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ANOMÁLIÁK A MAGFIZIKÁBAN
– a magasabb rendû folyamatok következményei
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A neutron felefedezése után, az 1930-as évtized máso-
dik felében az elméleti magfizikát [1–3] és nukleáris
asztrofizikát [4] megalapozó munkák születtek. Ezt kö-
vetõen zajlott az elsõ atombombák elõállításához veze-
tõ Manhattan-terv, amelynek résztvevõi alapvetõen ha-
tározták meg a mag- és részecskefizika további fejlõdé-
sét. A hidegháború pedig olyan hatást gyakorolt a mag-

és részecskefizikára, ami a kutatást részben a fegyver-
gyártás és atomreaktor-készítés irányába vitte el.

Ilyen légkörben, Nobel-díjas fizikusok népes tábo-
rával fémjelzetten alakult ki és vált szinte megkérdõje-
lezhetetlenné – különösen az alacsony energiák tarto-
mányában –, hogy az azonos elõjelû, z1 és z2 töltés-
számú, töltött részek közötti magreakciók hatáske-
resztmetszete (σ )1 a tömegközépponti koordináta-

1A hatáskeresztmetszet (σ) egy felület dimenziójú mennyiség.
N σ Φ az idõegységenként végbemenõ magreakciók száma, a ho-
zam, ahol N a bombázott céltárgyrészek száma és Φ a bombázó ré-
szek fluxusa, vagyis a felületegységenkét egységnyi idõ alatt beesõ
részek száma.

rendszerbeli ε mozgási energiájuktól

módon függ [5], ahol S (ε ) az úgynevezett asztrofizikai

(1)σ (ε ) = S (ε )
ε

exp − 2 π η12(ε)

faktor és η12(ε ) ∝ z1 z2ε
−1/2 a Sommerfeld-paraméter.

Mivel

véges érték [5], σ (ε ) alakjából látható, hogy

lim
ε →0

S (ε ) = S (0)

vagyis ε → 0 esetén tiltottá válik a folyamat.

lim
ε →0

σ (ε ) = 0,
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Ezért is keltett nagy vihart az az 1989-ben megje-

1. ábra. A 8Be nívósémájának részlete [18].

Ex = 18,150 MeV (1+) vagy
17,640 MeV (1+)

E2 = 16,626 MeV (2+)

E1 = 11,350 MeV (4+)

Ea = 0 MeV (0+)

E2α = –0,0918 MeV (0+)

E3 = 16,922 MeV (2+)

8Be 2� α

lent közlemény [6], amelyben LiOD nehézvízes olda-
tának Pd katód és Pt anód közötti elektrolízisekor,
szobahõmérséklethez közel magfizikai folyamatoknak
tulajdonított extra hõfejlõdésrõl adtak hírt. Ez az állí-
tás ellentmondásban van (1)-gyel és ez az alapja a
fizikus társadalom „hidegfúzió”-val kapcsolatos alap-
vetõen elutasító magatartásának. Két évvel ezelõtt [7,
8] azonban sikerült a [6] által tapasztaltakat a standard
kvantumfizika alapján magyarázni.

Az elmúlt években olyan jelenségeket észleltek [9–
11], amelyek a szûkebb szakma mellett szélesebb
körben is rendkívüli figyelmet keltettek és amelyek
értelmezéséhez – amint az alább bemutatásra kerül –
szintén elegendõek hagyományos mag- és kvantumfi-
zikai ismereteink [12].

Ebben a cikkben azt kívánjuk bemutatni, hogy a
kvantumfizika és a magfizika következetes alkalmazá-
sa képes rejtélyesnek tûnõ és a szélesebb nyilvános-
ság számára is érdekes jelenségek magyarázatára.

