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A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE  
– HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) 

Horváth Dezső 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Fermionok és bozonok. Miért szükséges az 
LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú ré-
szecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon. Az 
LHC paraméterei. Első indítás és a katasztrófa. 
Második indítás. Detektorok és adatkezelés. Mi-
re jó a részecskefizika? 

SUMMARY 

Fermions and bosons. Why needs the LHC? 
The Standard Model and the high energy 
accelerators. The mysterious Higgs-boson. 
Parameters of the LHC. First starting and the 
catastrophe. Second starting. Detectors and 
data acquisition. What is particle physics good 
for? 

TÁVOLSÁG, ENERGIA ÉS FELFEDEZÉS 

Az Ősrobbanás (Big Bang) 13,7 milliárd évvel 
ezelőtt történt. A fizikusok szeretnék – amennyi-
re lehet – megközelíteni az Univerzum Ősrob-
banást közvetlenül követő állapotát. A legna-
gyobb távcsövek, mint a chilei Európai Déli Ob-
szervatórium Very Large Telescope-ja, 10 milli-
árd fényév távolságra ellátnak, tehát kb. 4 milli-
árd évre közelítik meg az Ősrobbanást. A Világ-
egyetemet betöltő mikrohullámú kozmikus hát-
térsugárzás tanulmányozása már néhány száz-
ezer évre megközelíti ezt a pontot, amikor az 
Univerzum átlátszó lett a fotonok számára. 
Nagyenergiájú részecskék ütköztetésével re-
konstruálható az Ősrobbanást milliomod má-
sodperccel követő állapot, mielőtt az atomok ki-
alakultak volna. A CERN nagy hadron ütköztető-
je, az LHC (Large Hadron Collider), ebben az 
értelemben valóban időgép, de ellentétben né-
hány szenzációhajhász újságíró cikkével, azt 
nem teszi lehetővé, hogy ükanyánkkal találkoz-
zunk. 

Minél lejjebb kívánunk menni az anyag szerke-
zetének tanulmányozásában, annál kisebb hul-

lámhosszúságú, azaz – Heisenberg határozat-
lansági relációja értelmében – annál nagyobb 
energiájú szondára van szükségünk. A baktéri-
umok vizsgálatára megfelelő a mikroszkóp 10-7 
m hullámhosszúságú, azaz 1 eV körüli energiá-
jú2, látható fénye. Az atomi szerkezet vizsgála-
tához kiloelektronvolt (1 keV = 103 eV) körüli 
energiájú röntgensugarakra vagy elektronokra 
van szükségünk, az atommag kutatói 
megaelektronvoltban (1 MeV = 106 eV), a ré-
szecskefizikusok gigaelektronvoltban (1 GeV = 
109 eV) gondolkodnak, a legújabb nagy ré-
szecskegyorsítók (az amerikai Tevatron és a 
CERN LHC-je) teraelektronvolt (1 TeV = 1012 
eV) fölötti energiát érnek el. Nagyobb energia 
tehát kisebb távolságnak, nagyobb felbontásnak 
felel meg, és mélyebb szerkezetről nyújt felvilá-
gosítást. 

A részecskefizika anyagelmélete, a Standard 
Modell szerint világunk néhány elemi, pontszerű 
fermionból és bozonból áll. A fermionokat és a 
bozonokat saját impulzusmomentumuk 
(perdületük, idegen szóval spinjük) különbözteti 
meg egymástól: a bozonoké, mint a fény vagy a 
rádióhullámok fotonja, a redukált Planck-állandó, 
ħ egész számú többszöröse (azaz egész-
spinűek), amíg a fermionok, mint az elektron 
vagy a proton, feles spinűek, perdületük nħ/2, 
ahol n egész szám.  

A fermionoknak és bozonoknak különbözők a 
szimmetria tulajdonságaik; akárhány bozont be-
rakhatunk ugyanabba a kvantumállapotba, amíg 
a fermionok ezt nem tűrik (Pauli kizárási elve). 
Fermiont nem lehet kelteni vagy eltüntetni, csak 
részecske + antirészecske párokban, míg a 
bozonokkal szabad a játék. A kölcsönhatásokat 
bozonok közvetítik, például két elektron egymá-
son való szóródását úgy írjuk le matematikailag, 
hogy az egyik kibocsát egy fotont, a másik pedig 
elnyeli. Ennek megfelelően a fermionokat szok-
ták anyagi részecskéknek is tekinteni. 

