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A sötét oldal erősebb
• Az univerzum  95%-a sötét: sötét anyag & sötét energia
• Fényt (EM

sugárzást)
csupán 5%
bocsájt ki

Sötét energia:
az univerzum 
gyorsulva

A
világos oldal
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Kozmológiai megfigyelések

Gravitációs lencse hatás
Tömeg / fény hányados

Nagy-skálájú struktúrák kialakulása

Szupernóvák

Galaxisok forgásgörbéje

Kozmikus háttérsugárzás
(WMAP)

Galaxis halmazok
(forró gázzal) 3



Galaxisok forgásgörbéje

Tejútrendszer 
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Pályasebesség
Egyszerű példa: 

állandó sűrűségű gömb
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Galaxisok forgásgörbéje

Több anyag van, mint ami fénylik
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• Einstein általános relativitás elmélete

a gravitációt a téridő görbületeként
írja le

• A hatalmas asztrofizikai objektumok a 

téridő kontinuum elhajlításával hozzák
létre gravitációs mezőiket

• A fénysugarak mindig a geodéziai, azaz

a legrövidebb úton haladnak az
görbült tér két pontja között

• A fény “eltérül” 

Gravitációs lencse hatás

A megfigyelt képből kiszámolható az eltérítő tömeg
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• Első említés: 1904, Lord Kelvin (sötét testek száma a Tejút-rendszer
középpontja körül keringő csillagok sebesség eloszlásának vizsgálatából)

• Erős kísérleti bizonyíték: 1970-es évek (Vera Rubin, Ken Ford) 
• Van tömege ← gravitációs hatásán keresztül észleljük
• Nem érkezik felőle fény, “sötét” à Nem sugároz elektromágnesesen
• Közönséges “barionos” sötét anyag jelöltek: fekete lyukak, neutron 

csillagok, öreg halvány fehér és barna törpék…
• “Nem-barionos” sötét anyag jelöltek, új exotikus részecskék: gyengén

kölcsönható nehéz részecskék (pl. szuperszimmetrikus részecskék), 
steril neutrínók, axionok…  

• A Standard Modell gyenge kölcsönhatásánál nem erősebb
kölcsönhatásban részt vehet à remény a kimutatására

A sötét anyag



Hogyan mutathatjuk ki a 
rejtélyes sötét anyagot?
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Új Fizika?

Sötét
anyag

Közvetett észlelés

Gyorsítós észlelés

Sötét anyag által

elvitt hiányzó energia

Közvetlen

észlelés

Sötét anyag

által meglökött
atommag

Sötét anyag önkölcsönhatásából

nagy energiájú foton, neutrínó, 
anti-anyag

Sötét
anyag

Ismert
részecske

Ismert
részecske

Sötét anyag keresési stratégiák
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Sötét anyag keresési stratégiák
Közvetlen észlelés

Közvetett észlelés

Részecskeütköztető

e+

ATLAS & CMS kísérlet

AMS kísérlet a Nemzetközi Űrállomáson

CERN LHC mint sötét anyag gyár

Föld alatti kísérletek
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Részecskegyorsítók: 
a felfedezés eszközei
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• Képminőség a forrás hullámhosszától

függ: kisebb là jobb felbontás

• Látható fény: l ~ 500 nm = 5 ⋅ 10-7 m

• Proton átmérő ~ 1.6 ⋅ 10-15 m                            

• Elektron átmérő < 10-18 m

! Részecske – hullám kettősség

! Nagy lendületű részecske

à kis hullámhossz:

λ[fm] = 1.2 / p [GeV/c] 

Legerősebb szuper-elektronmikroszkóp

a proton szerkezetének tanulmányozására: 

HERA@DESY, Hamburg (1992-2007):  

e (27.5 GeV) - p (920 GeV) ütköztető, λ = 3,8 ⋅10-18 m 

Forrás

Detektor

Tárgy

Hogyan vizsgálhatjuk a (mikro)világot?
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Részecske gyorsítók: nehéz részecske gyárak

Tömeg – energia ekvivalencia

Az ütköző részecskék nyugalmi tömegénél sokkal nehezebb 

részecskék kelthetők a felgyorsított részecskék mozgási energiáját 

felszabadítva

(Einstein, 1905)
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A sötét anyagnak van tömege, de annak nagyságát nem ismerjük:

ha kisebb az LHC-ben felszabaduló energiánál, akkor 

az LHC akár sötétanyag gyár is lehet



Ősrobbanás gyárak

Vissza tudunk menni a sötétanyag születéséhez?
Avagy a legjobb fegyver: az információ
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AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETE



Pásztor: 
Higgs & 

BSM
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A Gyűrűk Ura



LHC: a Nagy Hadronütköztető

LHC

CMS

Tömegközépponti energia: 13 TeV
[1 eV = 1.6 ·10-19 J, 13 TeV ~ 2 ·10-6 J]

Tárolt energia ~ 600 MJ: >100 kg TNT

~10 tonna arany megolvasztása

Csomag/nyaláb: 2808
Proton/csomag: 1.15·1011

Csomag találkozás: 40 MHz
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Fényes hadronnyalábok
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Dipole magnet

Quadrupole magnet



Fókuszálva 
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A nyalábot jelentősen összehúzzák
mielőtt a csomagok a detektor
belsejében találkoznak:
- Az ívekben: ~0.2 mm
- A belső tripletben: ~1.6 mm
- Az ütközési pontban: 16 μm

25 ns-onként (= 7.5 m-enként)
16 μm · 16 μm · 5 cm méretű
csomagokban 1011 proton 
à 20-50 p-p ütközés / 25 ns



