




Miből áll a világunk? 

Honnan származik? 

Miért olyan, mint amilyennek látjuk? 

Jóllehet ezeket a kérdéseket még nem tudjuk teljes bizonyossággal megválaszolni, ám az utóbbi 

években nagyon sokmindent felfedeztünk a bennünket körülvevő Univerzumról. Ezek a 

kutatások megmutatták, hogy a szemmel közvetlenül látható világon túl létezik egy láthatatlan 

világ, amelyben az anyagot felépítő, elképzelhetetlenül apró részecskék, valamint a  

kölcsönhatásaikat közvetítő részecskék véget nem érő mozgásban vannak, folytonosan 

változtatva energiájukat és helyüket térben és időben.   

Ez az album a részecskék káprázatos világát és meghökkentő viselkedésüket mutatja be.  

A CERN a világ egyik legnagyobb olyan kutatólaboratóriuma, ahol a részecskéket kutatják. 

Bemutatjuk a CERN hatalmas berendezéseit, a részecskegyorsítókat és a detektorokat. 

Azokat a helyeket, ahol ezeket a részecskéket létrehozzák, és tanulmányozzák őket.  

De csitt, ne szaporítsuk a szót, ugorjunk fejest a részecskék világába… 

Brian Southworth Georges Boixader 





A CERN-ben folytatatódnak a 
világ megértésére irányuló 
hagyományos törekvések 



A CERN kutatói a 
világunkat alkotó 

legkisebb részecskéket 
keresik 

Ez a kutatás már legalább a régi görögökig visszanyúlik  

A 19. században a vegyészek sok 
kémiai elem atomját azonosították 

Később a fizikusok még 
kisebb részecskéket 
találtak az atomokban  

Rengeteget tudunk már, de még mindig 
vannak megválaszolatlan kérdések.  

              A CERN-i tudósok a válaszokat 
                  keresik.   

TŰZ LEVEGŐ 

FÖLD 
 VÍZ 



Én vagyok a 
felelős a.... 

Hölgyeim és Uraim!  
 

AZ ELEKTRON! 

...fény kibocsá- 
tásért 

... a villanyért 

..az elektronikáért 

..a kémiai  
viselkedésért 

... a mechanikai 
tulajdonságokért 

Then the tiny 

nucleus at the 

centre of 

 atoms, no bigger  

than a millionth 

of millionth of 

a centimetre 

across, was found 

to contain other 

particles called 

protons and 

neutrons  

 

Mi vagyunk mindenféle 
atomenergia forrása! 
Használnak minket az 

iparban, a gyógyításban 
és a mezőgazdaságban is 

és most … 

AZ ATOMMAG! 

Azonban még minket  is  
– a neutront és a protont – 

még apróbb részek 
alkotnak! 

A 20. sz. elején 

a tudósok rá-

jöttek, hogy  az 

atomok külső 

részén lévő 

felhőt alkotó 

részecskék – az 

elektronok – a 

felelősek az 

anyagnak csak-

nem valameny- 

nyi tulajdonsá-

gáért 
 

Az atom közepén 

lévő kis atommag, 

amelynek mérete a 

centiméter millio-

mod részének a 

milliomod része 

körül van, még 

apróbb részecskék-

ből áll:  

protonokból és 

neutronokból. 

 

 



Nagyon sok részecskét fedeztek föl  

És vizsgálták a tulajdonságaikat 

Különös, hogy belőlem millió és millió 
van már egy csepp vízben is, a CERN-i 
kutatóknak mégis hatalmas, bonyolult 
berendezésekre van szükségük, hogy 

megtudják, milyen is vagyok 
valójában.  

Rájöttünk, hogy egyes 
részecskék elektromos 

töltést hordoznak 

Mások pörögni 
látszanak, mint a 

búgócsiga 

Találtunk nehéz részecské-
ket bizarr tulajdonságokkal, 

amelyeket Különösnek, 
Bájosnak, Alsónak, és  
Felsőnek nevezünk 



Node... Ha 

nagyon sok ré-

szecskét talál-

tunk, sokféle 

különleges tu-

lajdonsággal, 

akkor már 

tényleg tudjuk, 

hogy milyen a 

világunk?  

