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A fizika nagy rejtélyei közé tartozik, hova lettek az ősrobbanás során keletkezett antirészecskék, hiszen a Világegyetemben nem 
látunk antianyag-galaxisokat. Különbség lehet tehát anyag és antianyag tulajdonságai között, habár ez ellentmond a fizika 
egyik alaptételének, a CPT-szimmetria elvének. A CERN Antiproton-lassítója a CPT-invariancia ellenőrzésére épült és 
ASACUSA kísérletében magyar csoport is működik, annak mutatjuk be tevékenységét. 

 

Anyag és antianyag 
Amikor Dirac felírta híres egyenletét az anyagi jellegű 
részecskék, a fermionok (mint amilyen, például, az elektron) 
mozgásáról, kétféle megoldást kapott, pozitív és negatív 
energiájút. Habár ez a 20. század legfontosabb fizikai felfede-
zéseihez tartozik, Diracot elsősorban szépészeti megfon-
tolások vezették: relativisztikusan invariáns, azaz a teret és 
időt egységesen kezelő, lineáris egyenletet keresett és talált; 
az antirészecskék fellépése szinte véletlen mellékterméknek 
tűnt fel, az egyenletek nem-fizikai, negatív energiájú 
megoldásai voltak. Dirac a negatív energiájú megoldásokat a 
pozitívak hiányának értelmezte, feltételezve, hogy a negatív 
energiájú állapotok a természetben eleve betöltöttek, de ha 
kiemelünk az egyikből egy részecskét, a keletkező lyuk 
viselkedik antirészecskeként. Ezt az értelmezést, amely 
hasonlít a félvezetők sokkal később felfedezett vezetési 
mechanizmusához, a fizika fejlődése azóta meghaladta.  

Nem sokkal Dirac elméletének közlése után, 1932-ben 
Anderson kozmikus sugarakban kimutatta a pozitront, az 
elektron antirészecskéjét; 1933-ban Dirac (Schrödingerrel 
együtt), majd 1936-ban Anderson is megkapta a fizikai 
Nobel-díjat. Számos tudománytörténeti összefoglalót találunk 
Vértes Attila könyvében [1]. 

Az évek során számos cikkben [2-5] írtam az anyag és 
antianyag teljes ekvivalenciáját kimondó CPT-invariancia 
elvéről és annak vizsgálatáról, utoljára az Angyalok és 
démonok című, 2009 májusában kijött film adott erre indokot. 
A jelen cikkemre a szerkesztők kérése a mentség. 

Szimmetriák a részecskék világában 
A részecskefizika szimmetriákra épül: azok írják le az 
összetett részecskék belső szerkezetét, teljesülő és sérülő 
szimmetriákon alapulnak a megmaradási törvények és a 
kölcsönhatások is, sőt, az elemi részecskék tömegét is sérülő 
szimmetriákból származtatjuk. 

A részecskék legfontosabb tulajdonsága a saját impulzus-
nyomatéka, a perdület (spin), amelyet a redukált Planck-
állandó, ħ = 1,055·10-34 J·s egységében mérünk: az egész 
számú többszörösével rendelkező, egész spinű részecskéket 
bozonoknak, a feles spinűeket fermionoknak hívjuk a 

szimmetriatulajdonságaiknak megfelelően: az előbbiek ún. 
Bose-Einstein, az utóbbiak Fermi-Dirac statisztikát követnek. 

A fermionok és a bozonok szimmetriatulajdonságai drámaian 
különböznek. Két fermion nem fér meg azonos állapotban, de 
a bozonok kimondottan kedvelik egymást (bozon-kondenzáció). 
Fermiont nem lehet teremteni vagy elpusztítani, amíg a 
bozonok kölcsönhatásokat tudnak közvetíteni, szabadon 
kibocsáthatja őket az egyik részecske és elnyelheti egy másik. 

