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ismerd meg!

Antirészecskék 

I. rész 
 

A XX. század fizikájának két korszakalkotó eredménye a kvantumelmélet és a relativitás-
elmélet volt. Természetes módon merült fel e két elmélet összekapcsolásának az igénye. 

A speciális relativitáselméletet sikerült beépíteni a kvantumelméletbe, aminek „mel-
léktermékeként” felfedezték az antirészecskéket. 

Az általános relativitáselmélet és a kvantumelmélet összekapcsolása viszont, a XXI-
ik századra maradt. Ma ez a fizika legnagyobb feladata, ami a Bolyai János által felismert 
nem-Euklideszi geometriának a kvantálását teszi szükségessé. 

 

1. Bevezetés 
Amint az közismert, a klasszikus mechanika szerint egy szabad részecske m tömege, 

E mozgási energiája és p impulzus vektora, a következő kapcsolatban áll egymással: 
 E = p2/2m.  

Ez az összefüggés érvényes marad a kvantummechanikában is. Ezzel szemben, az Einstein-
féle speciális relativitáselmélet szerint, ezen (pontosabban az ilyen) mennyiségek között, 
az  

E =[(m c2)2.+ (p c)2 ]1/2   = (mc2 + p2/2m +···) 
alakú összefüggés érvényes, ahol c a fénysebesség. (Itt azonban megjegyzendő, hogy az 
m tömeg a nyugalmi tömeget, az E energia a p impulzussal mozgó részecske teljes 
energiáját jelenti!)  

Dirac a huszas évek végén azt a célt tűzte ki, hogy a kvantummechanikát összhang-
ba hozza a speciális relativitáselmélettel. 

Valóban sikerült is az elektronra egy olyan kvantummechanikai hullámegyenletet fel-
írni, amelynek létezik síkhullám megoldása is, ami a 

ψ = u (E,p) exp(-i ( E t–p.x )/ħ)
alakban írható fel, ahol x az elektron helyvektora. Ezt beírva a Dirac-egyenletbe azt 
kapjuk, hogy 

E = + [(m c2)2.+ (p c)2 ]1/2 ,
Amint látjuk, a Dirac-egyenlet összhangban van az Einstein-féle összefüggéssel. 
Kitűnt azonban, hogy léteznek olyan megoldások is, amelyekre 

E = – [(m c2)2.+ (p c)2 ]1/2 . 
A negatív energia megjelenése komoly gondot okozott, mert minden pozitív energiás elektron 

leugorhat valamelyik negatív energiás állapotba (amelyekből végtelen sok van), miköz-
ben gammasugárzást bocsát ki. Így a világ „elfüstölne”. 

Dirac a problémát úgy próbálta megoldani, hogy bevezette azt a feltevést, hogy a 
negatív energiás állapotok mind be vannak töltve egy elektronnal. Ekkor a Pauli-elv mi-
att a pozitív energiás elektronok nem hullhatnak le a negatív energiás állapotokba.  



48 2006-2007/2 

1.ábra 
 Ha egy negatív energiás elektron elnyel egy olyan gamma részecskét, amelynek energiája nagyobb,  

mint 2mc2 (~1MeV), akkor az feljuthat egy pozitív energiás állapotba, miközben egy lyuk keletke-
zik a negatív energiás elektronok tengerében. Ez a negatív energiás, negatív töltésű elektron hiánya, ez 

a „lyuk”, úgy viselkedik, mint egy pozitív energiás, pozitív töltésű részecske. 
 

1932-ben Anderson a kozmikus sugárzásban felfedezett egy, a megjósolthoz hason-
lító, pozitív töltésű, pozitív energiájú részecskét. 