Tulajdonságaik alapján a 
részecskéket családokba 

rendezhetjük 
A családok tagjai 

ugyanúgy viselkednek 

És miért viselkednek egy családhoz 
tartozó részecskék hasonlóan? 

Azért, mert őket még 
kisebb részecskék alkot-
ják, és azok határozzák 

meg a viselkedésüket 

Hogy teszünk itt rendet? 

A proton belsejében például 
három apró részecskét talál-

tunk, ezeket kvarkoknak 
hívjuk 



A kvarkok részecskéket alkotnak, mint a proton és a neutron. Ezek azután 
atommagokat építenek fel, amelyek végül az elektronokkal atomot alkotnak... 

Megtaláltuk tehát, hogyan épül fel az Univerzum? 

ATOM 
ATOMMAG 

PROTON 

KVARK 

Eureka? 

Sajnos, nem. A kvarkok vizs-
gálatkor rájöttünk, hogy több 
van belőlük, mint amire az 
atomok felépítéséhez szükség 
lenne 

Miért vannak ezek az extra típusok, amikor nincs 
is rájük szükség a világ felépítéséhez? Vajon a kvarkok még 

kisebb részecskékből 
állnak? És az elektro-

nok? Sok kérdés maradt 
még! 

 



Nagyon 

erős! 

Az az erő azonban, amelyet 
„erős” kölcsönhatásnak 

nevezünk, százszor is erősebb! 

Ez tartja össze a protonokat 
és a neutronokat az 

atommagban 

Szegény 

gyenge 

neutron! 

Van azután a „gyenge” 
erő, amely sokkal 

gyengébb, mint a többi 

Ez a részecskék bomlásáért 
felelős. A neutron bomlása pl. a 

radioaktivitás egy fajtája 

…és elektromos viselkedést. Pl. a 
negatív töltésű elektronokat az 

atomban ez az erő tartja a pozitív 
töltésű atommag körül.  

 

A legismertebb az elektromágneses erő,  amely 

összekapcsolja a mágneses… 

Nagyon 

vonzó! 

Az anyagot 
alkotó részecs-
kék vizsgálatá-
ból kiderült, 
hogy a viselke-
désüket külön-
féle erők be-
folyásolják 



Tudjuk, hogyan viselkednek a 
részecskék az elektromágneses 

erő hatására 

A negatív elektronok 

kommunikálnak a pozitív 

atommaggal, hogy atomot 

hozzanak létre 

Pssst! 

A kommunikáció során minden töltés 

„közvetítő” részecskéket bocsát ki 

minden irányba, amelyeket fotonnak 

nevezünk 

A kommunikáció úgy történik, 

hogy a másik részecske elkap egy 

ilyen közvetítő részecskét.  

A fotonok cseréje úgy tartja össze ezeket a részecskéket, ahogyan a feldobott és 

elkapott labdák összetartják a zsonglőrök csapatát.  



Emiatt az erős kölcsönhatást 
közvetítő részecskéket 

„ragasztónak”, angolul „gluon”-
nak nevezzük 

Az erős kölcsönhatás olyan erősen tartja össze az atommagot, és olyan 

erősen ragasztja össze a kvarkokat a proton belsejében, hogy soha nem 

lehetett                                     egyetlen kvarkot sem kiütni anélkül, hogy ne 

vitt volna                                        magával más, hozzáragadt részecskét  

De az apró részecskék- 
nél ez annyira gyenge, 

hogy a hatásáról 
elfelejtkezhetünk  

Van még egy jól 

ismert erő, a 

gravitáció, amely 

bennünket a 

Földön tart, a 

Földet pedig Nap 

körüli pályáján.  



De a CERN-ben elő 
tudjuk őket állítani, 
és vizsgálni tudjuk 
őket. Így most már 
jobban ismerjük 
őket!  

A gyenge erő, amely a neutron 

bomlásáért is felelős, sokáig 

nagyon rejtélyes volt 

Tünékeny, alig megfigyelhető 

részecskék is keletkeznek 

közben, amelyeket 

neutrínóknak hívunk 

A Nap és a csillagok működése 

közben neutrínók keletkeznek 

nagy számban 

A csillagok fényével együtt neutrínók is 

keletkeznek, miközben a gyenge erő dolgozik.  