A részecskefizika állapotfüggvényei a tértükrözéssel szemben 
általában párosak vagy páratlanok, ezt hívjuk paritásnak. A 
gyenge kölcsönhatás paritássértésének felfedezéséig 
feltételezték, hogy a kölcsönhatások során a rendszerek 
paritása megmarad, mivel az elektromágneses és erős 
kölcsönhatás megőrzi. Még meglepőbb volt annak 
felismerése, hogy a gyenge kölcsönhatás a töltés és paritás 
együttes tükrözésével definiált CP-paritás megmaradását is 
sérti, ha kicsit is.  Abban azonban senki sem kételkedik (bár 
születtek elméletek az ellenkezőjére), hogy a három tükrözés 
(töltés, tér és idő) együttes alkalmazása, nem változtatja meg 
a mérhető fizikai mennyiségeket. Ez igen alapvető fizikai 
törvény, a mikrofolyamatok elméleti számításánál feltételez-
zük, hogy az antirészecskék időben és térben ellenkező 
irányban mozgó részecskék. Részecske és antirészecske 
kölcsönhatása kölcsönös szétsugárzáshoz, annihilációhoz 
vezet. A pozitron kétfotonos annihilációját elektronon, 
például, úgy írjuk le, mintha a képbe bejönne egy elektron, az 
annihiláció térbeli pontjában és idejében kibocsátana két 
gamma-fotont, majd térben és időben kihátrálna a képből. 

A CPT-invariancia kísérleti 
ellenőrzése 
A CPT-invariancia elve szerint, ha tükrözzük egy szabad 
részecske töltését (C, mint charge), valamint ellentétes 
előjelűre fordítjuk a térkoordinátáit (P, mint paritás) és az idő 
irányát (T, mint time), akkor annak mérhető tulajdonságai - a 
töltés-jellegű kvantumszámok előjelén és a perdület irányán 
kívül - nem változhatnak meg. Mivel a töltéstükrözés során a 
részecske antirészecskévé változik, ez azt jelenti, hogy a 
szabad antirészecskék úgy kezelhetők, mint időben és térben 
ellenkező irányban mozgó részecskék. 
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A CPT-szimmetriát napjainkig minden kísérleti megfigyelés 
messzemenően alátámasztja, és szerepe annyira alapvető a 
térelméletben, hogy sokak szerint nem is lehet kísérletileg 
vizsgálni; látszólagos kis eltérések megfigyelése esetén 
inkább hihetünk valamelyik megmaradási törvény kicsiny 
sérülésében, mint a CPT-szimmetriáéban. Ugyanakkor a 
fizika nagy rejtélye, miért nem látunk antianyag-galaxisokat, 
miért képződött az ősrobbanás után egy billiomod résszel 
több anyag, mint antianyag, hogy itt maradjon 
Világegyetemünk anyagául. 

A szimmetriasértés nem idegen a részecskefizikától [5, 6]. 
Mint tudjuk, a gyenge kölcsönhatás maximálisan sérti a 
paritás-megmaradást eredményező térbeli tükörszimmetriát, 
és kis mértékben sérti a kombinált töltés- és tértükrözéssel 
szembeni CP-invarianciát is. A Standard modellbe be kell 
vezetnünk a Higgs-mezőt [7, 8], amely sérti a gyenge 
kölcsönhatást létrehozó lokális szimmetriát, hogy az elemi 
részecskék abban mozogva tömeget nyerjenek. Végül az 
elmélet bizonyos nehézségei arra ösztönöznek, hogy megol-
dásul bevezessük a szuperszimmetriát [9], amely eleve sérül 
alacsony energián. 

Mindezek miatt (vagy mindezek ellenére) komoly kísérleti 
erőfeszítés irányul a CPT-invariancia ellenőrzésére. A CPT-

szimmetria legfontosabb bizonyítéka a feltételezésével 
végzett számítások bámulatosan pontos egyezése a kísérleti 
adatokkal, a közvetlen kísérleti ellenőrzéséhez azonban csak 
össze kell hasonlítanunk egy részecske és antirészecskéje 
tulajdonságait, a CPT-invariancia következtében ugyanis a 
részecskék és antirészecskéik tömegének azonosnak, tölté-
sének azonos nagyságúnak és ellentétes előjelűnek kell 
lennie. Legpontosabb tesztje a semleges K-mezon és 
antirészecskéje relatív tömegkülönbsége, amely a mérések 
szerint <10-18. 

 A CERN-ben 1999 végén megépült Antiproton-lassító 
(Antiproton Decelerator, AD) berendezés [10] fő célja anti-
hidrogén-atom (antiproton és pozitron kötött állapota) [11] 
előállítása, hogy a hidrogénatoméval összehasonlítva a CPT-
szimmetriát ellenőrizzék (1. ábra). 

A CPT-szimmetria ellenőrzésére antihidrogénen egyér-
telműen a 2s - 1s atomi átmenet mérése a legígéretesebb [11]. 
Ez az elektromágneses átmenet a két állapot azonos 
impulzusmomentuma miatt első rendben tiltott, mert csak 
két foton kibocsátásával lehetséges, ezért igen hosszú a 2s 
állapot élettartama (0,14 s), az átmenet természetes eredő 
Doppler--hatás kiküszöbölődik, és így az átmeneti energia 
rendkívül pontosan mérhető. 

