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ismerd meg!
 

 

Mit várunk az LHC részecskegyorsítótól? 

II. rész 
 
Sokan tartanak attól, hogy az LHC minden eddiginél nagyobb energiájú laboratóriumi 

kísérleteiben olyan fizikai folyamatok indulhatnak be, olyan részecskék jelenhetnek meg, 
amelyek veszélyt jelentenek környezetükre, ránk. A CERN szakértői alapos elemzést készí-
tettek a potenciális veszélyekről és teljesen egyértelmű következtetésre jutottak: nincs ve-
szély. A legfontosabb ellenérvet a kozmikus sugárzás tanulmányozása szolgáltatta.  

A kozmikus sugárzásban az LHC-nál elérhető energiánál akár százezerszer nagyobb 
energiájú részecskék is megjelennek. Kevesen vannak ugyan, de milliárd évek óta zajla-
nak a világegyetemben ezek a folyamatok, tehát ha lenne bármiféle, a világot fenyegető 
pusztító hatás, akkor az már jelentkezett volna. A számítások szerint a Földet kialakulá-
sa óta 3x1022 darab 1017 elektronvoltnál (105 TeV) nagyobb energiájú részecske bom-
bázta. A részecskék számát figyelembe véve a természet mintegy százezerszer hajtotta 
végre az LHC teljes programját.  
 

 
A gyorsító csatornájában ilyen helyen lépett fel a hiba. 

Két szegmenset összekötő elektromos vezeték hibás összehegesztése okozta a bajt. 

 

Vákuumbuborék 
 Gyakran feltételezik, hogy a világegyetem nem teljesen stabil, a „vákuum” állapot 

nem a legalacsonyabb energiaállapota. Ezért egy alacsonyabb energiaállapotba mehet át 
a világ. Mindenesetre ez az elmúlt 15 milliárd évben nem következett be. Egyesek attól 
tartanak, hogy a nagyenergiájú részecskeütközések olyan „vákuumbuborékokat” hozhat-
nak létre, amelyben megvalósul az alacsonyabb energiaállapot. A buborékok aztán fo-
kozatosan tágulnak és fokozatosan elnyelik a Földet, majd az egész világegyetemet. Ha 
ez a feltételezés helyes lenne, akkor a kozmikus sugárzás sokkal nagyobb energiájú üt-
közéseiben már régen megvalósult volna.  
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A protonsugár 27 km hosszú pályájának a vázlatos rajza.  
Egy körbefutás során négyszer ütközik a két szembe haladó sugár. A 4 
fekete kör  az ütközési pontokat jelöli. Egy munkanapon folyamato-
san 10 órát működik a gyorsító. Ez alatt a nyalábban, közel  
fénysebességgel haladó minden proton 10 milliárd kilométert tesz meg. 

 

Mágneses monopólus 
 Furcsa részecskék a mágneses monopólusok (egypólus). A fizikusok meg vannak győ-

ződve létezésükről, mégsem találják őket. Az elektromos töltés kétféle: pozitív vagy ne-
gatív. Mágneses töltés, mágneses pólus is kétféle van, északi és déli, de az elektromos 
töltéssel ellentétben a mágneses töltések nem válnak szét, nem választhatók szét. A ket-
tétört mágnesrúdból nem lesz egy külön északi és egy külön déli mágnességű rúd, a 
rúddarab is kétpólusú lesz. A hétköznapokban nem találkozunk mágneses egypólussal. 
A modern fizikai elméletek szerint viszont léteznie kell mágneses egypólusnak 
(monopólusnak), több, egyébként sokszorosan igazolt elmélet teljességéhez elengedhe-
tetlen a létezésük.  

 Paul A. M. Dirac, a 20. század egyik legnagyobb elméleti fizikusa, 1931-ben mutatta 
ki, hogy az elektromos töltés csak akkor lehet kvantált, ha létezik legalább egy mágneses 
monopólus. Az elektromos töltés valóban nem vesz fel tetszőleges értékeket, hanem 
kvantált, nagysága mindig egy legkisebb egység egészszámú többszöröse. Dirac egyenle-
te nem adja meg egyértelműen a mágneses töltés nagyságát, de a mágneses töltés nagy-
sága minimum az elektromos töltés 68,5-szeresének adódik. 