 

1 E cikk bővített változata a Természet Világa 141. évf. 4-5. számaiban (2010 ápr.-máj.) olvasható. 
2 1 eV (elektron-volt) energiát nyer az egységnyi töltésű elektron vagy proton 1 V feszültség hatására. 
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Három fermioncsalád létezik, három pár kvark 
és három pár lepton (1. táblázat). A kvarkok al-
kotják összetett részecskéinket; az atommagok 
protonjait és neutronjait az első család u és d 
kvarkja. A leptonpárok a negatív töltésű elekt-
ron, müon és tau-lepton, semleges neutrínóik-
kal. A kölcsönhatásokat az elmélet szimmetriák-
ból származtatja és azokat bozonok közvetítik; 
az elektromágneses kölcsönhatást a γ foton, az 
atommagot összetartó erős kölcsönhatást nyolc 
gluon, a részecskebomlásokért felelős gyenge 
kölcsönhatást pedig a három gyenge bozon (W+, 
W- és Z0).  

 

1. táblázat 
Az alapvető fermionok három családja. A fermionokat  
a gyenge kölcsönhatás párokba rendezi, azok tagjait  

a gyenge izospin harmadik komponense, T3 különbözteti 
meg. Ugyancsak a gyenge kölcsönhatás keveri a kvarkálla-
potokat (ezt vessző jelöli), valamint csak balra (mozgásukkal 
ellentétes irányban) polarizált részecskéket és jobbra polari-

zált antirészecskéket kedvel, ezt jelöli az L index.  
Az antirészecskékre hasonló táblázat készíthető  

ellentétes előjelű töltésekkel és jobb R polarizációval. 

Az elemi részecskék tömegét az elmélet szim-
metriasértésből (Higgs-mechanizmus) származ-
tatja, amely létrehozza a Higgs-bozont.  

Az utóbbi kivételével valamennyi részecskét si-
került kísérletileg azonosítani és tulajdonságai-
kat tanulmányozni. Az LHC gyorsító egyik fő cél-
ja a Higgs-bozon felfedezése. 

NAGYENERGIÁJÚ RÉSZECSKEGYORSÍTÓK 

A Standard Modell valóságos diadalmenetet járt 
be az elmúlt 30 évben. Ezt elsősorban néhány 
elektron-pozitron ütköztetőnek köszönhetjük, 
utoljára a CERN LEP és a stanfordi SLC gyorsí-
tónak, de sokat adott a Fermilab (Batavia, USA) 
Tevatronja, amely protont antiprotonnal, és a 
hamburgi DESY HERA gyorsítója, amely elekt-
ront és pozitront protonnal ütköztetett. Valam-
ennyi komoly részecskefizikai kísérlet több ezer 
adata igen jól – statisztikus szóráson belül – il-
leszthető a Standard Modell 19 paraméterével 
(a neutrínók tömegét ilyenkor el szoktuk hanya-
golni, annyira kicsik). 

Az elektron-pozitron ütköztetők precíz mérések-
re szolgálnak, hiszen jól meghatározott energián 
ütköztetnek pontszerű leptonokat, amíg a 
protonütköztetőknek óriási a felfedezési poten-
ciálja. A protonban úszó alkatrészek, a kvarkok, 
és a kölcsönhatásukat közvetítő gluonok sokféle 
energiával ütközhetnek, ezért rengeteg informá-
ciót adnak az elérhető energiatartományban le-
hetséges folyamatokról. A gyenge kölcsönhatást 
közvetítő W± és Z0 bozont a CERN proton-
antiproton ütköztetőjénél fedezték fel 1983-ban, 
és tulajdonságaikat utána elektron-pozitron üt-
köztetőknél tanulmányozták. A CERN nagy 
hadron-ütköztetője (LHC) hamarosan protonokat 
fog ütköztetni 7 + 7 TeV energián és segítségé-
vel komoly reményeket fűzünk a Higgs-bozon és 
más, „új fizika” felfedezéséhez. 

Habár erről több cikkben is írtam már [1], a to-
vábbiak jobb megértéséhez célszerű felidéznünk 
a CERN mostani gyorsítórendszerét (1. ábra). 

