
LHC 

Large  Hadron  
Collider 

Επιμζλεια: Θ. Χατηισ  Φυςικόσ, ΓΕΛ Ακρωτθρίου 2014 



Οι εγκαταςτάςεισ ςτθ Γενεφθ 







CERN-twitter 



r 





Καηαζθεπάδνληαλ επί 20 ρξόληα θαη ε αθξίβεηα κε ηελ νπνία 

ζπλδέζεθαλ ηα δύν άθξα ηνπ ππόγεηνπ ηνύλει ήηαλ 1 cm. 

 





LHC – Large Hadron Collider 







Σφνδεςθ  











Οι θλεκτρομαγνιτεσ που ςυγκρατοφν 
τισ δζςμεσ   πρωτονίων 





Τομι ςε δίπολο 



Καταςτροφι - ςτισ πρϊτεσ δοκιμζσ 



βραχυκφκλωμα 





Η αιτία – μια κακι επαφι 





Ζνα δίπολο 
κατεβαίνει 

ςτον ….. 
κάτω 

κόςμο 



Καταςκευι    θλεκτρομαγνθτϊν  







• Ο Large Hadron Collider (LHC) είναι o 
μεγαλλφτερoσ και πιο ιςχυρόσ  επιταχυντισ 
ςωματιδίων ςτον κόςμο . 

•  Στισ 10 Σεπτεμβρίου 2008 άρχιςε να τρζχει ο 
καινοφργιοσ και αναβακμιςμζνοσ επιταχυντισ 
– ςυγκρουςτισ ςωματιδίων . 

•  Ο LHC αποτελείται από ζνα δακτφλιο 27-
χιλιομζτρων με υπεραγϊγιμουσ  μαγνιτεσ . 

http://home.web.cern.ch/about/how-accelerator-works
http://home.web.cern.ch/about/how-accelerator-works


• Στο εςωτερικό του επιταχυντι, δφο δζςμεσ ςωματιδίων υψθλισ 
ενζργειασ ταξιδεφουν  κοντά ςτθν ταχφτθτα του φωτόσ,  για να 
ςυγκρουςτοφν. 

•  Οι ακτίνεσ ταξιδεφουν ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ ςε ξεχωριςτοφσ 
αγωγοφσ πορείασ - δφο ςωλινεσ διατθροφνται ςε υπερβολικά υψθλό 
κενό , 10( -13) atm,  (10 φορζσ μικρότερθ από τθν πίεςθ ςτθν Σελινθ) 

• Οι δφο δζςμεσ ςωματιδίων διαςταυρϊνονται – ςυγκροφονται ςτο 
εςωτερικό των ανιχνευτϊν κάκε  25 nsec. 

• .Κακοδθγοφνται γφρω από το δακτφλιο του επιταχυντι με ζνα ιςχυρό 
μαγνθτικό πεδίο που  διατθρείται από υπεραγϊγιμουσ  
θλεκτρομαγνιτεσ  

• . Οι θλεκτρομαγνιτεσ καταςκευάηονται από ςπείρεσ ειδικϊν 
θλεκτρικϊν καλωδίων που λειτουργοφν ςε μία υπεραγϊγιμθ 
κατάςταςθ, δθλαδι με  θλεκτρικό ρεφμα χωρίσ αντίςταςθ ι απϊλεια 
ενζργειασ. 

•  Αυτό απαιτεί τθν ψφξθ των μαγνθτϊν ςε -271,3 ° C - κερμοκραςία 
ψυχρότερο από το εξωτερικό διάςτθμα .  

• Για το λόγο αυτό, ζνα μεγάλο μζροσ του επιταχυντι είναι ςυνδεδεμζνο 
ςε ζνα ςφςτθμα διανομισ του υγροφ θλίου, το οποίο ψφχει τουσ 
μαγνιτεσ. 

http://home.web.cern.ch/about/engineering/vacuum-empty-interplanetary-space
http://home.web.cern.ch/about/engineering/vacuum-empty-interplanetary-space
http://home.web.cern.ch/about/engineering/cryogenics-low-temperatures-high-performance
http://home.web.cern.ch/about/engineering/cryogenics-low-temperatures-high-performance


Ηλεκτρομαγνιτεσ 
• Χιλιάδεσ μαγνιτεσ διαφορετικϊν ποικιλιϊν και μεγεκϊν  

χρθςιμοποιοφνται για να κατευκφνουν τισ ακτίνεσ γφρω 
από τον επιταχυντι.  