Annyira gyengén hatnak kölcsön ezek más 

anyaggal, hogy nehézség nélkül áthaladnak az 

egész földgolyón. Milliók és milliók haladnak át 

rajtunk ebben a pillanatban is.  



Ez roppant meglepő, hiszen a gyenge 

kölcsönhatás sokkal gyengébb 

Egységes elméletet alkottak, amely egyszerre magyarázta meg az 

elektromágneses és a gyenge kölcsönhatást 

Ez a felfedezés két CERN-i fizikusnak 1984-ben 

Nobel-díjat jelentett 

Az új elméletet a 

CERN-ben iga-

zolták. Felfedez-

ték a W és Z-nek 

nevezett nehéz  

részecskéket, a-

melyek úgy köz-

vetítik a gyenge 

kölcsönhatást, 

ahogy az elektro-

mágneses köl-

csönhatást a fo-

tonok.  

Gyenge 
vagyok 

Itt egy 

neutrínó 

1970-ben a tudósok nagy lépést tettek a részecskék világának megértése felé… 



Ez itt a részecskék világa, és a részecskék viselkedése 

Ezt vizsgálják a CERN-ben … 

A CERN-i kutatók álma, hogy egy napon ezt a nagyon bonyolult világot is 

néhány egyszerű törvény segítségével lehet  majd megmagyarázni.   





Több mint 7000 tudós vesz részt a CERN-i kísérletekben, akik a világ 

minden tájáról jönnek 

Azért jönnek, hogy használják a nagy 
berendezéseket, amelyekkel részecs-

kéket nagy energiára lehet gyorsítani. 

A nagy energiájú részecské-

ket ütköztetni lehet,… 

… az ütközés eredményét vizsgálni lehet nagy 

detektorokkal, és így..  
...tanulmányozni lehet az apró 

részecskék viselkedését. 



Éppen úgy, ahogy egy elefánt súlyának sincs 

nagy hatása, ha nagy felületen oszlik el… 

…de a hatás drámai, ha egy tűhegyre 

koncentrálódik… 

A CERN  

gyorsítóiban új 

részecskék keletkeznek,  

és a kutatók mélyebbre 

láthanak be az anyag 

szerkezetébe. 

Egyetlen gyorsított ré-
szecske energiája nagyon 
kicsiny. Azonban az 
energia koncentrációja 
számít! 

Minél nagyobb a részecske 
energiája, annál mélyebbre 

tud hatolni az anyagba 

Ha elegendően nagy az energia, új részecskék is 
keletkezhetnek, mivel energia és tömeg átalakulhatnak 
egymásba      ( E=mc2 ) 



Gyorsított elektronok 

rajzolják ki a képemet 

Egy TV készülék a CERN-i gyorsítók csaknem minden 
alaptulajdonságával rendelkezik.  Van benne részecskeforrás, gyorsító-  és 

nyalábvezető rendszer, valamint detektor 

Nem minden gyorsító nagy és 
különleges. Legtöbbünknek 
otthon is van egy!  

Mindig is volt itthon egy 

kis CERN-em! 

 

… elektromágneses mezők 

gyorsítják őket… 

Elektronok szabadulnak 

ki  a katód izzításakor… …és irányítják a 

nyalábot… 

…a 

képernyőbe 

csapódáskor 

detektáljuk 

őket. 



Az elektromos töltésű 

részecskéket tudjuk 

gyorsítani  

Pl. ha egy elektron két gyűrű 
között halad át, amelyeket egy  

1,5 voltos elemre kapcsoltunk…  

…a negatívtól a pozitív felé 
taszítódik 

Ezzel a kis „rúgással” az 
elektron energiája megnő 
 1.5 elektronvolttal (eV)  

…több 

milliószor, 

hogy a 

részecskék 

nagy energiát 

kapjanak 

 A CERN-ben ezeket a 
rúgásokat megismétlik…  

Minden körön az 

elektromos mező  ad 

nekünk egy lökést, hogy 

egyre nagyobb energiánk 

legyen 

Mágnesek tartanak 

minket körpályán, hogy 

ismét kaphassunk egy 

lökést 

A nagy gyorsítók így 
működnek 

Kis 
energiával 
lépünk be  

       Vákuumban 
rohanunk, hogy 
ne ütközzünk a 

levegő 
molekuláival 

 
   Nagy 

energiával 
távozunk 



A CERN első gyorsítója protonokat gyorsított. 