Nagyenergiás ütközések az LHC-ben
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Eseményhalmozódás
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Luminozitás (fényesség) mérés: mennyi elemi p-p kölcsönhatás játszódott le az adatmintában?
Hatáskeresztmetszet-mérés alapja: σ = (Nobserved – Nbackground) / (A · ! · ℒ)

μ = σ0 · ℒ / fr



A kísérleti kihívás
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• Az érdekes ese,ények rendkívül
ritkák, pl. csak 3 Higgs-bozon
keletkezik 1010 p-p ütközésben

• A számítógépes források
korlátozott volta miatt csak  ~2 
eseményt tárolhatunk el 105 p-p 
csomag találkozásból
à gyors és hatékony valós idejű
eseménykiválasztás (trigger)

Pásztor: 
Higgs & 

BSM
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A kísérleti berendezés: CMS detektor

LHC

LHC

CMS

100+ Mpixel

40M kép/mp 
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Részecske detektálás és azonosítás

Magnetic field

Hadronok: kvarkok kötött
állapotai (erős kcsh.)

Töltött
részecskék, 
pl. electron,
müon, proton

Müon

Töltött részecskék
és a foton (EM kcsh.)
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Sötét anyag keltés az LHC-n

Foton

Sötét anyag

Közvetítő
• Sötét anyag nem lép

kölcsönhatásba a 
detector anyagával

• Lendületmegmaradás
törvénye à
hiányzó lendület a 
végállapoban

p

p

Részecske-
zápor

Hiányzó
lendület

Hiányzó lendület
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Ismert részecske (foton, W, Z, Higgs-bozon, 
gluon,…), amely a sötét anyaggal együtt
keletkezik à esemény kiválasztás



Hiányzó lendület
A rekonstruált fizikai objektumok
vektoriális lendület összegéből: 

phiányzó = -|Σp|

Megadja a nem észlelt
(pl. sötét anyag) részecskék
lendületét

A nyalábra tranzverzális síkban mérve, mivel
ott az ütközés előtt az össz lendület nulla

phiányzó

Hiányzó lendület

Es
em

én
ys

zá
m

Sötét anyag
nélkül

Sötét anyag 
jelenlétében
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Egyszerűen: Mono-jet keresés
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A sötét anyag modellezése
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Kontakt kcsh, korlát az új 
fizika energiaskálájára: Λ

Egyszerűsített modell: s- or t-csatornás folyamat a DM kcsh. 
szempontjából fontos állapotra koncentrál (pl. mono-jet keresés):

néhány paraméter

Teljes modell, több elérhető
új részecskével (pl. SUSY): 
komplex, sok paraméter, de
a model pontosan kidolgozott,
korrelációk is figyelembe

vehetők

Kontakt kcsh:
Csak a DM
elérhető a 
SM-en túl

Egyszerűsített 
modell:
A DM mellett
elérhető a 
legkönnyebb
közvetítő



Komplex tömegspektrum
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A szuperszimmetria (SUSY) és a sötét anyag
• A tér-idő legáltalánosabb

szimmetriája
• Kapcsolatot teremt az anyagi

(fermionikus) és
kölcsönhatásközvetítő
(bozonikus) állapotok között

• Minden ismert részecskének
jósol egy eddig még nem
észlelt párját

• A legkönnyebb SUSY partner ideális sötét anyag jelölt!
– Neutralínó: stabil, semleges, gyengén kölcsönható, nagy tömegű (a proton tömegénél

nagyjából 100-szor – 1000-szer nehezebb) részecske

• SUSY megválaszolhat más fontos kérdéseket is a részecskefizikában!
– Hierarchia probléma, kölcsönhatások egyesítése, anyag-antianyag aszimmetria, …

– … de a széles kutatási erőfeszítések eddig nem vezettek pozitív eredményre:
a SUSY, ha valóban megvalósul a természetben, egyelőre rejtőzködik előlünk
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LHC, nehéz részecske gyár
Sötét

anyag
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Skalár t-kvark keresés
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Kis phiányzó
Közepes
phiányzó

Nagy phiányzó
Extra nagy
phiányzó

Sötét

anyag

Leptonok

Végállapot: 2l/3l + MET



A sötét univerzum lehetőségei
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3 év felújítás után, 2022 nyarán újra indul az LHC

Még az elején járunk a kutatási programnak:

csak az adatok ~5% áll a rendelkezésünkre

Rengeteg új eredmény és - reményeink szerint –
új felfedezés vár ránk az LHC és a HL-LHC adataiban

Higgs felfedezés
Higgs, Englert

Nobel-díj

Kitekintés
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Nyitott kérdések az Univerzumról
• Mi teszi ki az Univerzum 95%-át? 

Mi a sötét anyag és a sötét energia?
• Miért nagyon kicsi de nem nulla a 

neutrínók tömege? 
• Miért három részecskecsalád van? 
• Mi az oka a megfigyelt 

szabályszerűségeknek a Standard 
Modellben?

• Miért dominál az anyag az antianyag fölött 
a természetben?

• Miért olyan gyenge a gravitációs 
kölcsönhatás (a többi kcsh-hoz képest)? 
[hierarchia probléma]

• Megkonstruálhatunk egy olvan elméletet 
(Theory of Everything), amely magába 
foglalja a gravitációt is?
– Vannak további térbeli dimenziók? 
– Szuperszimmetrikus a természet?
– Vannak új kölcsönhatások?



Mit hoz(hat) a jövő?

Gravitáció*****

Gravitáció*****

Extra*dimenzió***

**3+1*dimenziós*világunk***

További térbeli dimenziók?

Szuperszimmetria?

Új Higgs-

részecske?

Új kölcsönhatások? 

Nem várt meglepetés?

Gravity

Extra dimension

Gravity
Our 3+1 D world
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