A Standard Modell diadalmenetét a két elektron-
pozitron ütköztetőnek köszönhetjük, a CERN 
LEP és a stanfordi SLC gyorsítónak. Mint fen-
tebb már szerepelt, valamennyi komoly részecs-
kefizikai kísérlet több ezer adata igen jól, statisz-
tikus szóráson belül illeszthető a Standard Mo-
dell 19 paraméterével. A modell valamennyi 
elemi részecskéjét, a leptonokat, kvarkokat és a 
kölcsönhatásokat közvetítő bozonokat sikerült 
kísérletileg megfigyelni és azonosítani. A Higgs-
bozon az egyetlen még nem megfigyelt alkotó-
elem, de az is egészen jól behatárolt; a Stan-
dard Modell legújabb illesztése [2] szerint a tö-
mege nagy valószínűséggel 114 és 160 GeV/c2 
között van. 

De miért van szükségünk még nagyobb gyorsí-
tókra (és egyáltalán részecskefizikusokra :-), ha 
egyszer a Standard Modell olyan csodálatosan 
leírja a Természetet? 

Amint azt a Standard Modellről szóló cikkemben 
[3] jómagam is, és sokan mások leírták, az el-
méletnek van jó pár elvi problémája. Hogy csak 
néhányat említsünk; nincs meg a Higgs-bozon 
és sok mindent nem értünk. Nem tudni, miért 
van éppen három fermioncsalád, mi alkotja a Vi-
lágegyetem sötét anyagát, hova lett az Ősrob-
banás után az antianyag és mitől van a gyenge 
kölcsönhatás bal-jobb aszimmetriája [4]. Rend-
kívül zavaró az úgynevezett hierarchia-
probléma; a Higgs-bozon tömegének 100 
GeV/c2 nagyságrendű értékét természetellene-
sen nagy, 10 nagyságrenddel nagyobb értékek 
különbségeként kapjuk meg. 
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1. ábra 
A CERN gyorsító komplexuma 2008 után. A proton-szinkrotron (PS) protont és nehéz ionokat gyorsít a szuper-proton-szinkrotron 
(SPS) és a nagy hadron-ütköztető (LHC), valamint protont az antiproton-lassító (AD) számára. Az SPS saját kísérletein és az LHC 
táplálásán kívül neutrinó-nyalábot (CNGS) indít a földkérgen keresztül az Olaszország közepén, a CERN-től 720 km-re található 
Gran Sasso földalatti neutrinó-laboratórium felé. Jelenleg az LHC-kísérleteknél három, az SPS-nél és az AD-nál egy-egy magyar 

kutatócsoport dolgozik. 

 
A fenti problémákra rendkívül ígéretes megol-
dást kínál a szuperszimmetria elmélete [5]. Sok 
más alternatív elméletet is felállítottak, de az ál-
taluk megjósolt új részecskéket, jelenségeket 
nem látjuk. Az angolul SUSY-nak becézett szu-
perszimmetria elmélete feltételezi, hogy a Stan-
dard Modell valamennyi részecskéjének létezik 
azonos tulajdonságokkal rendelkező, de ellen-
kező szimmetriájú partnere; a fermionoknak 

bozonok, a bozonoknak fermionok a partnerei. 
Ilyen részecskéket eddig még nem sikerült meg-
figyelnünk, tehát a szuperszimmetria nyilvánva-
lóan sérül; ha SUSY-részecskék egyáltalán lé-
teznek, sokkal nagyobb a tömegük, mint a kö-
zönséges (Standard Modell-beli) partnereiknek. 

Igencsak reménykedünk benne, hogy az LHC-
nál sikerül a Higgs-bozont vagy bozonokat, szu-
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perszimmetrikus részecskéket vagy egyáltalán, 
valamilyen új jelenséget felfedeznünk. 

LHC, A NAGY HADRON-ÜTKÖZTETŐ 

A CERN-ről és kísérleteiről a Természet Világa 
Mikrovilág, 2000/3 különszámában és a Fizikai 
Szemlének a CERN fennállásának 50. évfordu-
lójának szentelt 2003/10 számában több magyar 
nyelvű cikk is olvasható. Sok információt talá-
lunk a Wikipédia magyar nyelvű CERN oldalain 
is, valamint – természetesen – a CERN honlap-
ján (http://www.cern.ch). 