 
1. ábra: Hidrogén és antihidrogén energiaszintjei [11]. Az AD-kísérletek egyik fő célja a kétfotonos átmenet energiájának pontos mérése a 

közönséges hidrogénatommal egybevetve. 
 

Habár minden alapvető fizikai törvényt érdemes és kell 
kísérletileg ellenőrizni, elméleti berkekben megoszlanak a 
vélemények az ilyen kísérletek értelméről. A későbbiekben 
szó lesz a proton és az antiproton tömegének össze-
hasonlításáról, mint CPT--tesztről. Erre Vlagyimír Gribov, a 
fiatalon elhunyt, nagy elméleti fizikus, egyszer egy RMKI-
szemináriumon megjegyezte, hogy a CPT-szimmetria a fizika 
annyira alapvető elve, hogy nem is igazán lehet ellenőrizni, és 
a fenti két tömeg különbözősége esetén inkább elhinné az 
elektromos töltés megmaradásának kicsiny sérülését, mint a 
CPT-szimmetriáét. Luciano Maiani ellenben, amikor a CERN 
főigazgatójaként 2000 nyarán meglátogatta az  ASACUSA-
kísérletet (pályafutásom során jó néhány kutatóintézetet 
megjártam világszerte, és csak három olyan igazgatóval 
találkoztam, aki rendszeresen látogatta az intézetében folyó 
kísérleteket), közölte, nem érti, minek vesződünk vele, hiszen 

(1) a q elektromos töltés kvantált; (2) az anyag semle-
gességéből az elektron és a proton töltésére [q(p)-q(e)]/q(e)| < 
10-21, és (3) a töltés/tömeg arány egyezőségét protonra és 
antiprotonra igen pontosan mérték. Aztán sikerült 
meggyőznünk; ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy később fő-
igazgatói beszámolóiban a mérésünket a CERN kiemelkedő 
eredményei között emlegesse. 

Antianyag előállítása 
Az első antihidrogén-atomokat a CERN Alacsonyenergiás 
antiproton-gyűrűjénél (Low Energy Antiproton Ring, LEAR) 
állították elő 1996-ban, a LEAR működtetésének utolsó 
évében [12]. A gyűrű gyors antiprotonjait keresztezték egy 
xenon atomi nyalábbal. A xenonatomok elektromágneses 
terében az antiprotonok elektron-pozitron (részecske-anti-
részecske) párokat keltettek, és a relativisztikus antiproton 
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bizonyos (igen kis) valószínűséggel felcsípte a pozitront, 
antihidrogént képezve. Az azonos sebesség biztosítására 
kellett a kísérletet relativisztikus részecskékkel végezni. A 
tárológyűrű elektromágneses tere a semleges antihidrogén 
atomot már nem hajlította körbe, az egy egyenes nyaláb-
vezetéken kirepült, ahol azután egy fóliával elválasztották az 
antiprotont és a pozitront, és külön-külön annihiláltatták 
őket. 12 eseményt észleltek, és a szimulációval becsült 
hátteret 3 eseményre becsülték, tehát 9-et tulajdoníthattak 
antianyagnak. 

Mivel a LEAR elsősorban mezon-spektroszkópiai célra épült, 
a kilencvenes évek elején felmerült az igény olyan beren-
dezésre, amely lassú illetve hideg antiprotonokat szolgál-
tatna. Az igények és lehetőségek felmérésére John Eades 
(CERN) 1990-91-ben ULEAP (Ultra-Low Energy Antiproton 
Physics, ultra-alacsony energiájú antiproton-fizika) címen 
műhelyt szervezett, majd annak eredményeképpen 1992-ben 

a spektroszkópus (de akkor még nem Nobel-díjas) Theodor 
Hänsch-sel közösen müncheni konferenciát az antihidrogén 
fizikájáról. A konferencia anyaga és az azt követő 
konzultációk alapján öten tanulmánytervet írtunk a CERN 
közepes-energiájú tudományos bizottsága számára az 
antihidrogén-kísérletek lehetőségeiről, majd azt összefoglaló 
munkává terebélyesítettük [11]; máig az az antihidrogén-
vizsgálatok alapcikke, és jelentős hozzájárulása volt ahhoz, 
hogy a CERN az AD megépítése mellett döntött. 