• Αυτζσ περιλαμβάνουν  1232 δίπολα μαγνιτεσ 15 μζτρων, 
με τουσ  οποίουσ κρατάμε τισ κινοφμενεσ δζςμεσ των 
ςωματιδίων ςτο κζντρο , και 392  τετραπολικοφσ 
μαγνιτεσ,  μικουσ 5-7 μζτρων, οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν 
τισ ακτίνεσ. 

•  Ακριβϊσ πριν από τθν ςφγκρουςθ, ζνασ άλλοσ τφποσ 
μαγνιτθ χρθςιμοποιείται για να "ςυμπιζςθ" τα ςωματίδια 
πλθςιζςτερα μεταξφ τουσ για να αυξιςει τισ πικανότθτεσ 
ςυγκροφςεων. 

•  Τα ςωματίδια είναι τόςο μικροςκοπικά που θ ακρίβεια  
που χρειάηεται για να  ςυγκροφονται είναι παρόμοια με 
τθν προςπάκεια όπου  δφο βελόνεσ 10 χιλιόμετρα μακριά 
μεταξφ τουσ να πεταχτοφν με τζτοια ακρίβεια που κα 
ςυναντθκοφν ςτα μιςά του δρόμου. 



• Όλα τα χειριςτιρια για τον ζλεγχο , των 
υπθρεςιϊν και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ 
είναι κάτω από μια ςτζγθ ςτο κζντρο ελζγχου 
του CERN. 

•  Από εδϊ, οι ακτίνεσ ςτο εςωτερικό του LHC 
ςυγκροφονται ςε τζςςερα ςθμεία γφρω από 
το δακτφλιο του επιταχυντι, που 
αντιςτοιχοφν ςτισ κζςεισ των 
τεςςάρων ανιχνευτϊν ςωματιδίων -
 ATLAS , CMS , ALICE και LHCb. 

http://home.web.cern.ch/about/how-detector-works
http://home.web.cern.ch/about/experiments/atlas
http://home.web.cern.ch/about/experiments/cms
http://home.web.cern.ch/about/experiments/alice
http://home.web.cern.ch/about/experiments/lhcb
http://home.web.cern.ch/about/experiments/lhcb


• Κατά τθν λειτουργία του μπορεί να 
επιρεαςτεί από τουσ πλζον απίκανουσ  
παράγοντεσ ( βροχόπτωςθ , πζραςμα 
θλεκτρικϊν τραίνων TGV ,…).  

• Η κζςθ ( λόγω κίνθςθσ ) τθσ Σελινθσ επιρεάηει 
βαρυτικά  τον δακτφλιο και γίνονται 
διορκϊςεισ. 



Cryogenics: χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, 
υψθλι απόδοςθ 

 
 

• Cryogenics είναι ο κλάδοσ τθσ φυςικισ που 
αςχολείται με τθν παραγωγι και τισ επιπτϊςεισ των 
πολφ χαμθλϊν κερμοκραςιϊν.  

• Ο Large Hadron Collider (LHC) είναι το μεγαλφτερο 
κρυογονικό ςφςτθμα ςτον κόςμο και ζνα από τα πιο 
κρφα μζρθ ςτθ Γθ. 

•  Όλοι οι μαγνιτεσ ςτο LHC είναι θλεκτρομαγνιτεσ - 
μαγνιτεσ ςτουσ οποίουσ το μαγνθτικό πεδίο  
παράγεται από τθν ροι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  

• Κφριοι   μαγνιτεσ του LHC λειτουργοφν ςε 
κερμοκραςία 1,9 Κ (-271,3 ° C), ψυχρότερθ από 2,7 
Κ (-270,5 ° C) του διαςτιματοσ. 

http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/engineering/pulling-together-superconducting-electromagnets


• Το ςφςτθμα Κρυογονικισ του LHC απαιτεί 40.000 
ςτεγανοφσ  ςωλινεσ, 40 MW θλεκτρικισ ενζργειασ - και 
120 τόνοι  θλίου για να κρατιςει τουσ μαγνιτεσ ςτο 1,9 Κ. 

• Μαγνιτεσ παράγουν ζνα μαγνθτικό πεδίο από 8,33 tesla 
για να κρατιςουν τισ δζςμεσ των ςωματιδίων ςτθν πορεία 
γφρω από το δαχτυλίδι 27 χιλιομζτρων του LHC. 