Az LHC tervezése 1984-ben kezdődött, 5 évvel 
a LEP indulása előtt. Világos volt ugyanis, hogy 
a szinkrotron sugárzás miatt, amely áldás az 
anyagtudományban és – kevés kivétellel – átok 
a részecskefizikában, a LEP, a nagy elektron-
pozitron ütköztető lesz a legnagyobb elképzel-
hető, kör alakú elektrongyorsító. A szinkrotron 
sugárzás energiavesztesége körönként 

 
(1)

ahol a részecske töltése Q, a vákuumbeli fény-
sebességhez viszonyított sebessége β = v/c, re-

lativisztikus tényezője 21/1 β−=γ  és pálya-

sugara ρ Ez azt jelenti, hogy, például, ugyan-
azon körülmények között az elektron 13 nagy-
ságrenddel több energiát veszít szinkrotron su-

gárzás következtében, mint a proton. Gyakorlati 

formula elektronokra ,/E1085,8E 45
.el ρ×=Δ −  

ahol .elEΔ a körönkénti energiaveszteség 

[MeV/kör], E az energia [GeV] és ρ  a pályasu-

gár [km]. Protonokra: 

,/E1080,7E 43
.prot ρ×=Δ −  ahol viszont 

.protEΔ [keV/kör] és E [TeV].  

Az LHC-t igencsak ambíciózusan tervezték és 
építették meg. Genf mellett, a svájci-francia ha-
táron, a Jura-hegység lábánál 40-100 m mélyen 
fúrt, 27 km hosszú alagutat (2. ábra) lényegé-
ben megtöltötték szupravezető mágnesekkel. A 
7 TeV-es protonokat körpályán tartó 1232 szup-
ravezető mágnes (3. ábra) egyenként 15 m 
hosszú, 35 tonna súlyú és 1,9 K hőmérsékleten 
8,3 T teret tud tartani. A gyorsító gyűrűben 40 
MHz az ütközési gyakoriság, tehát a detektorok-
ban 25 ns-onként találkoznak a nyalábok, és 
mindegyik találkozáskor 15-25 proton-proton üt-
közés várható, amikor az LHC eléri teljes inten-
zitását. Az összesen 9300 mágnes ellenőrzése, 
levitele és beillesztése (4. ábra) 6 évig tartott és 
2008 elején fejeződött be. Utána le kellett hűteni 
a sok ezer tonnányi mágnest 1,9 K hőmérséklet-
re, hidegebbre, mint a világűr (annak a kozmikus 
háttérsugárzás 2,7 K-es hőmérsékletét tulajdo-
nítjuk). 

 

 

2. ábra 
Az LHC és kísérletei. A két kisebb kísérlet, az ALICE és az LHCb elfért  

az L3 és DELPHI LEP-kísérletek barlangjában, de a két nagynak,  
a CMS-nek és az ATLAS-nak új gödröt kellett ásni. 
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3. ábra 
Az LHC eltérítő-mágnesének keresztmetszete a CERN Mikrokozmosz kiállításán.  

Az egymással szemben keringő és az észlelőrendszerek középpontjában ütköztetett,  
7 TeV energiájú protonnyalábot két szupravezető dipólus-mágnes tartja körpályán 8,3 T térrel. 

 

4. ábra 
Mágnes beillesztése a gyorsítóba. Technikusok az előtérben végződő  
dipólus-mágnes vákuum- és hűtőrendszerét, csatlakozóit hegesztik. 

2008. szeptember 10 volt a nagy nap, amikor 
óriási felhajtás közepette először vitték körbe a 
protonokat – egyelőre gyorsítás nélkül, az SPS 
450 GeV-es energiáján – az LHC gyűrűjében. 
Elvben az egész világ egyenes adásban láthatta 
az LHC indulását a világhálón keresztül, de a 
hálózat annyira túl volt terhelve, hogy mi itthon 
csak Simon Tamás origós szerkesztő mobiltele-
fonon leadott helyszíni tudósításából értesültünk 
a fejleményekről. Budapesten az RMKI, Debre-
cenben az Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete az-
nap este előadóülést szervezett, ahol komoly 
érdeklődés mellett mondtuk el, mi történt és mi 
nem. Az utóbbi óvatlan kollégáink elejtett meg-
jegyzései alapján keltett rémhír volt arról, hogy 
az LHC nagyenergiájú ütközéseinél olyan fekete 
lyukak keletkezhetnek, amelyek aztán elnyelik a 

Naprendszert, de legalábbis a Földet. Ismét el-
mondtuk, hogy tekintettel arra, hogy a Holdat 
évmilliárdok óta bombázzák az LHC-nál sok 
nagyságrenddel nagyobb energiájú kozmikus 
sugarak, és mind a Hold, mind mi még megva-
gyunk, ez nem valószínű (de majd meglátjuk :-). 