Az energiaszintek meghatározásához (spektroszkópiához) 
lassú antihidrogén-atomok kellenek. A CERN az 
antiprotonok előállításához 25 GeV energiájú protonokat 
ütköztet irídium-céltárggyal, ahol proton-antiproton párok 
keletkeznek GeV fölötti energiával. Az energia 
részecskefizikai egysége általában a giga-elektronvolt: 1 GeV 
= 109 eV. 1 eV energiára tesz szert egységnyi töltésű részecske 
(pl. elektron vagy proton) 1 V feszültség  átszelésekor. 

 

 
2. ábra: A CERN gyorsítókomplexuma 2008  után.  A proton-szinkrotron (PS) protont és nehéz ionokat gyorsít a  szuper-proton-
szinkrotron (SPS) és a Nagy hadron-ütköztető (LHC), valamint antiprotont állít elő 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. 
 



Nukleon 2011. március IV. évf. (2011) 82 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011  4 

 
3. ábra: Antiproton keltése az  Antiproton-lassítónál. A Proton-

szinkrotron nagyenergiájú  protonjai balról beleütköznek a 
kúpalakú céltárgyba, a keletkező antiprotonokat a középső 

mágneses kürt gyűjti össze és a jobbra elhelyezkedő 
kvadrupólmágnes fókuszálja. (A CERN Angyalok és  Démonok 

kiállításáról) 

Az antiprotonokat mágneses mezőben összegyűjtik (3. ábra), 
majd állandó hűtés (azaz az egymáshoz képesti relatív 
sebességük folyamatos csökkentése) mellett, több lépésben 
lelassítják a csapdázáshoz szükséges energiára.  Az AD a 
CERN 2. ábrán látható gyorsítókomplexumában az AA-AC 
(Antiproton Accumulator - Antiproton Collector) kettős 
gyűrű helyén épült 1998 és 2000 között. Mivel a LEAR-t a 
CERN 1996 végén leállította, nem volt szükség többé az 
antiproton-gyűrűkre, a felhasználók viszont folytatni akarták 
a LEAR-nél megkezdett kísérleteiket, ezért jelentős külső 
(főként japán, valamint amerikai, német, dán és olasz) anyagi 
hozzájárulással átépítették nagyenergiájú antiprotonok 
folytonos gyűjtő helyéből lassú antiprotonok pulzált 
forrásává. Üzemmódja sajátos: ugyanúgy 24 órás, mint a 
többi hasonló részecskefizikai nagyberendezésé, azonban a 
három kísérlet a nyalábot naponta 8-8 órát használja, hetente 
léptetve a műszakokat. A proton-szinkrotron kétpercenként 
25 GeV/c impulzussal (azaz 24 GeV energiával) 5·1013 
protont tartalmazó részecskeimpulzust lő egy iridium-
céltárgyra, amelyen - más részecskék mellett - antiprotonok 
keletkeznek.  Mágnesek segítségével 3,5 GeV/c impulzusú 
antiproton-csomagot formálunk, majd állandó  hűtés mellett 
több lépésben 100 MeV/c-re (5,8 MeV energiára) lassítjuk. 
Részecskecsomag hűtése azt jelenti, hogy a csomagon belül - 
azaz a csomaghoz rögzített koordinátarendszerben - 
csökkentjük a részecskék egymáshoz képesti sebességét. Ez 
tényleg hűtés: gondoljunk egy száguldó űrrakétában levő 
forróvizes kannára. Magasabb energián a nyalábhűtés Van 
der Meer Nobel-díjas módszerével történik: a gyűrű egy 
pontján mérjük a részecskék széttartását, és ezt az információt 
egy áthidaló mikrohullámú vezetéken fénysebességgel a 
gyűrű átellenes pontjára visszük és ott korrigáló teret 
formálunk, mire a részecskék odaérnek (sztochasztikus 
hűtés). A lassú antiprotonokat azonos sebességű, de sokkal 
monokromatikusabb elektronnyalábbal hűtjük (elektron-
hűtés). Az AD kísérletei végül kétpercenként 4·107 
antiprotont kapnak 100 MeV/c (±0,1%) impulzussal 100 ns 
(10-7 s) hosszú csomagokban. 