Szinkrociklotronnak nevezték, és főleg az 

atommagok vizsgálatára használták.  

A berendezés közepén lévő 

elektromos mező a 

hidrogénatomokról 

leszakította az elektronokat… 

…és az így kiszabadított protonok a 

berendezés köralakú mágnesében görbített 

pályán keringtek. 

Spirális pályán haladtak egyre kijjebb, ahogy 

minden körülforduláskor kaptak egy-egy 

gyorsító lökést.  Végül 600 millió  elektronvolt 

(600 MeV) energiát nyertek  

Ez elegendő energia az 

atommag megváltoztatásához 

…és érdekes módokon való 

átalakításához 



A szinkrociklotron olyan kutatási programba 

kezdett, amely ma is folyik a CERN ISOLDE 

nevű berendezésénél. Az ISOLDE-ban ólmot 

arannyá tudnak változtatni...  

Különleges körülmények között 

lévő atommagokat is lehet 

vizsgálni – pl. ha újabb, több 

részecskét gyömöszölünk beléjük 

Ez az atommagokról újabb 

informácót ad, mint ahogy egy 

botanikus is egy növény 

különböző hibridjeiről gyűjt 

információkat 

Ezeket az új atommagokat – amelyeket izotó-

poknak nevezünk – az ipar, a gyógyászat és a 

mezőgazdaság is használja 

Az atommagok létrejöttéről   

        szerzett tudás pedig  

         segít megérteni a  

                   csillagok  

                    működését 

...de sajnos, csak igen kicsiny 
mennyiségben. A kutatókat a 

CERN-ben másfajta 
atommagok érdeklik!  



1959-ben a CERN üzembe helyezte a világ 

akkor legnagyobb energiájú gyorsítóját, 

amelyet 28GeV-es (28 ezermillió 

elektronvoltos) proton-szinkrotronnak 

neveztek 

A protonszinkrotronban a protonok 

majdnem elérik a fénysebességet, és a 

tömegük majdnem harmincszorosra nő a 

nyugalmi állapotban mért tömeghez képest 

A proton-szinkrotron nagyon sikeres berendezés volt. Kísérletek százaiban használták, és ezerszer annyi protont 

gyorsítottak vele, mint amennyire kezdetben számítottak.. Ma sokféle részecskét gyorsítanak vele, amelyeket más 

berendezésekbe lőnek további gyorsításra.  

Mindenki a protonszikrotron 
fedélzetére!  



A protonszinkrotronnál a kutatók 

észrevették, hogy egy neutrínó és  egy 

proton ütközése után nemcsak más 

részecske, hanem neutrínó is kiléphet.  

Ez volt az első jel arra, hogy az 

elektromágneses és a gyenge kölcsön-

hatás hasonló törvényeket követ. 

Más kísérletekben a müon (mü-

mezon) nevű részecske parányi 

mágneses terét mérték ki 

milliomodrész pontossággal 

Ez megerősítette az elektromágneses 

elméletünk helyességét 

A proton szinkrotronnál végzett kísérletekben sokféle részecske keletkezett, 

amelyek nagy                         mértékben bővítették a részecskék világáról szerzett 

ismereteinket 



A gyorsítógyűrű áthalad a francia-svájci 

határon is, és a kerülete 7 km. 

Egy, a felszín alatt 40 méterre fekvő 

alagútban épült, hogy ne zavarja 

meg az eredeti környezetet 

Hogy még mélyebbre hatol-
hassanak az anyag belsejé-
be, a CERN megépítette a 
szuper proton szinkrotront 
(SPS). 1976-ban készült el, 

és  400 GeV energiára 
gyorsította a protonokat.  

