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Kezdetben volt a sötétség… kb. ilyen: 

Aztán a kémikus elválasztotta az atomot a 
molekulától (1860, Karlsruhe, első nemzetközi 
vegyészkonferencia). És látta, hogy ez jó, mert 
az atomot elemi részecskének hitte. Ám akadt 
hitetlen fizikus, aki fél évszázaddal később is 
tagadta az atom létezését* (1913, E. Mach).  

Közben egy fizikus  (1897, J. J. Thomson) 
felfedezte az elektront*. Az elektront még 
mindig elemi részecskének hisszük. 

Aztán egy újabb fizikus (1911, E. Rutherford) 
felfedezett egy újabb „elemi részecskét”, az 
atommagot*. Aztán ugyanez a személy rájött, 
hogy az atommag mégsem elemi részecske, 
mert egy csomó „igazán” elemi részecske van 
benne: protonok (1919). Csakhogy A≥Z! Hm! 

Timeline: Subatomic Concepts… 
(kivezetés az elemi részecskék történetéből) 

Aztán egy másik fizikus (1932, J. Chadwick) még egy „elemi részecskét” talált a magban: a 
neutront. Remek! Egy idő után azonban a dolog kezdett kínossá válni, mert minden héten 
felfedeztek egy újabb „elemi részecskét”. Ezek egy töredéke az, ami nem látszik a táblázatban… 

– Muszáj lesz kitalálni valamit! – filózott egy tudor (1963, M. Gell-Mann) atomcsendben. És 
kitalálta a kvarkot...  
– Jó ez nekünk? – kérdik a mai hitetlenek. – Vagy van élet a Standard Modell után is…? 

Nem kell A-Z protont 
mini hidrogén-atomként 

elképzelni a magban! 

Egy jó nagyítóval 
simán el lehet 
olvasni mindent a 
vizsgára! 

Ne erőltessétek a 
szemeteket! Elég az 
„elemi”  részecskék  
számát érzékelni! 

1970-ben még ez a 
táblázat szerepelt 
a jegyzetünkben. 

http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html
http://web.lemoyne.edu/~giunta/karlsruhe.html
http://thinkexist.com/quotation/the-theory-of-relativity-is-just-as-unacceptable/347469.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1906/thomson-bio.html
http://www.aip.org/history/electron/jj1897.htm
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html
http://www-outreach.phy.cam.ac.uk/camphy/nucleus/nucleus5_1.htm
http://www-outreach.phy.cam.ac.uk/camphy/nucleus/nucleus5_1.htm
http://nagysandor.eu/nuklearis/timeline/index.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1935/chadwick-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1969/gell-mann-bio.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_Test_Ban_Treaty


1803  “Thou knowest no man can split the atom”  (John Dalton) 

1816  Minden atom hidrogénatomokból áll*  (William Prout) 

Érdekesség: 1947-ben javasoltak egy egységet a 
mag kötési energiájára, mely nem terjedt el.  

1 prout = B(2H)/12 ≈ 185,5 keV.  
(Hogy mért pont 12? Mert 12 egy tucat :-)   

Tanulság: 

Nullius in verba 
Take nobody's word for it! 

Ne bízz a szavakban! 
Senki szavát ne fogadd el 

végső igazságként! 
Ne fogadj el semmiféle 

(szak)tekintélyt! 
Az emberfia sohase 

tudhassa! 

http://books.google.hu/books?id=j9auT6Jd_JMC&pg=PT217&lpg=PT217&dq=Thou+knowest+no+man+can+split+the+atom&source=bl&ots=D6gi7Oof0f&sig=jdUlHZ-ai1_U0aSr2sbp0ujdOWU&hl=en
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
http://en.wikipedia.org/wiki/Prout's_hypothesis
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Prout
http://www.answers.com/topic/prout-4
http://royalsociety.org/page.asp?id=6186


Léptékek 1 

Pest-megye kindertojásban 
(100 km) 

Kisebb ház 
(10 m) 

Nagyobb házőrző 
(1 m) 

¿Kutyabolha? 
(1 mm) 



A Svájc és Franciaország határán 175 m-rel a felszín 
alatt épült Large Hadron Collider a maga 27 km-es 
hosszával csaknem 19-szer akkora, mint a Spring 8.  

Apám! 
Hihetetlenül nagy 
ez a Népstadion! 

Hát még a 
Spring 8! 

Léptékek 2 

 

 

LEP 

LHC 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7543089.stm
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LEP_HU/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LHC/index.html


ESZEDBE 
NE 

JUSSON! 