Ennek a káprázatos sikernek ellenére a gond mégis megmaradt. A Dirac-egyenlet 
egy olyan kvantummechanikai egyenlet, amelynek egy darab elektront kellene leírnia. Az 
eredmény értelmezéséhez pedig végtelen sok (negatív energiás) elektront kell feltételez-
ni. Kitűnt, hogy a negatív energiás állapotok problémáját a kvantummechanika keretei között meg-
oldani lehetetlen. A kvantummechanika csak addig érvényes, amíg a részecskeszám válto-
zatlan marad. Most azonban a kísérletek tanúbizonysága szerint egy nagy energiás 
gamma részecske eltűnése árán keletkezik egy elektron és egy pozitív töltésű részecske. 
Ezért szükségessé vált egy olyan elmélet felépítése, amely képes kezelni a részecskék el-
tűnését is, és keletkezését is. Ez lett a kvantum térelmélet. Ennek kiépítésében hervadhatat-
lan érdemeket szerzett Wigner, Jordan, Dirac és még nagyon sokan mások. 

Az elektron kvantum térelméletében nem lép fel negatív energiájú állapot. Helyette megjelenik egy 
pozitív energiájú, pozitív töltésű részecske, ez a pozitron, ami az elektron antirészecskéje. 

A negatív töltésű elektronok és a pozitív töltésű pozitronok a tér kvantumai (vagy gerjesztései). 
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy mind az elektronok, mind pedig a pozitronok pozitív 
energiával rendelkeznek. A pozitron „lyukelméletét” fizikatörténeti érdekességnek kell 
tekinteni. A kvantum térelméletben a Dirac-egyenlet szerepe teljesen megváltozott. 
Többé nem egy darab elektron kvantummechanikai egyenlete, amelynek megoldása ezt az egyetlen 
elektron leírását szolgáltatná, hanem az elektron tér téregyenlete� Funkcióját tekintve hasonlít a 
Maxwell-egyenletekre, amelyek az elektromágneses teret írják le, amelynek kvantumai, 
(vagy gerjesztései) a fotonok. 

A kvantum térelméletből adódik, hogy mind az elektronok, mind pedig a pozitro-
nok a Fermi-Dirac statisztikát követik, azaz egy jól meghatározott kvantumállapotban 
legfeljebb egy részecske található, más szóval érvényes rájuk a Pauli-elv. 

Később kiderült, hogy nemcsak az elektronnak létezik antirészecskéje, hanem a többi ré-
szecskének is. Jelenlegi ismereteink szerint 12 különböző, ½ spint hordozó fermion léte-
zik: 

6 lepton: e, νe, µ, νµ, τ, ντ és 6 kvark: d, u, s, c, b, t.  
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A fermionokra érvényes a Pauli-elv, tehát az építőkő szerepét játsszák.  
Létezik továbbá 12 különböző 1 spint hordozó bozon: 
1 foton: γ , 3 gyenge bozon: W+, Z0, W, és 8 gluon: g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8. 
Ezek a Bose-Einstein-statisztikát követő bozonok közvetítik a különböző kölcsön-

hatásokat, nevezetesen az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatást. A közis-
mert elektromos töltésen kívül, léteznek még további töltések is. A leptonok lepton töl-
tést, a kvarkok pedig barion töltést hordoznak. Az antirészecske tulajdonságai meg-
egyeznek a részecske tulajdonságaival, kivéve a töltéseket és a mágneses momentumot, 
amelyek ellentétes előjelűek. Azok a bozonok, amelyek nem hordoznak semmilyen töl-
tést, azonosak a saját antirészecskéjükkel. Az összes ismert, összetett mikrorészecske 
(mezon, barion, atommag, atom, molekula), a fent felsorolt elemi fermionokból épül 
fel, amelyeket a fent felsorolt elemi bozonok „ragasztanak” össze. Következésképpen 
az összetett mikrorészecskéknek is léteznek antirészecskéi, amelyek a megfelelő
antirészecskékből épülnek fel. Ezek közül az elmúlt fél évszázadban egyre többet sike-
rült megfigyelni. 

 

2. ábra 
Az antiproton-proton párkeltést,  

1955-ben, proton-proton ütközésben fedezték fel, Ep=6.2 GeV bombázó energiánál. (a)  
Az antineutron-neutron párkeltést 1956-ban figyelték meg, proton-antiproton ütközés során  

lejátszódó, töltéskicserélő reakcióban (b). 
 