Nagy energiájú 
protonokat lő egy 
nehéz fém-ből (pl. 
ólom-ból) készült  

céltárgyra 

A keletkezett 
sokféle részecske 
közül mágnesek 
válogatják ki az 

érdekeseket 

Ezek ismét 
ütközhetnek 
protonokkal 

egy sok hidro- 
gént tartal-

mazó tartály-
ban  

A kilépő 
részecskéket 

detektálhatjuk és 
analizálhatjuk 



A gyorsító nagyon nagy energiájú és 
intenzitású nyalábokat szolgáltat. 
Például neutrínó nyalábokat is!  

A neutrínók viselkedésére vonatkozó 
legpontosabb mérések közül többet 

ennél a gyorsítónál végeztek  

Olyan kísérletek is voltak, amelyekből kiderült, hogy 

kvarkok másképpen viselkednek az atommagok 

belsejében, mint a különálló részecskékben  

A szuper proton szinkrotron nehéz 

atommagokat – mint pl. ólom – is gyorsított 

nagyon nagy energiákra abban a reményben, 

hogy a kvarkokat és gluonokat szinte szabad 

állapotba hozhassa egy olyan „levesben”, amely 

talán csak az Univerzum keletkezésekor 

létezhetett.  

Ennek a levesnek a vizsgálata a CERN új gyorsítójában, 

a Nagy Hadron Ütköztetőben (LHC) folytatódni fog. 



Ütközőnyalábok ahhoz hasonlíthatók, mint ha két 

bilirádgolyót egymással szemben lőnénk. A teljes energia 

az érdekes jelenségek létrehozására  fordítódhat.   

Nagyon sok részecskét kell 

azonban tárolni egy nyaláb-

ban, különben az ütközések 

nagyon ritkán történnek. 

Mint két sörétpuskából kilőtt 

söréteknél is történik  

Részecskék keltésére és 

átalakítására több energia marad, 

ha egymással szemben haladó 

részecskék ütköznek 

Amikor a szuper proton szinkrotron protonjai álló céltárgyba ütköznek, az olyan, mint 

a biliárdgolyók ütközése. Az energia legnagyobb része az ütközés után a golyók 

mozgatására fordítódik.  

Az első, nagy intenzitású ütköző-

nyalábokat 1971-ben  a CERN hozta 

létre a híres „keresztező tároló-

gyűrűk” nevű gyorsítóban 



Az a nagy trükk, hogy a részecskéket az 
egyik irányban küldjük, az antirészecs-
kéket pedig a másikba. Ugyanaz az e-
lektromos mező gyorsítja a protont az 

egyik irányba,  az antiprotont a másikba 

Nyalábütköztetők 
olcsóbban megvalósít-
hatók, ha a két nyaláb 
ugyanabban a mágne-
ses gyűrűben futhat 
egymással szemben. 

Az antirészecskék különleges teremtmények. 

Ugyanolyanok, mint a részecskék, csak 

néhány tulajdonságuk ellenkező előjelű 

Elképzelhető, hogy olyan  világ is létezik, 

amelyben az atomokban antielektronok 

(pozitronok) vannak, az atommagban 

pedig antiprotonok és antineutronok 

Amikor anyag és antianyag találkozik, energiává robbannak szét. Ha egy 

antiember valaha is kezet rázna egy emberrel, annak katasztrófa lenne a 

következménye.  



Sajnos nem könnyű sok 
antiprotont összegyűjteni 
egy nyalábba, hogy proto-
nokkal ütköztessük őket 

De a CERN-
ben kitalálták, 

hogy ezt 
hogyan lehet! 

A céltárgyban sok 

antiproton keletkezik, nagy 

össze-visszaságban 

Ezeket mágneses mezőkkel 

egy speciális gyűrűbe terelik  

A gyűrű egy pontján 

megfigyelik őket...  

.. és ezt az információt gyorsan 
átküldik a gyűrű túloldalára, 
ahol elektromos terekkel 
összeterelhetik őket 

Néhány óra múlva már millió és millió antiproton  fut 

a nyalábban, szépen rendezett sorokban.  