Why God Never Received Tenure at any University 
 

1. He had only one major publication. 
2. It was in Hebrew. 
3. It had no references. 
4. It wasn't published in a refereed journal. 
5. Some even doubt he wrote it himself. 
6. It may be true that he created the world, but what has he 

done since then? 
7. His cooperative efforts have been quite limited. 
8. The scientific community has had a hard time replicating his results. 
9. He never applied to the Ethics Board for permission to use human subjects. 
10. When one experiment went awry he tried to cover it up by drowning the 

subjects. 
11. When subjects didn't behave as predicted, he deleted them from the sample . 
12. He rarely came to class, just told students to read the Book. 
13. Some say he had his son teach the class. 
14. He expelled his first two students for learning. 
15. Although there were only ten requirements, most students failed his tests. 
16. His office hours were infrequent and usually held on a mountaintop. 

 
 
 

Apropó LHC [Α−Ω] 

George Burns 

Mért nem véglegesítette Istent egyik egyetem sem mint oktatót? 
 

1. Csak egyetlen jelentősebb publikációra volt képes. 
2. Azt az egyet is héberül írta. 
3. Nem voltak benne hivatkozások. 
4. Nem referált folyóiratban jelent meg. 
5. Állítólag az sem biztos, hogy ő maga írta. 
6. Lehet, hogy tényleg ő teremtette a világot, de őszintén: 

mit csinált azóta? 
7. Együttműködésre tett erőfeszítései enyhén szólva lagymatagok voltak. 
8. A tudományos közösség nem igazán tudta reprodukálni az eredményeit. 
9. Emberkísérletek ügyében soha sem kért állásfoglalást az Etikai Bizottságtól. 
10. Félresikerült próbálkozásait leplezendő hajlamos volt vízbe fojtani a kísérlet 

alanyait. 
11. Ha a kísérleti alanyok nem az általa várt módon viselkedtek, egyszerűen 

törölte őket a mintából.  
12. Alig járt be az órákra, s azzal intézte el a tanítványait, hogy olvassák el a 

Könyvet. 
13. Egyesek szerint a tanítást teljesen a fiára hagyta. 
14. Az első két diákját azért rúgta ki, mert tanulni akartak. 
15. Csak tíz követelményt fogalmazott meg, de így is alig volt olyan, aki átment 

a vizsgán. 
16. Fogadóórákat alig tartott, és azokat is valami hegy tetején. 

God Particle? 
Valami rémlik… 

Higgs-bozon?  

    
    

  
 

 

Lássuk DGy 
sztoriját! 

http://funnies.paco.to/GodTenure.html
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Burns
http://abcnews.go.com/blogs/technology/2011/12/the-god-particle-search-for-higgs-boson-narrowed-by-cern-physicists/
http://abcnews.go.com/blogs/technology/2011/12/the-god-particle-search-for-higgs-boson-narrowed-by-cern-physicists/
http://abcnews.go.com/blogs/technology/2011/12/the-god-particle-search-for-higgs-boson-narrowed-by-cern-physicists/
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
http://www.atomcsill.elte.hu/program/
http://www.atomcsill.elte.hu/program/
http://www.atomcsill.elte.hu/program/
http://www.atomcsill.elte.hu/program/


2000 

νe, νμ, ντ. Az erős kölcsön- 
hatás oszlopa tartalmazza 
a nukleáris kölcsönhatást.  

 
 

http://nagysandor.eu/nuklearis/SM_Chart_hu.htm


Elemi, fundamentális: 
e- (elektron, negatron) 
q (kvark általában) 
 u (up/fel kvark) 
 d (down/le kvark) 

Összetett: 
N (nukleon általában) 
 p (proton) 
 n (neutron) 

A léptékek persze 
csalnak. Ha nem 
így volna, nem 

láthatnánk 
egyszerre minden 
részletet, hiszen… 



Egy proton vegyértékkvarkokkal és gluonokkal     

Prezentáció 
Óralátogató 
Klienseknek 

Az ilyen fent 
van a hálón! 

Amit az animáció 
mutat, az csak a 
jéghegy csúcsa. 

Gondold meg: az 
atom sem csak 

vegyérték-
elektronokból áll! De 
a kémikusnak sokszor 

ennyi is elég. 
Másrészt viszont 

amikor a vegyszert 
beméred, nemcsak a 
vegyértékelektronok 
tömegével számolsz! 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Qarks_PhysHelp/index.html


A részecskeosztályozásnál fontos szempont: 

Fermion vagy bozon? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi–Dirac_statistics  http://en.wikipedia.org/wiki/Bose–Einstein_statistics  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fermion  http://en.wikipedia.org/wiki/Bosons  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pauli_exclusion_principle  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fermi–Dirac_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Bose–Einstein_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Fermion
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosons
http://en.wikipedia.org/wiki/Pauli_exclusion_principle


Quark ≠ túró (németül az volna). Eredet: James Joyce: Finnegans Wake. „Három kvarkot 
Miszter Marke-nak” (Je. I. Parnov: A végtelenek keresztútjain, oroszból magyarra f.: Nagy Ernő 
Miklós.) Eredeti: „Three quarks for Muster Mark!”. Névadó: Mr. Murray Gell-Mann (1964) 

Ismerős 
1897 

Ismerősök 
(p & n) 

 alkatrésze 

Furcsa! 