A XX. század második felében az antirészecskék igen fontos szerepet játszottak az 
anyag szerkezetének felderítésében. Ezen dolgozat folytatásában a figyelmet erre akar-
juk összpontosítani. 

 

2. Kisenergiás pozitronok 
Kondenzált anyagok. 
Kisenergiás pozitronok kondenzált anyagba jutva az ionizációs energiaveszteség kö-

vetkeztében igen gyorsan, néhány picosecundum alatt lelassulnak. Minthogy a jelenlevő
pozitronok száma elhanyagolhatóan kicsi, a Pauli-elv nem akadályozza őket abban, hogy 
a lehető legalacsonyabb energiájú állapotba kerüljenek.  

 

3. ábra 
A lassú pozitron, a rendszer egy elektronjával találkozván nagy valószínűséggel megsemmisül,  

és két foton keletkezik, �� és �� impulzussal.  
 

Az energia, az impulzus és az impulzusmomentum (spin) z komponensének meg-
maradását kifejező egyenletek: 
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Ee+Ep = c k1+c k2 ,

pe+pp= k1+k2,

Sz
e+Sz

p= Sz
1+Sz

2. 
 
Minthogy a pozitron, de még az elektron impulzusa is jó közelítéssel zérusnak vehető

k2= – k1 , Ee+Ep =2mc2

Innen leolvasható, hogy mindkét foton energiája megegyezik az elektron mc2 nyu-
galmi energiájával, ami 0,511 MeV, és a két foton egymáshoz képest 180 fok alatt repül 
ki, minthogy az impulzusuk ellentétes. Ez egy rendkívül érdekes, „látványos” jelenség. 
Ha pontosabban számolunk, akkor csak a pozitron impulzusát tekintjük zérusnak. Eb-
ben az esetben a két foton együttes impulzusa megegyezik az elektron impulzusával. Ha 
tehát a két foton közti szöget megmérjük, akkor az, nem lesz pontosan 180 fok. Az el-
térésből kiszámíthatjuk a két foton együttes impulzusát, amiből megkapjuk az elektron 
impulzusát. Ezzel a módszerrel pontosan meghatározhatjuk a kondenzált anyag atomjaiban talál-
ható elektronok impulzuseloszlását, ami jellemző az atomra és a környezetére. Ez a módszer 
igen eredményesen használható a kondenzált anyagok szerkezetének feltérképezésére. 

 
Mágneses anyagok 
Ha a kondenzált anyag mágnesezhető, akkor a pozitron szétsugárzás segítségével meghatározhat-

juk azon elektronok impulzuseloszlását, amelye felelősek a mágnesezettségért. Az ilyen vizsgálathoz 
radioaktív bomlásból származó pozitronokat célszerű használni, minthogy ezek spinje 
nagy valószínűséggel párhuzamos a pozitron impulzusával. (Ez a gyenge kölcsönhatás-
nak a paritás megmaradást sértő tulajdonságából következik.) Ha tehát a vizsgált mintá-
ban mágnesezéssel az elektronok spinjét a beérkező pozitronok impulzusával ellentétes 
irányúra állítjuk, akkor a pozitron és az elektron eredő spinje zérus lesz. Ebben az eset-
ben a két fotonos szétsugárzás nagy valószínűséggel bekövetkezik, mert az ellentétes 
irányban szétrepülő két foton együttes spinje is zérus. Ha viszont a minta mágnesezett-
ségét ellenkező irányúra változtatjuk, akkor az elektron-pozitron rendszer eredő spinje 1 
lesz, amit az ellentétes irányba szétrepülő fotonok nem tudnak elvinni, mert eredő spin-
jük csak 0, vagy 2 lehet. A két-fotonos szétsugárzás tehát tiltott. 