Lassú antihidrogén előállításához az antiprotonokat elektro-
mágneses csapdában kell egészen alacsony energiára 
szorítanunk, hűtenünk (4. ábra).  Mivel az Antiproton-lassító 

antiproton-csomagja időbeni hosszúsága 100 ns és a csapda 
mintegy 1 m hosszú, 0,4 keV alá le kell lassítanunk az 
eredetileg 5,8 MeV energiájú antiproton-nyalábot, hogy a 
csapda nyitása és csukása között a legtöbb antiproton a 
csapdába kerüljön. Az ASACUSA együttműködés [13] erre a 
célra épített egy ellenkező irányba kapcsolt gyorsító-
rezonátoron alapuló utólassítót [14], a másik két kísérlet 
szabályozható vastagságú anyaggal lassít. Ez utóbbi egy 
nagyságrenddel kisebb hatásfokú, de a spektroszkópiai 
méréshez nem kell sok antihidrogén atom, azonosítás céljából 
valószínűleg egyenként fogjuk tanulmányozni őket. 

Hideg antihidrogén-atomokat elsőként az ATHENA kísérlet 
[15] (most felváltotta az ALPHA [16]) és az ATRAP [17] 
kísérlet állított elő a CERN Antiproton-lassítójánál 
elektromágneses csapdában. Nagy sűrűségű antiproton- és 
pozitron-plazmát vegyítettek; a rekombináció (az antiproton 
és a pozitron antiatomban egyesülése) után a semleges 
antihidrogén atomok a csapda közepét elhagyva az edény 
falán annihiláltak. Az ATRAP és ALPHA kísérletek célja, 
antihidrogén-spektroszkópia, még messze van; jelenleg a 
magasan gerjesztett állapotban keletkező antihidrogén 
alapállapotra hozását, és a semleges atomok mágneses térben 
való helyben tartását kell megoldani. Ez utóbbit az ALPHA-
kísérletnek 2010 októberében sikerült demonstrálnia. Az 
újonnan alakult AEGIS [18] együttműködés az antihidrogén 
gravitációs tömegét tervezi 1 % pontossággal megmérni. Az, 
hogy a proton és az antiproton azonosan hat kölcsön a Föld 
gravitációs terével, nem a CPT-szimmetria, hanem az 
Einstein-féle gyenge ekvivalencia elve állítja. 

 
4. ábra: Antiproton csapdázása. A csapdában elektronok vagy 

pozitronok vannak, amelyek a nagy mágneses mezőben 
keringve, szinkrotron-sugárzással energiát veszítve hűtik 

magukat. A protonok sokszor átszelve őket szintén lehűlnek, 
ekkor a csapdát megnyithatjuk a következő protoncsomagnak. 
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5. ábra: Balra: A metastabil antiprotonos héliumatom sematikus képe. A lassan mozgó antiproton polarizálja az elektron pályáját, amitől az 

antiproton azonos fő- és különböző mellékkvantumszámú állapotainak különböző kötési energiái lesznek, tehát külső erőtér hatására nem 
keverednek.  Ráadásul az elektron Pauli-taszítás révén árnyékolja az antiprotont a környező atomoktól, úgyhogy ütközések során sem 

tud impulzusmomentumot veszíteni. Jobbra: Lézer-rezonancia, ahogyan az egyatomos (LEAR, felső ábra) és impulzus-technikával (AD, 
alsó) észleljük. A felső görbéhez 106 lézerimpulzusra volt szükség, az alsóhoz egyre. 

 

Az ATRAP és ATHENA-ALPHA kísérleteiben az 
antihidrogén-atomok antiproton-pozitron-pozitron hármas 
ütközésben keletkeztek: szükség van egy harmadik 
szereplőre, hogy teljesülhessen az energia és az impulzus 
megmaradása. Elvben a harmadik lehet egy foton is, de a 
fotonkibocsátással járó sugárzásos rekombináció valószínű-
sége kicsi. Van olyan elképzelés is, hogy pozitron helyett az 
elektron-pozitron kötött állapotával, pozitróniummal ütköz-
tetik az antiprotont, és olyan is, hogy intenzív lézertérrel 
segítik a rekombinációt. A kísérletek tanulmányozták a 
keletkezési mechanizmust, és több érdekességet fedeztek fel. 
Ha például túlhűtik az antiprotonokat, teljesen szétválnak a 
pozitronfelhőtől és csökken a rekombináció esélye, ha viszont 
gerjesztéssel növelik az energiájukat, akkor is kevesebb lesz 
az antihidrogén, mert az ütközések szétverik az igen 
magasan gerjesztett állapotban keletkező, tehát kis kötési 
energiájú (anti)atomokat. 