A nagy napon készült az LHC vezérlőtermében 
az 5. ábra fényképe. A figyelmes olvasó észre-
veheti, hogy a jelenlevő több száz ember közül 
ketten vagy hárman dolgoznak, a többi tanácso-
kat ad, nézi vagy szurkol. Mindenesetre az a 
nap óriási siker volt, délutánig mindkét irányban 
körbementek a protonok, sőt még a gyorsítás 
rádiófrekvenciáját is sikerült jól beállítani, úgy-
hogy a részecskecsomagok sok ezerszer kör-
bementek. 
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5. ábra 
Az LHC vezérlőterme az LHC indulásakor, 2008. szeptember 10-én. 

A következő lépés a mágnesek áramának foko-
zatos növelése volt az első évre tervezett 5 + 5 
TeV energiához szükséges 9000 A-re. Ezt szek-
toronként csinálták, az LHC gyűrűje ugyanis 8 
szektorra van bontva, a 8 lejáratnak megfelelően 
(közülük négyben van részecskeütközés és ész-
lelőrendszer). A nyolc szektorból hétnek sikerült 
az áramát felhozni, de 2008 szeptember 19-én 
elengedett egy illesztés két szupravezető mág-
nes között. Az illesztés ellenállása az eredeti 
néhány nanoohmról makroszkopikusra nőtt, a 
keletkező feszültség ívet húzott és kilyukasztotta 
a hűtővezetéket. A hűtésre szolgáló szuperfolyé-
kony héliumból több tonna robbanásszerűen ki-
fújt, rakétahatással kilökve helyéről az érintett 
soktonnás, lebetonozott mágnest, úgy, hogy az 
az alagút faláról pattant vissza. 

Ez a katasztrófa több mint egy évvel késleltette 
az LHC igazi indulását. Eleve hetekig tartott, 
amíg sikerült az érintett szektort annyira felme-
legíteni, hogy meg lehessen nyitni. Utána ki kel-
lett szabadítani és a felszínre hozni 39 terelő 
mágnest és 14 több kisebb mágnest tartalmazó 
egységet. Szerencsére a tartalékokból sikerült 
pótolni ezeket. A felhozott mágnesek nagy ré-
szét ki lehet javítani, hogy később tartalékul 
szolgáljanak. Ellenőrizték az ohmos kapcsolatot 
minden mágnes körül és kijavították a gyanúsan 
viselkedőket. Gondoskodni kellett arról, hogy 
hasonló baleset többé ne forduljon elő, ezért az 
átütések megakadályozására beépítettek sok 
ezer védőellenállást a mágnesek közé, a hűtő-
rendszerbe pedig vész-szelepeket. Mindehhez 
sok száz kilométernyi kábelt kellett lefektetni az 
addigiakon kívül. Végül ki kellett tisztítani több 
száz méternyi nyalábvezetéket, hiszen ahhoz, 
hogy a protoncsomagok órák hosszat kering-
hessenek, rendkívül tiszta körülményekre van 
szükség. 

Ez a munka befejeződött, és az LHC-t 2009 
novemberében újraindították. Kezdetben gyorsí-
tás nélkül, a 450 GeV-es belövési energián üt-
köztették a protonokat, majd a részecskecso-
magokat sikerült 1,18 TeV-re gyorsítani és üt-
köztetni a detektorok középpontjában. A kará-
csonyi leállás után, 2010 februárjában indul újra 
a rendszer, és fokozatosan növelik majd az 
energiát. 2010-ben 3,5 TeV nyalábenergiára, 7 
TeV-es ütközésekre számítunk. A 14 TeV-es 
végső energia és a tervezett teljes ütközési ho-
zam (luminozitás) eléréséhez valószínűleg több 
év kell. 2010 végén a nehézionos programot 
(ólomionok ütköztetése) is elindítják, egyelőre 
kis luminozitás mellett. 

Az LHC jelenlegi kis energiája és luminozitása 
miatt a nagyobb felfedezések 2010 után várha-
tók. Távlatilag az LHC luminozitása sokkal na-
gyobb energia mellett nagyságrendekkel na-
gyobb lesz a Tevatronénál; az utóbbit valószínű-
leg le fogják állítani, mihelyt az LHC hozza a pa-
ramétereit. 

ÉSZLELŐRENDSZEREK: A CMS-DETEKTOR 

Az LHC eddig soha nem látott energiájú, 7 TeV-
es protonnyalábokat fog egymással ütköztetni. 