Az anomális párkeltés

Az 1980-as évek elején-közepén az extra nagy töltésû
ionok terében végbemenõ kvantum-elektrodinamikai
folyamatok vizsgálata közben (GSI, Darmstadt) [13]
extra elektron (e −) – pozitron (e +) párkeltési esemé-
nyeket figyeltek meg [14–17]. Ezek az észlelések ins-
pirálták azon méréseket, amelyek során a 8Be és 4He
magok gerjesztett állapotainak bomlásánál anomális
párkeltést tapasztaltak. Úgy tûnt, hogy e megfigyelé-
sek egy új részecske jelenlétére és egyúttal egy új
kölcsönhatás létezésére is utalnak [9–11].

A kísérletekben a 8Be és 4He magokat jól definiált,
Ex energiájú gerjesztett állapotban, rezonáns (p, γ)
reakcióban állították elõ. (8Be esetében az Ex =
18,150 MeV, illetve 17,640 MeV energiájú állapotokat,
1. ábra [18].) Az így létrehozott gerjesztett magálla-
potok e − e + párkeltéssel is bomolhatnak az alapálla-
potba (Ea = 0 MeV). A kísérletek során tehát az volt a
feltevés, hogy két egymás utáni folyamatban játszó-
dik le a jelenség. A kísérletekben olyan eseményeket

regisztráltak, amelyekben a keletkezõ e − e + pár együt-
tes energiája

E− +E+ = ΔExa = Ex −Ea,

vagyis megegyezik a gerjesztett mag gerjesztési ener-
giájával. Itt E− és E+ a keletkezõ elektron, illetve pozit-
ron energiája. Ennek az e − e + párkeltéssel járó bom-
lásnak a szögfüggését vizsgálták. A szögfüggésben
nagyobb szögek esetén (8Be-nál 140° körül) az elmé-
letileg várttól eltérést – egy anomáliaként jelentkezõ
csúcsot – tapasztaltak. Az anomáliát egy hipotetikus
részecskének, az X17-nek elnevezett bozonnak a ke-
letkezésével és a keltett X17 párkeltéssel történõ
bomlásával magyarázták. A kétfajta (a 8Be és 4He ma-
gokon végzett) kísérletbõl meghatározott X17 nyugal-
mi tömegek szignifikánsan egyezõnek tûntek.

Az anomália lehetséges magyarázata új részecske
feltételezése nélkül

A megfigyelt anomáliát a hagyományos mag- és kvan-
tumfizikai ismereteink segítségével a következõ kép-
pen lehet magyarázni [12]. Az Eα és Eβ energiájú |α 〉
és |β 〉 magállapotok között történõ átmenetben kel-
tett e − e + pár keltését leíró kölcsönhatás mátrixeleme

alakú [19]. Itt

(2)〈α |U (2)
EM |β 〉 ∝ 1

K 2
αβ − q2

ahol ΔEαβ = Eα −Eβ, ¥ a redukált Planck-állandó és c a

Kαβ =
|Δ Eαβ |

¥c
,

fény vákuumbeli sebessége. q = k+ +k−, ahol k+ és k− a
síkhullámmal leírt pozitron és elektron hullámszám-
vektorai. A párkeltés hozama pedig |〈α| |β〉|2-telU (2)

EM

arányos. Ha ¥cKαβ = E− +E+ = ΔExa, akkor

vagyis (2) nevezõje k− és k+ fix értékeinél Θ növeked-

K 2
αβ − q2 =

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

Δ Exa

¥c

2

− k 2
− + k 2

+ + 2k− k+ cosΘ ,

tével nõ, ahol Θ a k+ és k− által bezárt szög. Ebben az
esetben (az 〈α| |β〉 egyéb szögfüggését is a figye-U (2)

EM

lembe véve) a folyamat valószínûsége Θ növekedtével
csökken. Ez a helyzet kétlépcsõs folyamat esetében,
vagyis a rezonáns (p,γ) reakciót követõ párkeltésnél.