Antihidrogént elsőként az ALPHA kísérletnek sikerült 
csapdáznia, 2010 októberében: 38 antihidrogén-atom 
annihilációját mutatták ki, amikor a töltött részecskék 
eltávolítása után atomi viszonylatban hosszú idő elteltével a 
semleges atomokat csapdában tartó mágneses mezőt 
lekapcsolták [19]. Ez óriási lépés a jövőbeni spektroszkópiai 
vizsgálatok felé. 

Spektroszkópia antiproton-atomokon 
Egzotikus atom, amelyben egy elektront nehezebb részecske 
helyettesít, olyankor keletkezik, amikor negatív részecskét 
(müont, piont, kaont vagy antiprotont) hagyunk anyagban 
lefékeződni. Atomi ütközésekben, sorozatos ionizációval 
történő lassulás után (anyagsűrűségtől függően 10-11...10-9 s 
idő után), az utolsó elektron kiütésekor, a részecske atomi 
kötött állapotba kerül. Mivel pályasugara a kilökött 

elektronéhoz hasonló, három nagyságrenddel nagyobb 
tömege miatt az antiproton magasan gerjesztett állapotban 
találja magát: kezdeti fő kvantumszáma az antiproton és az 
elektron tömege hányadosának négyzetgyökéhez közeli, 
tehát 38 körüli. Ezt a plauzibilis képet, amely évtizedek óta 
általánosan elfogadott, éppen a mi ASACUSA kísérletünk 
bizonyította az antiproton-állapotok betöltésének 
elemzésével. 

Az egzotikus atom legerjesztődése szintén gyors folyamat, és 
az erősen kölcsönható részecskék nem jutnak el az 
alapállapotig, hanem már gerjesztett állapotból, az anyagban 
való lelassulásuktól számított <1 ns-on belül befogódnak az 
atommagban. Ez minden eddig vizsgált rendszerre igaz, 
kivéve héliumot: abban a befogott antiprotonok mintegy 
3%-a 3-4 µs-ig elél. Ennek oka az, hogy az antiproton 
csapdába kerül a héliummag+ elektron + antiproton 
háromrészecske-rendszer magas fő- és mellékkvantumszámú 
állapotaiban: az antiproton jelenléte miatt polarizált pályájú 
elektron feloldja az azonos fő- és különböző mellék-
kvantumszámú antiproton-állapotok degenerációját, és 
ugyanakkor a Pauli-kizárás miatt megvédi az antiprotont a 
szomszédos atomokkal való ütközésektől, amelyekben 
megszabadulhatna pályamomentumától, és így az lassú, 
sugárzásos kaszkádátmenetekre kényszerül. 

A lézerspektroszkópia elve roppant egyszerű [14]. Ha a 
metastabil állapotban levő antiproton-atomot besugározzuk 
olyan frekvenciájú fénnyel, amely megfelel a metastabil és 
egy rövid élettartamú állapot közötti átmenetnek, az átme-
netet stimuláljuk, és az antiproton-atom azonnal annihilál. A 
mért élettartam-eloszlásban tehát csúcsot kapunk a lézer 
elsütésének pillanatában (5. ábra). Az antiproton annihiláci-
ójakor 4-5 nagyenergiájú töltött részecske (főként pion) is 
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kirepül; Cserenkov-számlálóval észleljük őket, amelynek jelét 
digitális oszcilloszkóp rögzíti. 

Lézerspektroszkópiai kísérletünk technikája az AD indulása 
óta eltelt tíz év alatt, természetesen, rengeteget fejlődött. A 
berendezések legnagyobb részét a Tokiói Egyetem vásárolta 
vagy csináltatta, de a magyar csoportunk hozzájárulása is 
jelentős volt: a különböző mérőberendezéseket nagy 
pontossággal kell az antiproton-nyalábhoz és a lézer-
sugarakhoz igazítani, és az ehhez szükséges, eddig összesen 
tíz mozgatóállvány Budapesten készült Zalán Péter (RMKI) 
tervei alapján, részben az RMKI műhelyében, részben külső 
cég segítségével. Az első nagy előrelépést a rádiófrekvenciás 
utólassító működésbe lépése jelentette, az ui. lehetővé tette, 
hogy egészen ritka, millibar alatti nyomású héliumgázban 
állíthassuk meg az antiprotonokat, csökkentve a metastabil 
atomok ütközési gyakoriságát. Nagyon sokat jelentett a 
lézerek folyamatos fejlesztése, főleg a frekvenciafésű 
alkalmazása a lézerenergia pontos beállításához [14]. Jelenleg 
nincs a módszerünkkel összehasonlítható pontosságú 
technika ennek a becslésnek az elvégzésére, a miénk az 
egyetlen CPT-ellenőrzés a barionok körében (a kaon ugyanis 
mezon). 