A protoncsomagok 40 MHz frekvenciával fognak 
egymással találkozni a detektorok középpontjá-
ban, és csomagonként 15-25 proton-proton üt-
közés várható. Tudományosan érdekes ese-
mény persze ritkán keletkezik majd; egy Higgs-
bozon várható megfigyeléséhez, például, 1013 
eseményt kell észlelnünk. Mivel egy esemény 
mérete 1 MB körüli, ez teljesen lehetetlennek 
tűnik megfelelő, igen gyors előzetes esemény-
válogatás nélkül. A másodpercenkénti 40 millió 
protonütközési eseményből mintegy 100-at tu-
dunk majd tárolni, azt pedig jól kell kiválaszta-
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nunk, hogy el ne szalasszuk az érdekeseket. Így 
is, az LHC detektorai mintegy 10-15 petabájt (1 
PB = 1015 bájt) mért adatot fognak évente eltá-
rolni, amelyhez hozzájön még kb. ugyanannyi 
szimuláció. 

Az LHC hat kísérletéből háromban működik ma-
gyar csoport, a legnagyobban, a CMS-ben 
(Compact Muon Solenoid) több mint 30 fizikus, 
mintegy fele ennyi az ALICE-ban (A Large Ion 
Collider Experiment) és egy kisebb csoport a 
TOTEM-ben. Az ATLAS kísérletben is számos 
magyar kutató dolgozik, különböző külföldi 
(francia, német és amerikai) intézmények színe-
iben. CMS-csoportunk tevékenységét az NK 
67947. számú NKTH-OTKA pályázat támogatja. 

A többi nagyenergiás észlelőrendszerhez ha-
sonlóan a CMS-detektor is henger alakú; a pro-
tonok a középpontjában ütköznek és a szétszó-
ródó részecskéket hagymaszerűen egymásra 
épített detektor-részek észlelik (6. ábra). Az ész-
lelőrendszerek mágneses tér segítségével azo-
nosítják a töltött részecskéket. Az ütközési pont 
közelében általában könnyű anyagból készült 
észlelőelemek azonosítják a töltött részecskék 
meghajlított pályáját a mágneses térben. Utána 

a kaloriméterek jönnek; a nevüket onnan kapták, 
hogy igyekeznek teljesen elnyelni a különböző 
részecskék energiáját, hogy azt a lehető legpon-
tosabban megmérhessük. A legkönnyebb az 
elektronokat és a fotonokat elnyelni, a legnehe-
zebb a müonokat; ezek az elektronhoz hasonló, 
de annál kétszázszor nehezebb részecskék. A 
CMS-detektor egy 12500 tonnás, 100 megapixel 
felbontású digitális fényképezőgépnek tekinthe-
tő, amely másodpercenként 40 millió képet ké-
szít, amelyből 100-at tárolunk el. A CMS-
detektor kétszerannyi vasat tartalmaz, mint a pá-
rizsi Eiffel-torony; a kísérletben 35 ország 3000 
kutatója érdekelt. 

A CMS építésében magyar részről a budapesti 
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, a 
debreceni ATOMKI és a Debreceni Egyetem Kí-
sérleti Fizikai Intézete vett részt. Az ütközések 
után a nyaláb irányából kevéssé kiszóródott ré-
szecskék észlelésére szolgáló, kvarcszálakkal 
töltött 2,3 tonnás acélhasábokból álló hadron-
kalorimétert budapesti fizikusok és technikusok 
állították össze (7. ábra), részben Budapesten, 
részben a CERN-ben. 

 

 

6. ábra 
A CMS (Compact Muon Solenoid) detektor felépítése. A legbelső rész félvezető lapjai a töltött részecskék mágneses térben elhajló 
pályáját rögzíti, a PbWO4 kristályokból álló elektromágneses kaloriméter az elektronok és fotonok energiáját dolgozza fel, a rézle-
mezekből és szcintillátor-lapokból álló hadron-kaloriméter a pionokét és nukleonokét. Ezek a világ legnagyobb szupravezető mág-
nesében vannak, amelynek belső átmérője 6 m, hossza 11 m. Az egészet a mágnes vasa veszi körül, a vasrétegek között a gyors 

müonok észlelését szolgáló detektorokkal. 
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7. ábra 
Magyar diákok a CMS hadron-kaloriméterét készítik. 

A müonok észlelésére szolgáló sokszálas, gáz-
töltésű kamrák helyzet meghatározó rendszerét 
debreceni fizikusok dolgozták ki, építették be a 
CERN-ben (8. ábra), és azóta is ők üzemeltetik. 
Az utóbbi feladat bonyolultságát mutatja, hogy a 
250 db 6 méteres kamra sok ezer szálának hely-
zetét századmilliméteres pontossággal kell is-
mernünk a müonok pályájának feltérképezésé-
hez, miközben a hőmérséklet-változás és a 
mágnesek bekapcsolása a kamrákat észlelhető-
en deformálja. Végül budapesti és debreceni fi-
zikusok bekapcsolódtak a CMS szívében műkö-
dő pixel-detektor építésébe és ma is részt vesz-
nek az üzemeltetésében (9. ábra). 