 Az 1970-es évek közepén ismerték fel, hogy a három alapvető kölcsönhatás egyesí-
tése, az ún. nagy egyesítés során az elméletben megjelenik a mágneses monopólus. Az 
elektrogyenge (egyesített elektromágneses és gyenge) és az erős kölcsönhatás egységesí-
tésére végzett számítások egy kb. 10 billió – 1000 billió (1013 – 1015) teraelektronvolt 
(TeV) tömegű mágneses monopólus feltételezésére vezettek. Ekkora energiát részecs-
kegyorsítóval elképzelhetetlen létrehozni, tehát kár a hatalmas tömegű monopólus labo-
ratóriumi létrehozásával próbálkozni. A helyzet mégsem teljesen reménytelen, mert 
vannak olyan megalapozott elméleti számítások is, amelyek sokkal kisebb, mindössze 10 
teraelektronvolt körüli tömeggel bíró mágneses monopólusokat jósolnak. Ez az energia-
tartomány sem érhető el, de hamarosan a közelébe juthatunk az LHC-nál.  

 Laboratóriumi vizsgálati lehetőségek híján a kutatók a természetben kezdték keres-
ni a mágneses monopólusokat, de hiába, egyetlen monopólust sem találtak.  
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 Bunster és Henneaux nemrég közzétett elmélete szerint a mágneses mono-
pólusokat a fekete lyukak szippantották magukba. Számításaik szerint a fekete lyuk 
eseményhorizontján túljutott mágneses monopólus spinje (perdülete) hagyományos 
mechanikai mozgássá alakul át, ez készteti forgásra a fekete lyukakat. A kutatók öröm-
mel fedezték fel, hogy számításaik egyidejűleg két fontos problémára adtak választ, 
megtalálták a monopólusok búvóhelyét és magyarázatot adtak a fekete lyukak forgására.  

 A monopólusok hiába való keresése után sem gondoltak arra a fizikusok, hogy a 
monopólusok nem léteznek, hanem arra kerestek magyarázatot, hogy miért nem találjuk 
őket. A monopólusok létének kizárása a mai elméletek teljes elvetését, egy más alapo-
kon nyugvó új fizika kidolgozásának szükségességét hozná magával.  

 A mágneses monopólusok megjelenésétől azért tartanak néhányan, mert a nagy 
egyesítés elmélet egyes változatai szerint a mágneses monopólusok katalizálhatják az 
atommagot alkotó nukleonok, a protonok és elektronok bomlását. A bomlás során 
elektronok, pozitronok és később elbomló mezonok lépnek ki, a bomlást jelentős 
mennyiségű energia felszabadulása kíséri. A monopólusok lassan elfogyasztanák a pro-
tonokat és a neutronokat, megszűnnének az atommagok, teljesen átalakulna a világ. Ha 
lenne ilyen folyamat, akkor ennek is jelentkeznie kellett a kozmikus sugárzásban, de en-
nek nincs nyoma, a csillagok, bolygók puszta létezése igazolja ezt.  

 

 
Protoncsomag felnagyított képe  

 A gyorsító csatornában száguldó protonokat rádiofrekvenciás tér gyorsít-
ja. A rendszerben a protonok sűrűségeloszlása nem egyenletes, hanem 
csomagokba rendeződtek. A teljes protonnyaláb 2808 csomagból áll. 
Egy csomagban 100 milliárd proton található. 

 

Apró fekete lyukak 
 Csináljunk fekete lyukakat – javasolta a témakör két világhírű szakértője, Bernard J. 

