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CERN topics

Αριθμοί και εικόνες, 
στα σύνορα του ανθρώπινου νου



Large Hadron Collider

● Επιταχυντής (“βαρέων”) σωματιδίων

● Περιφέρεια: 27km

● Ενέργεια 14 τρις-εκατομμύρια eV.

● Θερμοκρασία λειτουργίας: -271.3°C 
(...κενό)

● Υπεραγώγιμα καλώδια Niobium-
Titanium (~20000 Α)

● 1232 μαγνητικά δίπολα 
(περιστρέφουν) 

● 392 μαγνητικά τετράπολα 
(εστιάζουν)

● Μαγνητικό πεδίο  ~8 Τesla 



Ενέργεια

Η ετήσια 
κατανάλωση 
ενέργειας: 

1,3 
δισεκατομμύρια 
Κwh (1,3 Τwh)



Ψύξη

● Το σύστημα ψύξης χρειάζεται 
την ισχύ 10 ατμομηχανών 
(40MW) 

● Χρειάζεται 10000 τόνους 
Άζωτο και ...λίγο Ήλιο (120 
τόνους…)

● Η διαδικασία χρειάζεται 
εβδομάδες και γίνεται σε τρία 
στάδια



LHC virtual tour

http://virtual-tours.web.cern.ch/virtual-tours/vtours/LHC/LHC.html


ATLAS

● Mεγάλο εύρος δραστηριοποίησης (οπως και ο CMS)

● Διάμετρος: 25m 

● Bάρος: 7000tons

● Θέση : -100m

● Προσωπικό: 3000 επιστήμονες απο 38 χώρες

● Τα προιόντα των συγκρούσεων στο κέντρο του 
καταγράφονται απο ανιχνευτές ακτινικά (έξι διαφρετικά 
επίπεδα καταγραφής

● Καταγραφές ...live 

http://atlas-live.cern.ch/public/


Atlas Virtual Tour

http://virtual-tours.web.cern.ch/virtual-tours/vtours/ATLAS/ATLAS.html


Μετρήσεις

● 1995: Το πρώτο άτομο 
αντιύλης (αντιυδρογόνο) 
“ζεί” κάποια δισ-
εκατομμυριοστά του sec 

● 2011: Αντι-σωμάτια 
“παγιδεύονται” για 
μελέτη, για 16 λεπτά!

● 2015: Επιβεβαιώνεται 
ότι το φορτίο του 
ατόμου αντι-υδρόγονου 
είναι ...0.   



Μετρήσεις
● 2011-12: 

Στον LCH παράγονται περίπου 1,2 
εκατ. Higgs-boisons 

● ...2025:  

Στον αναβαθμισμένο LCH (High-

Luminosity LHC) θα παράγονται περίπου 
15 εκατ. στην ίδια περίοδο.

● 1957: 

To πρώτο συχνοκύκλοτρο, 
ενέργειας 600 MeV. 

● 2015: 

Ο LCH λειτουργεί στα 13ΤeV 

(x20000 ...)

     



CERN 

...γιατί;



συγκρούσεις
● Σε καταστάσεις 

υψηλής ενέργειας 
η ύλη εμφανίζει 
ασταθείς μορφές, 
π.χ. σωματίδια με 
πολύ μικρό χρόνο 
ζωής. 

(Π.χ. ο μέσος 
χρόνος ζωής του 
μιονίου είναι 
περίπου, 2,5 μs).



Μόνο to CERN?

● Ρωσία (Moscow Oblast 
Ινστιτούτο Φυσικής 
υψηλών Ενεργειων, IHEP), 

● Αμερική (Ν.Υ., Brookhaven 
National Laboratory)

● Μεγάλη Βρετανία (Harwell 
Campus, Diamond Light 
Source) 

● Γερμανία (Juelich) COSY

● .......

 

     

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_accelerators_in_particle_physics


Κυκλικοί επιταχυντές...

● Τα σωματίδια 
επαναλαμβάνουν την 
ίδια τροχιά και 
επιταχύνονται συνεχώς. 

 

     

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/cyclotron.html
http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/cyclotron.html


ύλη 
● και όχι αντιύλη; 

............  Ελπίζουμε να βρούμε απαντήσεις στην μελέτη του 
“beauty quark” (πείραμα LHCb)



CERN 

...τι κερδίζουμε;



Τεχνολογία
● Μελέτη υλικών (υπεραγωγοί, ημιαγωγοί, καταστάσεις ύλης, αντοχή, Η/Μ 

συμπεριφορά)

● Διαδίκτυο

● Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)

● Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – επεξεργασία δεδομένων

● Ρομποτική

● Chips του μέλλοντος

●  ... 