AZ LHC ADATKEZELÉSE 

Ahogy korábban írtam, az LHC detektorai mint-
egy 10-15 petabájt mért adatot fognak évente 
tárolni, amelyhez hozzájön még mintegy ugyan-
annyi szimuláció. Ezt az adatmennyiséget 250 
társult intézményben fogják feldolgozni, valam-
ennyi kontinensen. Az adatok kezelésére a 
CERN létrehozta az LCG (LHC Computing Grid, 
10. ábra) hálózatot, amely rétegekből (Tier) áll. 
A CERN, természetesen, a központ, a Tier-0, 
vagy T0. Nem célszerű és nem is biztonságos 
az adatokat egyetlen helyen tárolni, minden kí-
sérletnek lesz tehát néhány elsődleges adattáro-
ló (T1) és sok másodlagos adatfeldolgozó (T2) 
centruma.  

A CMS-kísérlet 3 földrész 7 országában, Ox-
fordban, Barcelonában, Karlsruhéban, Lyonban, 
Bolognában, a batáviai FERMILAB-ban (USA) 
és Taipeiben (Taivan) fogja az adatait tárolni, 
ezek tehát a CMS T1-centrumai. A T2-
állomások valamelyik T1-hez csatlakoznak. A 
magyar T2 például, a KFKI RMKI BUDAPEST-
nek keresztelt grid-állomása, történeti okokból 
eredetileg közvetlenül a CERN T0-hoz csatlako-
zott, de ma már a bolognai T1-hez tartozik. A 
T1-centrumnak 2,2 PB aktív tárolókapacitással 
(mágnesszalag és diszk) kell rendelkeznie. A 
T2-k követelménye mintegy 300 CPU és 400 TB 
tároló, ezt a magyar T2 kapacitás még nem érte 
el, bár közelíti: 2009 végén már 426 CPU-nk volt 
ugyan, de még csak 144 TB-nyi tárolónk. 

 

8. ábra 
Debreceni fizikusok egy CMS-müonkamra  
helyzet meghatározó rendszerét szerelik. 

 

9. ábra 
Egy szelet a CMS pixel-detektorából. 
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10. ábra 
A CMS-kísérlet főbb grid-központjai. Tier-0: adatgyűjtő hely, azaz a CERN. Tier-1: adattároló helyek. Tier-2: adatfeldolgozó  

központok, közöttük a KFKI RMKI BUDAPEST nevű Tier-2 állomása, amely a bolognai Tier-1-hez csatlakozik. 

A KÍSÉRLET INDULÁSA 

Az LHC 2009 novemberében gyorsítás nélkül, a 
belövési 450+450 GeV energián indult, majd az 
energiát egy keveset növelve, 1,18+1,18 GeV-
en folytatta (11. ábra). 2009-es működésének 
három hete alatt mintegy egymillió ütközést szál-
lított a kísérleteknek, amelyeknek így sikerült el-
lenőrizni működésüket. A négy nagy észlelő-
rendszer (ALICE, ATLAS, CMS és LHCb) gya-
korlatilag készen volt már 2008-ban, a gyorsító 

eredeti indulási idején, ezért 2008-2009 folya-
mán a világűrből jövő nagyenergiájú kozmikus 
sugarakat vizsgálták. A rögzített 320 millió, 
kozmikus sugarak által kiváltott eseményből, ha 
felfedezés nem is, de számos – főleg a detektor 
működésére vonatkozó – publikáció született. 
Ugyanakkor a részegységek megfelelő össze-
hangolásához igen fontos volt a detektorok kö-
zéppontjában történt ütközések elemzése. 

 

11. ábra 
CMS-esemény 3 hadronzáporral az LHC 2,36 TeV ütközési energiájánál, különböző nézetekben. Az ilyen észlelések a kvarkok és 

gluonok létezésének legfontosabb kísérleti bizonyítékai. 
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Az első kérdés mindig az, megfelelően működik-
e a detektor? Utána következik annak ellenőrzé-
se, jól visszaadja-e az ismert mennyiségeket, 
jelenségeket a szimuláció, hiszen új jelensége-
ket az ismertek szimulációjával történő össze-
hasonlítás segítségével találunk. Ha látunk elté-
rést, az vagy „új fizika”, vagy hibás szimuláció: 
először mindig az utóbbira gyanakszunk. Ha jó a 
szimuláció, és tényleg valami újat látunk, az a 
kérdés, mi okozza? Milyen új fizika, melyik mo-
dell, milyen paraméterekkel. 