A magasabb rendû folyamatok azonban megengedik
az |ΔEαβ| < ΔExa esetet is. Ekkor (2)-benK 2

αβ − q2 = 0
esetén

szögnél szingularitás jelentkezik. A szingularitások-

(3)Θ = arccos
⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

K 2
αβ − k 2

− + k 2
+

2 k− k+

hoz tartozó legkisebb Θm szög a k− = k+ esetben jele-
nik meg és a k− ≠ k+ esetek Θ szögeire Θ > Θm. Az ösz-
szetartozó k− és k+ értékeket a E− +E+ = ΔExa feltétel
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határozza meg. A magállapotok (élettartamukból szár-
mazó) szélességei pedig a szingularitásokat lokális
maximumokká (csúcsokká) enyhítik.

Anomália a 7Li(p, e −e +)8Be reakcióban

A 7Li(p,e−e +)8Be reakció esetében a 140° körül meg-
figyelt anomália [9–11] ilyen módon jól magyarázható
[12]. Az általunk számottevõnek gondolt harmadrendû
folyamat szempontjából fontos 8Be gerjesztett állapotok
a következõk: E1 = 11,350 MeV (4+), E2 = 16,626 MeV
(2+), és E3 = 16,922 MeV (2+). A harmadrendû folya-
matban az erõs kölcsönhatás által okozott protonbefo-
gás vezet a 2 vagy a 3 állapotba, majd a 2 → 1, illetve a
3 → 1 E2 átmenetekben keletkezik az e − e + pár, amely-
nek együttes energiája továbbra is ΔExa, hiszen a kísér-
letben az E− +E+ = ΔExa feltételnek eleget tevõ esemé-
nyeket vették figyelembe. Végül ismét az erõs köl-
csönhatás okoz az 1 állapotból a végállapotba történõ
átmenetet, amelyben két, együttesen 0,09184 MeV ki-
netikus energiájú α-rész keletkezik. Ez az energia az
alapállapotú 8Be két alfa kibocsátásával történõ bom-
lásának az energiája (1. ábra ). A ¥cK21 = 5,276 MeV
és ¥cK31 =5,572 MeV értékek k− = k+ esetén (3) segítsé-
gével Θ2,m = 146,2°-ot és Θ3,m = 144,2°-ot eredményez-
nek és ha k− ≠ k+, akkor Θj,m < Θj ≤ 180° (j = 2, 3) a
csúcs helye az e − e + párkeltés hozamának szögfüggé-
sében. A domináns 1 állapotszélesség Γ1 ≈ 3,5 MeV,
ami a csúcsok szétterülését ±12°-ban határozza meg.
(A 4He esetében tapasztaltak magyarázata kissé bo-
nyolultabb [12], ezért azt itt nem tárgyaljuk.)

Az, hogy a párkeltés mellett két, az erõs kölcsönha-
tás által okozott átmenet történik kompenzálja a fo-
lyamat harmadrendûségét. Ez teszi lehetõvé, hogy a
harmadrendû folyamat a két lépcsõben zajló folya-
mattal – amelynek elsõ lépcsõjében az elektromágne-
ses kölcsönhatás okoz (p, γ) reakciót – versenyképes
hozamot eredményezzen.

Az anomális párkeltés egyéb reakciókban

A nehézion-ütközésekben fellépõ anomáliák [14–17] a
fentiek alapján kvalitatív módon szintén magyarázha-
tók. Ezekben a kísérletekben az e−e + pár keltését szin-
tén a maggerjesztés után bekövetkezõ folyamatként ke-
zelték, vagyis a kísérletek kiértékelésénél szintén két-
lépcsõs folyamattal számoltak [20]. Az „anomáliák”
okozói itt is lehetnek [például, amikor a folyamatban
résztvevõ nehézionok egyike U, akkor az 238U 1,3552
MeV (1,2+) → 0,0449 MeV (2+), illetve 1,6432 MeV (4+)
→ 0,30721 MeV (6+) [21] átmeneteiben] magasabb rendû
folyamat részeként keletkezõ e −e + párok.