 

Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) 
Forradalmi változást hozott az orvosi diagnosztikában a Pozitron Emissziós To-

mográfia, aminek legfontosabb jellemzője az, hogy ellentétben a legtöbb diagnosztikai 
képalkotási módszerrel, nemcsak a pillanatnyi állapot leképezésére használható, hanem 
az időbeli („dinamikai”) változások nyomonkövetésére is. Szép példaként megemlítjük, 
hogy a páciens agyáról készített képben jól értékelhető változás áll be, ha a páciens, 
mondjuk a Holdfény szonáta hallgatása közben, elkezdi kottából követni a zenét.  

A PET lényege a következőképpen fogalmazható meg. A pácienssel olyan cukorol-
datot itatunk, amely pozitront emittáló radioaktív szénizotópot, 11C-et tartalmaz. Az 
agynak a működéséhez nagy mennyiségű cukorra van szüksége. A szükséges cukrot a 
véráram szállítja az agyba, és a cukor feldúsul ott, ahol az agy „dolgozik”. Ezen a helyen 
tehát feldúsul a pozitront emittáló 11C is. A feladat: meghatározni ezt a helyet. Itt jön 
segítségünkre az a „rendkívül érdekes és látványos jelenség,” amit már említettünk, ne-
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vezetesen az, hogy a pozitron szétsugárzáskor távozó két foton 180 fokos szög alatt tá-
vozik. Ha tehát két kisméretű, D1 és D2 gamma detektort helyezünk el a páciens fejének 
két oldalán, akkor ez a két detektor egyidejűleg (koincidenciában) fog megszólalni, fel-
téve, hogy a két detektor és a szétsugárzás helye egy egyenesen fekszik. Így kijelöltünk 
egy egyenest. Ha megismételjük a megfigyelést más helyzetű, két, koincidenciába kötött 
D3 és D4 detektorral, akkor kijelölünk egy másik egyenest (4. ábra). Ahol a két egyenes 
metszi egymást, azon a helyen keletkeztek a fotonok. Mennél több koincidenciába kö-
tött, mennél kisebb méretű detektort használunk, annál több egyenest tudunk annál 
pontosabban kijelölni és ezek metszéspontjai egyre pontosabban jelölik ki a szétsugár-
zás helyét. Maga ez a hely nem olyan pontosan definiált, mint azt az elmondottakból 
gondolnánk, mert az emittált pozitron eltávolodik a kibocsátás helyétől mielőtt szétsu-
gárzódna. De amint már említettük, a lelassulás gyors, az elmozdulás kicsi, a fenti gon-
dolatmenet tehát lényegében helyes. A detektorokból érkező jelek feldolgozása és a po-
zitron emisszió geometriai helyének meghatározása igen nagy mennyiségű számítás el-
végzését igényli. Ezzel magyarázható, hogy a PET csak azután fejlődhetett ki, miután 
megjelentek a nagysebességű és nagy emlékezőképességű számítógépek, amelyek értel-
mezhetővé tették ezt a „rendkívül érdekes és látványos jelenséget.” 

 

4. ábra 
A Pozitron Emissziós Tomográfia elvi vázlata. 

 
Pozitronium 
Az elektron és a pozitron a közöttük ható elektromos vonzás következtében képes 

kötött állapotot is létrehozni. Ez a semleges részecske, a pozitronium hasonlít a hidro-
gén atomhoz, amelyben a proton szerepét a pozitron játssza, de hasonlít a semleges 
mezonokhoz is, ahol a kvark és az antikvark közötti kölcsönhatást gluonok közvetítik. 
A pozitronium gerjesztett állapotai között átmenetek figyelhetők meg, amelyeket foton 
emisszió kísér. Végül valamelyik alacsonyan gerjesztett állapotban szétsugárzás követke-
zik be. A pozitronium állapotainak tulajdonságai a kvantumelektrodinamika keretében, 
a perturbáció-számítás segítségével igen nagy pontossággal számíthatók, és az elméleti 
eredmények jól összehasonlíthatók az ugyancsak nagy pontossággal mérhető adatokkal. 
Az egyezés káprázatos, ami a kvantumelméletbe vetett bizalmat nagymértékben erősí-
tette. 

(folytatása következik) 
Lovas István, akadémikus 

Debreceni Egyetem, Elméleti Fizikai Tanszék 


