfedezésnek a részecskefiziká-
ban elfogadott szabályok szerint [13].

kiterjesztést azonban eddigi ismereteink erõsen meg-
szorítják. A standard modell amellett, hogy rendkívül
sikeresen magyarázza a részecskefizikai mérések
eredményeit, azt rendkívül gazdaságosan is teszi. Az
alapelvet – a Lagrange-függvény legyen lokálisan
mértékinvariáns, amelyet csupán a vákuum sérthet
spontán módon – csak a viszonylag nagy számú fer-
mion-BEH-mezõ kölcsönhatások látszólag önkényes
paraméterei nem tisztelik. Azonban még ez esetben is
egyetlen BEH-mezõ mértékszimmetriájának alapálla-

potbeli spontán sérülése elegendõ – a neutrínók kivé-
telével – az összes fermion tömegének értelmezésé-
hez. Mindez azt sugallja, hogy célszerû a standard
modell hasonlóan gazdaságos kiterjesztését keresni,
amely egyszerre megtartja annak pontosságát, és ma-
gyarázattal szolgál a tárgyalt megfigyelt jelenségekre.
A helyzet hasonlóan izgalmas, mint 120 éve, a kvantu-
mos világ felfedezésének elõestéjén volt, amikor „már
mindent tudtak a fizikáról”, éppen csak a hõmérsék-
leti sugárzás spektrumát kellett megérteni.
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