Alacsonyenergiás (tiltott) magreakciók (LENR)

Amint azt korábban már tárgyaltuk, tiltott magreakciók
esetén a perturbációszámítás magasabb (esetünkben
már másod-) rendjében kaphatunk ε → 0 esetén is
véges σ -t [7, 8]. Ennek oka az, hogy bármilyen pertur-

báció lényeges változást okozhat a kezdeti, ε = 0 ener-
giájú Coulomb-állapoton azáltal, hogy kicsi, de véges
amplitúdóval ε ≠ 0 állapotokat kever hozzá. Tehát a
perturbációszámítás magasabb rendjével leírható folya-
matok ekkor sem hagyhatók figyelmen kívül.

Amennyiben a korábban vizsgált

és

(4)A1

z1
V +

A2

z2
W +

A3

z3
X →

A1

z1
V′ +

A3 + A2

z3 + z2
Y + Δ

reakciókban mindhárom részecske atomi vagy atom-

(5)A1

z1
V +

A2

z2
W +

A3

z3
X →

A1

z1
V′ +

A4

z4
Y +

A5

z5
W + Δ

ion-állapotban van, akkor a hatáskeresztmetszet

alakú [7, 8], ahol n1 a katalizáló 1 részecske részecs-

(6)σ (2)
23 =

n1 z 2
1 K

v23

keszám-sûrûsége, z1 pedig a rendszáma, v23 a 2 és 3
részecskék közötti relatív sebesség és K az adott
reakcióra jellemzõ állandó. (4)-ben és (5)-ben Δ a
reakcióenergia, ami a kezdeti és végállapotbeli nyu-
galmi energiák különbsége. Az 1 részecske csak ka-
talizálja a folyamatokat, nyugalmi tömege változat-
lan és csak kinetikus energiája változik (erre utal
jobb oldalon az ). Ha Δ > 0, akkor lehetséges

A1

z1
V′

spontán reakció és Δ-t az

, ,
A1

z1
V′

A3 + A2

z3 + z2
Y

illetve az

, ,
A1

z1
V′

A4

z4
Y

A5

z5
W

részecskék viszik el mozgási energia formájában.
A térfogategységre esõ hozam (n1 n2 n3 K ) tehátz 2

1

a folyamatban résztvevõ részecskék részecskeszám-
sûrûségeinek (nj ) szorzatával (n1 n2 n3) arányos.
n1 n2 n3 = 1,86 1061 cm−9 és z1 = 54 (a katalizáló ré-
szecske Xe) esetén a hozamok már gyakorlati szem-
pontból is jelentõsek [8, 22], például ad(t, n)4

2He
reakció teljesítménysûrûségére ebben az esetben
5570 Wcm−3 adódott.

Rezgések hatása a tiltott magreakciókra

Rezgõ, Z töltésszámú szilárd testtel kölcsönhatásba
kerülõ zs töltésszámú töltött részre az alábbi

alakú új, az u0 amplitúdójú klasszikus rezgés fellépte

(7)HI (rs, t ) = 2 π
vc

Z zs e 2 u0 F (rs, t )

esetén „bekapcsolt” perturbáció hat, amely tiltott
magreakciók esetén – a szabad ionos környezet által
okozott módosításhoz hasonlóan – drasztikusan ké-
pes megnövelni a hozamot meghatározó v23 σ (2)

23

mennyiséget. Itt vc az elemi cella térfogata, e az elemi
töltés, rs a töltött rész koordinátája és t az idõ. F (rs, t )-t
a kristályos szilárdtest és a rezgés (fononmódus) para-
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méterei határozzák meg [25]. [(7)-et az elektromágne-
ses (lézer) tér esetén jól ismert tétel [23, 24] fonontérre
adaptált alkalmazásával kaphatjuk [25].]

Kiderült, hogy a PdDξ (deuterizált palládium, ξ =
nd/nPd, ahol nd és nPd a d és Pd számsûrûségek) rend-
szerekben, fõként elektrolízises LENR kísérletekben,
ξ > 0,63 esetén tapasztalt nukleáris eredetû teljesít-
ményt okozhatják rezgések [25]. Ráadásul a környe-
zetben véletlenszerûen megjelenõ rezgések okozhat-
ják a rejtélyes, hol-van-hol-nincs jelenséget.