Ιατρική - βιολογία

● PET τομογραφία 

● Σωματιδιακή φυσική στην 
καταπολέμηση του καρκίνου

● Παραγωγή ισοτόπων για ιατρική 
έρευνα (πρόγραμμα CERN-
MEDICIS) 

● Τεχνολογία για ιατρικά 
μηχανήματα 

● Αποστείρωση – σπάσιμο 
μοριακών δεσμών οργ. ενώσεων

http://3.bp.blogspot.com/-LrCXCMke9tQ/UwuuQF_6YgI/AAAAAAAAZvM/5aKJ-Xb2n9c/s1600/6.jpg


Κοσμολογία - Αστροφυσική

● Αναζητούμε την σκοτεινή ύλη – 
ενέργεια (96% του σύμπαντος) 

● Κατανούμε τις ακραίες 
καταστάσεις ύλης – ενέργειας 
(w, z bosons)

● Αναζητούμε την στιγμή ...μηδέν

● Ύλη - Αντιύλη

● Το σύμπαν στην ...γη (συνθήκες 
κενού, συνθήκες που επικρατούν 
στο κέντρο των άστρων...)



Μηχανική - κατασκευές
● Από ατομική κλίμακα μέχρι κολοσσιαίες διαστάσεις

● ...CMS: 14000 τόννοι σε τμήματα στην επιφάνεια, 
κατέβηκαν και συναρμολογήθηκαν σε 100 m βάθος...

● 10 φορές περισσότεροι μηχανικοί από τους ερευνητές! 



Συνεργασία - Κοινωνία 

● 21 χώρες μέλη συνεισφέρουν και 
συναποφασίζουν 

● Περίπου 15000 άνθρωποι εργάζονται 
και συνεργάζονται...

...π.χ στο πείραμα ALICE απασχολούνται 
περισσότεροι από 1000 επιστήμονες, από 
30 χώρες

● Τα αποτελέσματα της έρευνας 
βρίσκουν (...η μπορούν αν βρουν..) 
παγκόσμια εφαρμογή 



Επιστήμη
Όταν ανοίγεις μια καινούρια πόρτα, μόνο προβλέψεις μπορείς να 
κάνεις για το τι θα βρεις από πίσω. 

Όμως, είναι αδύνατον να παραμένεις για πάντα σε ένα και μόνο 
δωμάτιο. Όσο ασφαλές και αν είναι, δεν παύει να είναι φυλακή

(...μια ελεύθερη μετάφραση για την γάτα του Schrodinger...)



Πηγές

● https://home.cern

● https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/

● https://el.wikipedia.org/wiki/Τιμ_Μπέρνερς_Λι

● https://el.wikipedia.org/wiki/CERN

● https://el.wikipedia.org/wiki/Σωματίδιο_Χιγκς

● https://www.nature.com/news/china-japan-cern-who-will-host-the-next-lhc-1.20453

● https://www.newscientist.com/round-up/antimatter-mysteries/

● http://www.esrf.eu/about/synchrotron-science/synchrotron

● http://www.synchrotron.org.au/synchrotron-science/what-is-a-synchrotron

● http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/cyclot.html

● CERN και εφαρμογές στην καθημερινότητα (Β’ Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης)

● http://www.thetoc.gr/magazine/mesa-sto-cern-episkepsi-sto-megalutero-ereunitiko-kentro-ston-kosmo

● η Ελλάδα και το CERN

https://home.cern/
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%82_%CE%9B%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/CERN
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A7%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%82
https://www.nature.com/news/china-japan-cern-who-will-host-the-next-lhc-1.20453
https://www.newscientist.com/round-up/antimatter-mysteries/
http://www.esrf.eu/about/synchrotron-science/synchrotron
http://www.synchrotron.org.au/synchrotron-science/what-is-a-synchrotron
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/cyclot.html
http://2lyk-arsak-ekalis.att.sch.gr/wp-content/uploads/2017/01/15_16-%CE%92%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B15-%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B15-%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.thetoc.gr/magazine/mesa-sto-cern-episkepsi-sto-megalutero-ereunitiko-kentro-ston-kosmo
http://www.physics.ntua.gr/GREECE_AND_CERN/school_visits.html
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