Ennek a cerni találmánynak 

köszönhetően a CERN-ben protonok és 

antiprotonok ütközhettek a szuper 

proton szinkrotronban 

Együttesen elegendő volt az energiájuk ahhoz, hogy létrehozzák a W és a Z 

részecskéket, és ezzel igazolják az elektromos, a mágneses és a radioaktív 

jelenségek egységes gyökereit 

A szuper proton szinkrotront 

már nem ütköztetőként üzemel-

tetik.  A CERN az antiprotono-

kat most nagyon kis energiájú 

                           kísérletekben 

                           használja… 

…például antiprotonokat és 

pozitronokat mágneses 

palackokban befognak, és 

antihidrogén atomokat készítenek 

belőlük 

Ez azt a reményt adta nekünk, 
tudósoknak, hogy majd egyszer 

valamennyi jelenséget közös 
alapról érthetünk meg 



…hogy az anyag 
viselkedését korábban 

soha nem látott 
körülmények között 

vizsgálhassák 

1989-ben a CERN üzembe 
helyezte a világ legnagyobb 

elektron-pozitron ütköztetőjét, 
a LEP-et,... 

Jelenleg az egyik választás elektron és pozitron ütköztető lehet, amelynél 

az ütközések ugyan egyszerűek, ámde nehéz nagyon nagy energiákat 

elérni. 

A másik lehetőség a protonok ütköztetése, ahol nagyon nagy energiákat le-

het elérni, ám a sok kvark és gluon miatt az ütközések nagyon bonyolul-

tak. A CERN most ilyen gyorsítót épít, a Nagy Hadron Ütköztetőt! 

A tudósoknak jó előre át kell gondolniuk, 

hogy milyen berendezésekre lesz szükségük 

a jövőben 



…egy kb 4 méter átmérőjű, 27 km kerületű, gyűrű alakú  alagútban, amelyet 
néhány centiméteres pontossággal kellett létrehozni A LEP sok tíz méterrel a francia és 

svájci mezők alatt épült...  

A CERN már meglévő gyorsítóit 

átalakították, hogy elektronokat és 

pozitoronokat lőjenek be a LEP-be 



A LEP építése során több új technológiát is ki kellett fejleszteni. 

Például az alacsonyabb mágneses terek elérése érdekében betonnal 

kellett kitölteni egyes mágneses elemek közötti hézagot.  

A gázmolekulák távoltartása érdekében 20 km 

hosszú speciális – ún. getter – anyagból álló szalagot 

helyeztek el a gyorsító vákkumcsövében. Gettert a 

TV készülékek is használnak.  

…és szupravezető anyagból készült 

gyorsítóelemek gyorsították őket útjuk során 

Speciális 

mágnesek 

fókuszálták a 

részecskéket 

koncentrált 

nyalábokká… 



A  LEP építése. A világ legnagyobb tudományos berendezése, amely komplex, high-tech komponensek ezreit 

tartalmazta, az európai ipar és technológia diadala volt.  

Négy hatalmas részecskedetektor 

(ALEPH, DELPHI, L3 és OPAL), 

figyelte a valaha látott legnagyobb 

energiájú elektron-pozitron 

ütközéseket 



Hatalmas berendezések kellenek, hogy 
megfigyelhessük a nagy energiájú 

ütközésekből szétrepülő nagy energiájú 
részecskéket 

Többféle technikával detektálha-

tunk. Például megfigyelhetjük azo-

kat a csöppnyi elektromos zavaro-

kat, amelyeket a részecskék okoz-

nak, amikor útjuk során atomokat 

bontanak szét 

Az elektromos jelet a detektor 

sokezer szálú függönyének a 

részecskéhez legközelebb eső 

szálából kapjuk. Innen tudjuk 

merre ment a részecske 

Az ütközési pontot sokszálas elektro-

mos függönyökkel, kaloriméterekkel és 

más detektorokkal vesszük körül, hogy 

jól lássuk, mi is történik 

Egy másik technika azt az e-

nergiát méri, amit a részecs-

ke elveszít miközben más       

részecskékkel ütközik a 

pályája mentén.  Az 

energiamérő eszközöket 

kalorimétereknek nevezzük 



A detektorokból jövő információkat 

számítógépekkel dolgozzuk fel 

 Bonyolult elektronika “figyelmezteti” a 

detektort, ha egy érdekes ütközés történik 

                                         …így a tudósoknak nem  

                                      kell állandóan ott lenniük 

A CERN-ben kifejlesztett detektorokat más célra is 

lehet használni. Például kórházakban.  