Lepton = könnyű.  
Vagy nem is? 

Egy egész H2 
molekula sem 

sokkal könnyebb! 

A leptonok és a kvarkok a fermionok (feles spin, 
Pauli-elv) csoportjába tartoznak. Valamennyit 

elemi/fundamentális részecskének tekintik ma is. 
Ezek az anyag (5% :-) fő építőelemei. 

Higgs: Ezt 
nektek! 

Szótár: Higgs: Ezt 
neked! 

Higgs: Ezt 
nektek! 

http://www.kfki.hu/chemonet/hun/olvaso/histchem/mol/thomson.html


A barionok (~nehéz) összetett fermionok. A hadronok (~vaskos) nehezebb alcsaládját alkotják. 

1,0073 u 

1,0087 u 

Ismerős 

Ismerős 

Az ezrelék 
is számít! 

Részecskék 
és anti-

részecskék 
tömege 
azonos. 

1919 

1932 

Higgs-mezőtől: 
2u+1d = 0.012 



Elemi/fundamentális bozonok (egész spin) 
a fundamentális kölcsönhatások erőközvetítői 

elektromos 

gyenge 

erős 
(szín-) 

Nehezebb, mint 
egy egész C6H6 

molekula! 



A mezonok (~közepes) összetett bozonok. A hadronok (~vaskos) könnyebb alcsaládját alkotják. 

A piont Yukawa 
posztulálta 1935-
ben mint a rövid 

hatótávolságú 
magerő közvetítőjét 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1949/yukawa-bio.html


Hatótávolságok 
•Gravitáció: ∞ 
•Gyenge: nagyon rövid 
•Elektromos: ∞ 
•Szín: ∞ 
•Magerő: nagyon rövid 

•mag pot. en.* 

A kölcsönhatások tulajdonságai és erőközvetítői 

Yukawa „idejében” ezt a protonok elektromos taszítását is legyűrő  erőt 
tekintették az erős kölcsönhatásnak. Ma magerőnek, ill. reziduális 

(maradék) erős kölcsönhatásnak nevezik. A hatótávolsága nemigen terjed 
túl a mag határán, míg az „igazi” erős (szín)kölcsönhatás végtelen 

hatótávolságú. 

γ 

e- 

2000 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/orbiter/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/orbit/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/NuclearForce_PhysHelp/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/NuclPot_kcvs/index.html


Az erős/színkölcsönhatás & a magerők 

A magerők töltésfüggetlensége 

A kvarkok „zárkózottak” 
(kvarkbezárás) 
a Hook-törvényre 
emlékeztető erős 
kölcsönhatás miatt, mely 
nem engedi szabadjára 
őket. 

A kvarkok  „vegyértéke” 
azonban nem „telítődik” 
teljesen egy-egy 
nukleonon belül, ami 
kissé „ragacsossá” teszi 
őket (reziduális erős 
kölcsönhatás = 
magerők, más szóval a 
nukleonok közt ható nem 
Coulomb-jellegű erők). 



A megfigyelhető részecskék nem 
mondhatók színes egyéniségeknek. 
Ha nem is szürkék, de színtelenek, 
ill. fehérek. Úgy, ahogy a három 

RGB vagy CMY alapszínből 
(barionok és antibarionok), ill. ezek 

egyikéből és a megfelelő 
komplementer színből (mezonok és 

antimezonok) előáll a fehér. 

p n 

π+ 

 Additív 
színkeverés 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/RGB/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/RGB/index.html


Vajon a neutron stabil?  
És ha nem, akkor mégis mi adja a 
testsúlyod közel felét? 

A kvarkok neve: u, d, … 
A szavak csak becenevek. 

Építsünk hadronokat! 
Egy szellemes kirakósdi 
Java applet        formájában 
és egy még jobb Flash*. 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/LON/quark_quiz/index.html
http://nagysandor.eu/AsimovTeka/SM_ESym_hu/index.html


1964 Ez a táblázat tetszett volna Mengyelejevnek 

A kvarkok már megvoltak, 
de a könyvből kimaradtak 

? 

? 
? ? 



  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/RotateWithOmega.html


A tömeg-/nyugalmienergia-
csökkenés adja a 4He mag 

kötési energiáját, és ez teszi 
lehetővé a „hidrogénégést” 

(pp-folyamat) a Napban, mely 
4 protonból végül is 1 

héliummagot, 2 (annihilálódó) 
pozitront és 2 antineutrínót 

eredményez (Flash).  

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/PP_chain_Brantjes/index.html
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