Másik fontos CPT-teszt az antiproton mágneses momen-
tumának meghatározása, hiszen annak is a protonéval kell 
egyeznie. Ezt lézer-mikrohullám-lézer hármas rezonancia 
segítségével csináljuk: egy mágneses momentumok 

kölcsönhatása miatt felhasadt átmenetet az egyikre hangolt 
lézerrel két egymás utáni lövéssel kétszer depopulálunk, de a 
kettő között a mintát a felhasadásnak megfelelő frekvenciára 
hangolható mikrohullámmal sugározzuk be [14]. Az első 
lövés az állapotot jórészt kiüríti, a rezonanciára hangolt 
mikrohullám viszont részben újratáplálja, a felhasadás a 
rezonancia-frekvenciával egyenlő. A mérések folynak, a 
módszer egyre pontosabban igazolja a proton és antiproton 
mágneses momentumának azonosságát. 

Pontos mérésekhez pontos körülmények szükségesek. Ideális 
esetben egyetlen, izolált, álló atomon kellene spektroszkópiát 
végezni, de az nem megy. Az ütközési folyamatok 
elkerülésére egészen kis sűrűségű mintában kell mérnünk, 
ahhoz viszont igen alacsony energiájú antiprotonokat kell 
előállítanunk. Erre szolgál a rádiofrekvenciás utólassító 
(RFQD) után épített MUSASHI berendezésünk az 
ASACUSA-kísérletben (6. ábra). Az AD 5 MeV energiájú 
antiprotonjait az RFQD 60 és 120 keV között beállítható 
energiára lassítja. Ezek már igen jó hatásfokkal csapdázhatók 
[14, 20, 21]. A csapdából kivont, eV energiájú antiprotonok 
számos igen érdekes atomfizikai és magfizikai kísérletet 
tesznek lehetővé; ezt a jelenleg is fejlesztés alatt álló 
berendezést egy híres japán szamuráj (6. ábra) után 
MUSASHI-nak kereszteltük el, a  Monoenergetic Ultra-Slow 
Antiproton Source for High-precision Investigations kifejezés 
kezdőbetűi alapján. 

 

 
 

 
6. ábra: Balra: Az ASACUSA-kísérlet rádiofrekvenciás utólassító berendezése a szupravezető antiproton-csapdával és a csapdából kivont 

lassú antiprotonok nyalábvezetékével [14], a MUSASHI-berendezés (Monoenergietic Ultra Slow Antiprotons for Spectroscopy and 
High-precision Investigations) elemei. A csapda, a nyalábkezelő rendszer és a hozzájuk tartozó elektronika szekrényei a Budapesten 

tervezett és gyártott mozgatóállványokon állnak. Jobbra: Miyamoto Musashi, szamuráj és filozófus (XVII. század), a kétkardos vívás és 
számos stratégiai könyv megalkotója, fent a róla készült film címlapja, lent ötkötetes életrajzának magyar kiadása 
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Antianyag a mindennapi 
gyakorlatban? 

Antianyag a gyógyászatban 

A világ részecskegyorsítóinak több, mint felét, mintegy 9000-
et, az orvostudomány használ, a maradék legnagyobb részét 
pedig az anyagtudomány. A gyógyászat gyorsítói 
túlnyomórészt diagnosztikai célokat szolgálnak, de például a 
kiberkéssel operálnak, és használnak gyorsítót tumorok 
operációs eltávolítása közbeni besugárzásra, hogy az esetleg 
ottmaradó rákos sejteket elpusztítsa. 

Antianyag alkalmazásaként széleskörűen használják a 
pozitron-emissziós tomográfiát, Magyarországon is több 
helyen. Pozitronemisszióval bomló izotópot juttatnak a 
vizsgált szövetbe, ahol a kibocsátott pozitron elektronokkal 
annihilál. A kibocsátott fotonok kirajzolják a szövet alakját és 
aktivitását. 