A CERN-ben használt detektorok 

feltalálóját  1992-ben Nobel-díjjal 

tüntették ki.  



A detektorok háznál is 
nagyobbak 

Egyetlen ütközésből jövő 
információk 

megtöltenének egy 
telefonkönyvet 

Körülveszik azt a pontot, ahol 
a részecskék ütköznek 

Rögzítik a kirepülő 
részecskék irányát és 
mérik az energiájukat 

Nagy mágnesek görbítik meg a 
részecskék pályáját, és így 

mutatják meg, hogy mekkora a 
töltésük 

Nagy számítógépekre van 
szükség minden 

információ 
feldolgozásához  



Miután a LEP elvégezte a feladatát, az elektronok és pozitronok helyett a protonokat és az 

atommagokat még hatalmasabb mágnesek fogják pályán tartani a Nagy Hadron Ütköztető 27 

kilométeres gyűrűjében   



Másodpercenként kb. 800 millió 
proton-proton ütközés 

következik be   

A Nagy Hadron Ütköztető egy 
detektora akkora, mint egy 

hatemeletes irodaház  

…mint amikor az 
Univerzum 

megszületett Az LHC detektorai mellett a LEP hatalmas detektorai is eltörpülnek  

Ez ekvivalens 800 millió 
telefonkönyv 

információival  

A proton-proton ütközésekkel 
az LHC-ben olyan 

körülményeket lehet 
tanulmányozni... … 



Néhány kérdés, amit az 

LHC-nek kellene 

megválaszolni: az anyag 

szerkezete és a tömeg 

rejtélye   

A részecskék tömege nagyon fontos. Ha az 

elektronnak nem lenne tömege, nem 

léteznének szilárd anyagok  

Vajon nehéz részecskék magyarázzák 

meg azt, hogy miért nincs antianyag az 

Univerzumban ? 

Miért olyan nehezek a W és a Z részecskék? 

Ha könnyebbek lennének mint az elektronok, 

mi nem létezhetnénk… 

  

Vajon az anyag és a kölcsönha-

tások kapcsolatánál van vala-

milyen „szuperszimmetria” ? 

…és a Nap sem 
élne elegendő 
ideig ahhoz, 

hogy intelligens 
élet kifejlődjön 

az evolúció 
során 





Bizonyos értelemben a 
tudósoknak küzdeni kell 

azért, hogy ki 
használhassa a CERN 

berendezéseit   

A nagy detektorok építése és a 

kísérletek végrehajtása kutatók 

százainak összehangolt munkáját 

igényli 

Az ötleteiket 
bizottságoknak fejtik ki, 

akik elfogadják, vagy 
elvetik azokat   

Semmi sem titkos a 
kísérletekben, és az 

eredményeket 
nyilvánosságra hozzák   

Semmi közük a nukleáris energia 

felhasználásához  Ez tiszta tudomány, alap-kutatás, 
a bennünket körülvevő 

Univerzum megismerésére 



Az 1950-es évek elején az európai kutatók és politikusok 
elhatározták, hogy egy nagy fizikai laboratóriumot hoznak 
létre annak érdekében, hogy az élvonalbeli, kiváló fiziku-

sokat megtartsák Európában, és  összefogásra serkentsék a 
háború által megosztott országokat. 

2000-ben a  CERN-nek 20 tagállama volt: Ausztria, 

Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, 

Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, 

Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, 

Portugália, Szlovák Köztársaság, Spanyolország, 

Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság  

Az 1953 -ban aláírt 

egyezmény  alapította 

meg a szervezetet. 

A CERN a következő 
név rövidítéséből 

származik: “Conseil 
Européen pour la 

Recherche Nucléaire” 



A CERN legmagasabb döntéshozó szerve a Tanács, amely évente általában kétszer ülésezik, s amelyben mindegyik 

tagállamot egy kutató és egy tudományos ügyintéző képviseli.   

Mindegyik ország, méretétől 

függetlenül, a tanács 

döntésében ugyanolyan 

szavazati joggal  rendelkezik. 