A tiltott magreakciók asztrofizikai vonzata

Földi körülmények között az n1 n2 n3 szorzattal a 1061

cm−9-es nagyságrendet meghaladni nagy kihívás.
Asztrofizikai körülmények között (csillagokban, illet-
ve az Univerzum fejlõdésének bizonyos szakaszai-
ban) azonban ezen nagyságrend elérése és meghala-
dása könnyen megtörténhet. Tehát a (4) és (5) reak-
ciókban résztvevõ, abban keletkezõ, illetve eltûnõ
magok keletkezési és eltûnési hozamait be kell írni az
elemek elõfordulási gyakoriságát [26] meghatározó
differenciálegyenletek hálózatába [27].

A magreakciók hatáskeresztmetszetének (1) ener-
giafüggése miatt az Univerzum átlaghõmérsékletének
egy viszonylag szûk tartományában – ami egyúttal
egy viszonylag szûk idõintervallumnak felel meg –
zajlanak le azok a magreakciók, amelyek a 7Li-nál
nem nehezebb magokat, illetve 7Li-ot keltenek [28]. A
szûk intervallum oka: ha a hõmérséklet túl nagy, ak-
kor a magokat a fotonok szétbontják, ha meg túl ki-
csi, akkor nincs meg a magreakciókhoz szükséges
kinetikus energia. Az, hogy ekkor csak 7Li, illetve 7Li-
nál nem nehezebb magok alakulhatnak ki ma általá-
nosan elfogadott álláspont [28, 29].

Ionos környezetben végbemenõ tiltott magreak-
ciók esetén a hozam szempontjából lényegesv23 σ (2)

23

= vagyis energiafüggetlen és z1 töl-n1 z 2
1 K, v23 σ (2)

23

tésszámú környezet esetén ennek n1 részecskeszám-
sûrûségével arányos. Tehát a hozamra a környezet
hõmérséklete nincs hatással. Az ionos környezetnek a
(4), (5) és a p(p,e + ν)d reakciók hozamaira gyakorolt
hatása jelentõs lehet [30], ezért nem hagyható figyel-
men kívül az Univerzum kialakulásának leírásakor,
illetve a csillagfejlõdést leíró modellekben. Mivel ezek
a reakciók az átlaghõmérséklettõl és a deuteronkon-
centrációtól függetlenül teszik lehetõvé a nehezebb
elemek keletkezését, erõsen valószínûsíthetõ, hogy a
fentiek figyelembe vételével válaszolni lehet olyan
asztrofizikai problémákra is, mint amilyent például a
Big Bang után szinte azonnal keletkezõ csillag felfe-
dezése vet fel [31].

Konklúzió

Amennyiben a fentiek helytállók, úgy ezekbõl azt a
következtetést kell levonni, hogy a perturbációszámí-
tás magasabb rendjével leírható folyamatokat na-
gyobb gondossággal kell kezelni. Ez a gondolat kap-

csolja össze az anomális párkeltést az alacsonyener-
giás magreakciókkal (LENR, régebben „hidegfúzió”).
Tehát a magfizika különbözõ, látszólag egymástól
független területein fellépõ rendhagyó jelenségeket
magyaráztunk a perturbációszámítás elsõ rendjénél
magasabb rendben kezelhetõ folyamatok segítségével
úgy, hogy a kvantummechanika és a magfizika ha-
gyományos eszközrendszerét használtuk. Fontos
eredmény, hogy – az általánosan elfogadott nézettõl
eltérõen, miszerint nehéz, töltött részek hatáskereszt-
metszetét alacsony energián (1) segítségével kell
meghatározni – a környezet képes módosítani (1)-et,
ami alacsony energián a magreakciók hozamának
igen jelentõs növekedését eredményezheti. Az is ki-
derült, hogy az itt tárgyalt problémáknak van közös
gyökere. Végül, ha az itt felvetett kérdésekre adott
válaszok helyesek, akkor ez igen sok élvonalbeli,
nagy volumenû kutatást érint.
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