Az ACE kísérlet [22] az antiprotonok terápiás alkalmaz-
hatóságát vizsgálja, hogy mennyire roncsolják a rákos sejteket 
a bennük megálló antiprotonok. A első eredmények bíztatóak 
[23], az antiproton hatása a protonénak mintegy négyszerese, 
de a valódi alkalmazhatósághoz az ára nagyon magas. 

Antianyag, mint üzemanyag? 

A legegyszerűbb antianyag, antihidrogén előállításához 
nagyenergiájú részecskeütközésben kell előállítanunk 
pozitront és antiprotont, lelassítani őket, a plazmákat 
csapdában hűteni és összenyomni, és mindezek után az 
antihidrogént mágneses térben vagy lézercsapdában tárolni. 
Mindegyik lépés külön-külön lényegesen több energiát 
igényel, mint amennyit az antianyag majd hordoz, még ha az 
előállítás hatásfoka 100%-os is volna (mint ahogy persze 
sokkal kevesebb), a végső különbség mintegy 10 
nagyságrendnyi. Durva becslés szerint a CERN-nek 1 gramm 
antihidrogén előállítása a jelenlegi ütemben egymilliárd évig 
tartana, és az összes antianyag, amit a CERN idáig előállított, 
annyi energiát hordoz, amellyel pár percig lehetne csak 
működtetni egy villanykörtét. 

A NASA (Amerikai Űrkutatási Hivatal) mindezek ellenére 
komolyan finanszírozott kutatásokat ebben az irányban, mert 
az antianyag valóban kiváló energiaakkumulátor lenne, ha 
sikerülne építeni kis, hordozható antiproton-csapdát [24]. 

Antianyag bomba? 

Az antianyag, mint robbanóanyag kérdése, Dan Brown  
Angyalok és démonok című regényével került napirendre [25, 
26]. Főszereplője (akárcsak  A Da Vinci kód című regényéé) 
egy Robert Langdon nevű kutató a Harvard Egyetemről, aki 

egy Illumináti nevű titkos társaság után nyomozva 
megakadályozza a Vatikán felrobbantását egy kiló anti-
anyaggal, amelyet a CERN titkos, föld alatti laboratóriumából 
loptak el.  

A könyv megjelenésekor a CERN honlapot nyitott a 
következő információval: 

 

− A CERN valóban létezik, és megépítette a világ legnagyobb 
részecskegyorsítóját egy száz méterrel a föld alatt levő, 27 
km hosszú, köralakú alagútban. 

− A CERN viszont teljesen nyitott intézmény, nincsenek 
titkos laboratóriumai és semmi baja a Vatikánnal. 

− A CERN valóban előállít antianyagot, de nem az LHC-nál, 
hanem az Antiproton-lassítónál, mikroszkópikus mennyi-
ségben, amely nem hordozható és nem alkalmas bomba-
készítésre. 

− Az antianyag kutatása tisztán tudományos, a Világegyetem 
keletkezésével összefüggő kérdésekre keres választ. 

 

Hozzá kell tennem, hogy bármely antihidrogénnél nehezebb 
antianyag előállításához lassú antineutronokra lenne szükség, 
amelyet ugyanúgy nagy energián állítanánk elő, mint az 
antiprotont, de lelassítani nem tudnánk, mert semleges lévén 
nem lép elektromágneses kölcsönhatásba. Az antineutron 
anyagban az atommagokon szóródik, nem az elektronok 
terén, mint az antiproton, és ütközéskor az annihiláció 
valószínűsége az energia csökkenésével egyre növekszik. 

Amikor kiderült, hogy a regényből film készül, a CERN 
felajánlotta, hogy forgassák le a megfelelő részeket a 
helyszínen. Ron Howard rendező és Tom Hanks, a film 
főszereplője el is látogattak a CERN-be, ahol a stábjuk 
rengeteg képet készített. Később díszletben rekonstruálták az 
LHC-t, meglehetősen pontosan, és a felvételek Amerikában 
készültek. Nyilván olcsóbb és egyszerűbb volt díszleteket 
készíteni, mint a stábot Európába hozni. 

Köszönetnyilvánítás 
A szerző köszönettel tartozik kollégáinak, a PS-205 és 
ASACUSA kísérlet résztvevőinek, főleg a Tokiói Egyetemnek, 
a csaknem húszéves kellemes és eredményes együtt-
működésért, és amiért a legkülönbözőbb OTKA- és TéT-
pályázatok (jelenleg OTKA NK81448 és K72172, valamint 
TéT-JP-21/2006) támogatásával együtt is igen szegény 
magyar csoportot befogadták és anyagilag támogatták. 
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