A Tanács hatáskörébe tartozik az újabb, nagy projektek engedélyezése, a 

kutatási berendezések fejlesztése. A Tanács szavazza meg a CERN költségvetését 

is és nevezi ki a CERN főigazgatóját (Director General) 



A Tudománypolitikai Bizottság 

figyelemmel kíséri a laboratórium 

tudományos előrehaladását.  

A tanács munkáját két 
bizottság segíti. 

Kiváló tudományos munkájuk alapján 

kiválasztott  kutatókból áll, nemzetiségre 

való tekintet nélkül 

A Gazdasági Bizottság a Cern 

gazdasági fejlődését kíséri 

figyelemmel. 

Minden tagország gazdasági szakértőt 

küld ebbe a bizottságba  

A laboratórium vezetését a főigazgató 
(Director General) irányítja. 



Mindegyik tagállam az állami 

tiszta nettó jövedelméhez képest 

arányosan támogatja a CERN-t 

Az éves költségvetést az új berendezések beszerzésére, a kutatási létesítmények 

működtetésére és fejlesztésére, valamint a CERN állományában lévő dolgozók 

fizetésére fordítják 

Az iparvállalatok úgy számolnak, hogy minden, a 

CERN-be befizetett svájci frank az európai ipar 

számára 3 újabb svájci franknak megfelelő meg-

rendelést hoz 

A tagállamok minden lakos után évente kb. 2 svájci frankot 

fizetnek be a CERN költségvetésébe 



A részecskefizikai kutatások számára a CERN személyzetének sok mindenhez kell értenie. Az itt dolgozók nagyjából 

négy csoportba sorolhatók:  

Több mint a harmada 
kutató vagy mérnök  

A negyede technikus vagy 
műszaki rajzoló  

A negyede szakmunkás  
A maradék az  

adminisztrációban dolgozik  

Állandóan kb. 7000 ember dolgo-
zik a CERN-ben. Ebből  2000 a 
CERN saját állományában van, a 
többség pedig vendégkutató, akik 
a kísérleteik miatt jönnek ide.  

A CERN saját állománya csak-
nem teljesen a tagországokból 

jön… 

…de nem nemzeti kvóta 
szerint!  

És eközött a sok ember között egy 
sincs, aki teljesen megértené a 

viselkedésemet! De szorgalmasan 
próbálják...  



A CERN együttműködik az 
európai iparral a modern 

technológia sok határterületén  

A CERN berendezéseinek az 
elkészítése és üzemeltetése sokféle 

kompetenciát és szaktudást 
igényel 

A CERN az európai iparnak a modern technológia határait feszítő megrendeléseket ad: elektronika, 
vákuumtechnika, kommunikáció, számítástechnika, méréstechnika, szupravezetés, gyorsító technológia, 

épületgépészet és részecske detektálás. A CERN kutatói hozták létre a világhálót, a „World Wide Web”-et is.  



Mindezt, Genfhez közeli, vonzó 
környezetben valósítják meg. Genf sok nemzetközi rendezvénynek ad 

otthont, és jól felkészült az idegenek  
fogadására. 

A gyorsítók növekedésével a CERN átterjeszkedett a 
francia oldalra is, a „Pays de Gex”-re. A laboratóri-
um a világon abban is egyedülálló, hogy fizikailag is 
átnyúlik egy határon.  

A laboratórium könnyen 
elérhető a kísérletezni 

kívánó kutatók számára. 



A nem-tagországok  kutatóinak ezreit 
szintén vonzzák a laboratórium 

egyedülálló kutatási lehetőségei. A 
CERN a kutatás nemzetközivé 

válásának diadala.  

Manapság sok nem-
tagország is hozzá-
járul a CERN költ-
ségvetéséhez.  Ilye-
nek Kanada, India, 

Izrael, Japán, 
Oroszország és az 
Amerikai Egyesült 

Államok. 



És most elköszönünk, 
viszontlátásra  

Reméljük, hogy ugyanúgy élvezted a részecskék világát, mint  
ahogy mi. Sok tanulnivalónk van még, hogy gyarapítsuk az 

emberiség tudását és hogy még inkább képessé tegyük arra, hogy 
irányíthassa életét, és környezetét. 

Vége 