Mivel minden jel arra vall, hogy a Higgs-bozon 
tömege 114 és 160 GeV/c2 között van, kimuta-
tása az LHC-nál sokáig eltarthat, nehezebb 
Higgs-bozont sokkal könnyebb lenne felfedezni, 
és azt a Tevatron már talán meg is találta volna. 
110 GeV/c2-nél könnyebb Higgs-bozon a mo-
dellszámítások szerint túlnyomórészt bb kvark-
párra bomlik, a 160 GeV/c2 fölötti pedig W±W- 
párra, azokat tehát viszonylag könnyű lenne ki-
mutatni.  

Az érdekes tartományban ellenben nagyon sok-
féle bomlás lehetséges (12. ábra), amely erősen 
megnehezíti a részecske azonosítását. Nagy 
reményeket fűzünk a H → γγ kétfotonos bom-
láshoz. Annak ugyan kicsi a valószínűsége, de 
nagyon tiszta képet ad, és az ilyen nagy ener-
giájú fotonok más folyamatból nemigen kelet-
keznek. A CMS elektromágneses kaloriméterét, 
a 80 ezer PbWO4 kristályból álló „hordót” erre a 
folyamatra tervezték. 

 

12. ábra 
A Standard Modell Higgs-bozonjának lehetséges bomlási 
csatornái: bomlási valószínűség a bozon tömegének függ-

vényében, logaritmikus léptékben. A modell 100 és 170 
GeV/c2 közötti tömeget jósol, a 114 GeV/c2 alatti tartományt 
a LEP-kísérletek, a 160 GeV/c2 körülieket pedig a Tevatron-
kísérletek kizárják, az LHC-nál tehát a legbonyolultabb, 130 
GeV/c2 körüli tartományban kell a Higgs-bozont keresnünk. 

A RÉSZECSKEFIZIKA HASZNA 

Jogos kérdés, miért érdemes az adófizetők pén-
zét ezekre az igen drága kutatásokra fordítani, 
hogyan, milyen formában térül meg ez a befek-
tetés a társadalom számára? 

A kísérleti részecskefizika óriási kihívást jelent 
sokféle technológia számára, és habár a felfe-
dezéseitől nem várunk közvetlen ipari alkalma-
zást, számos dologgal gazdagította és gazdagít-
ja az emberiséget. A világhálót a CERN fejlesz-
tette ki a kísérletezők számára és néhány év 
alatt az egész világot behálózta; a CERN 1989-
ben jelentette be és 1994-ben már a Vatikán 
könyvtárát lehetett nézegetni vele Budapestről. 
Részecskefizikai eredetű a kémiában és a 
szilárdtestfizikában egyaránt használatos 
müonspin-rezonanciás és pozitron-annihilációs 
spektroszkópia módszere; az utóbbiból fejlődött 
ki az orvosi diagnosztikában széleskörűen 
használt pozitron-emissziós tomográfia (PET) 
módszere. 

A világon jelenleg üzemelő, mintegy 15000 ré-
szecskegyorsító kevesebb, mint 1%-át használja 
a részecskefizika, a többin fele-fele arányban az 
orvostudomány és az anyagtudomány osztozik. 
Európában a CERN terjesztette el az osztott 
erőforrásokat és adatbázisokat használó grid-
technológiát; eredetileg persze az LHC-adatok 
céljára, de komoly erőfeszítéseket tett a techni-
ka általánosítására, amit az EU FP6 és FP7 
programja is támogatott. 

A kísérletek óriási mérete komoly technológiai 
fejlesztéseket gerjeszt, hiszen három egyforma 
műszert kinézünk egy katalógusból, de száz-
ezerre már tendert írnak és érdemes fejleszteni. 
A nagyenergiájú fizika igencsak bonyolult adat-
kezelése a végzős hallgatóknak olyan magas 
szintű számítástechnikai gyakorlatot nyújt, hogy 
például bankok szívesen alkalmaznak nagy-
energiájú fizikában PhD-fokozatot szerzett fizi-
kusokat – rossz nyelvek szerint ennek köszön-
hető a világméretű bankválság. 
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