Carr (Queen Mary College, Londoni Egyetem) és Steven B. Giddings (Kaliforniai Egye-
tem, Santa Barbara) a Scientific American hasábjain. Természetesen nem nagy, csillago-
kat elnyelő fekete lyukakra gondoltak, hanem parányiakra. A parányok előállítása is ha-
talmas berendezéseket, óriási részecskegyorsítókat igényel, tehát otthon továbbra sem 
kísérletezhetünk fekete lyukak gyártásával. A világ legnagyobb energiájú részecskegyor-
sítójánál, a nagy hadron ütköztetőnél, az LHC-nál viszont már születhetnek apró fekete 
lyukak. Van még egy komoly feltétel: csak akkor keletkeznek a gyorsítóban fekete lyu-
kak, ha a tér nem háromdimenziós, hanem több dimenziója van. Erre viszont egyelőre 
nincs bizonyíték. Ha az LHC detektorai fekete lyuk megjelenését észlelik, akkor joggal 
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gondolhatjuk, hogy sokdimenziós a tér. A szerzők alapos elemzése megnyugtató követ-
keztetéssel zárul: nem kell tartanunk a megjelenő parányi fekete lyukaktól. Nem kezdik 
el magukba olvasztani környezetük anyagát, hanem azonnal elpárolognak, rengeteg ré-
szecskét szétsugározva megszűnnek létezni. Megfigyelésük, születésük és haláluk egy új 
fizika kezdetét jelenti.  

 Az LHC-ban kb. 7 teraelektronvolt energiára gyorsítják fel a protonokat, ez az energia 
10-23 kg tömegnek, a proton nyugalmi tömege 7000-szeresének felel meg. A 10-23 kg tömeg 
azonban nagyon messze esik a hagyományos gravitációelmélet szerint elképzelhető lehető 
legkisebb fekete lyuk 10-8 kg tömegétől. Ha a világ a hagyományos gravitációelmélet sze-
rint működik, akkor nincs remény arra, hogy fekete lyukkal találkozzunk a részecskeütkö-
zéseknél. Legalább 15 nagyságrenddel nagyobb részecskeenergiára lenne szükség. Ennek 
megvalósítása viszont elképzelhetetlen.  

 A fizikusok régóta fáradoznak a gravitáció és a kvantumelmélet összeillesztésén, a 
gravitáció kvantumelméletének kidolgozásán. Az egyik legígéretesebb megoldás, a húr-
elmélet 3-nál több térdimenzióval számol. A többi kölcsönhatástól eltérően a gravitáció 
ezekbe az extra dimenziókba is behatol és rövidtávon rendkívül erősre nőhet. A részle-
tes számítások szerint már az LHC-ban is létrejöhetnek fekete lyukak, ha valóban 9-
dimenziós a tér. A legoptimistább becslés szerint másodpercenként 1 fekete lyuk kelet-
kezhet a részecskeütközésben.  

 Szabad-e ilyen merész kísérletbe kezdeni – kérdezik sokan aggódva. Közismert, 
hogy a nagy fekete lyukak akár egész csillagokat képesek elnyelni, magukba olvasztani. 
Hátha a parányi fekete lyukak is elnyelik környezetüket és fokról-fokra elnyelik akár 
egész bolygónkat. A kutatók biztosak abban, hogy a mikroszkopikus fekete lyukak nem 
lehetnek stabilak, ezt lehetetlenné teszik a kvantumfizika sokszorosan beigazolódott 
törvényei. A parányi fekete lyukak tehát instabilak, gyorsan elbomlanak. A megfigyelé-
sek is ezt igazolják.  

A természetben is zajlanak 
nagyenergiájú részecskeütközések, 
ezekben is keletkezhetnek fekete 
lyukak. A 109 teravolt energiájú 
kozmikus részecskék légkörbe érve 
évente mintegy 100 fekete lyukat 
hozhatnak létre. Ha születnek fekete 
lyukak a fejünk felett, akkor ezek ár-
talmatlannak bizonyultak.  

Ha a részecskeütközésekben 
megjelennek a fekete lyukak, akkor 
bizonyítják a tér rejtett dimenziói-
nak a létezését. A fizika egyik terüle-
te lezárul, de megjelenik egy feltá-
randó izgalmas új világ, az extra di-
menziók világa. 

 
Higgs részecske egy lehetséges szimulációs képe 

 
 

Jéki László,  
a fizika tudományok kandidátusa, szakíró 

 