•  Ζνα ρεφμα 11.850 αμπζρ ςτα πθνία των μαγνθτϊν είναι 
απαραίτθτο για να φτάςει τα μαγνθτικά πεδία ςε αυτό το 
πλάτοσ. 

•  Η χριςθ των υπεραγϊγιμων υλικϊν - εκείνεσ που άγουν 
το θλεκτρικό ρεφμα χωρίσ αντίςταςθ - ζχει αποδειχκεί 
ότι είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για τθν αποφυγι τθσ 
υπερκζρμανςθσ ςτα πθνία και τθ διατιρθςι τουσ ςε όςο 
το δυνατόν μικρότερθ κερμοκραςία. 



• Υπεραγωγιμότθτα δεν κα μποροφςε να ςυμβεί χωρίσ 
τθ χριςθ των κρυογονικϊν ςυςτθμάτων.  

• Νιοβίου-τιτανίου (NbTi) καλϊδια των ςπιράλ πρζπει 
να διατθροφνται ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ για να 
φτάςουν ςε μια κατάςταςθ υπεραγϊγιμο. 

•  Ωσ εκ τοφτου, οι υπεραγϊγιμοι μαγνιτεσ του LHC 
διατθροφνται ςε 1,9 Κ (-271,3 ° C), με κλειςτό κφκλωμα 
υγροφ θλίου. 

• Οι ψυκτικζσ τεχνικζσ ουςιαςτικά χρθςιμεφουν για τθν 
ψφξθ των υπεραγϊγιμων μαγνθτϊν. 

•  Στουσ ανιχνευτζσ ςωματιδίων που χρθςιμοποιοφνται 
επίςθσ για να κρατιςουν τα βαρζα αζρια όπωσ αργό ι 
κρυπτό ςε υγρι κατάςταςθ, για τθν ανίχνευςθ 
ςωματιδίων ςε καλορίμετρα, για παράδειγμα. 

 
 



Σρία βιματα για τθν ψφξθ 
  

• Η διάταξθ του ςυςτιματοσ ψφξθσ των  μαγνθτϊν του LHC βαςίηεται ςε 
πζντε "κρυογονικά νθςιά" που διανζμουν το ψυκτικό υγρό και 
επιτρζπουν  να μεταφζρει  κιλοβάτ ψφξθσ κατά τθ διάρκεια αρκετϊν 
χιλιομζτρων. 

• Θ όλθ διαδικαςία ψφξθσ διαρκεί εβδομάδεσ για να 
ολοκλθρωκεί. Αποτελείται από τρία διαφορετικά ςτάδια. 

•  Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου ςταδίου, το ιλιο ψφχεται ςτουσ 80 Κ και 
ςτθ ςυνζχεια ςε ζνα δεφτερο ςτάδιο ςε 4,5 Κ. εγχζεται ςτουσ  μαγνιτεσ , 
προτοφ ψυχκεί ςε κερμοκραςία 1,9 Κ ςτο τρίτο και τελικό ςτάδιο. 

• Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου ςταδίου, χρθςιμοποιοφνται  10000 τόνοι 
υγροφ αηϊτου  ςε εναλλάκτεσ κερμότθτασ ςτον ψυκτικό εξοπλιςμό για να 
φζρουν τθ κερμοκραςία του θλίου μζχρι 80 Κ. 

• Το ιλιον ςτθ ςυνζχεια ψφχεται ςτουσ 4,5 Κ (-268,7 ° C) χρθςιμοποιϊντασ 
τουρμπίνεσ. 

•  Μόλισ οι μαγνιτεσ ζχουν πλθρωκεί, οι 1,8 K μονάδεσ ψφξθσ φζρουν  τθ 
κερμοκραςία  ςτο 1,9 Κ (-271,3 ° C). 

• Συνολικά, το ςφςτθμα κρυογονικισ δροςίηει τουσ 36.000 τόνουσ του  
μαγνιτθ . 
 



Σόνοι  θλίου για τθ μεγάλθ ψφχρα 
  

• Ιλιο ιταν μια φυςικι επιλογι του ψυκτικοφ υγροφ και 
οι ιδιότθτζσ του επιτρζπουν ςτα ςυςτατικά που πρζπει να 
διατθροφνται δροςερά ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ 

• . Σε ατμοςφαιρικι πίεςθ αζριο  θλίου γίνεται υγρό ςε 
περίπου 4,2 Κ (-269,0 ° C). Ωςτόςο, εάν ψφχεται κάτω 
2,17 Κ (-271,0 ° C), περνά από τθ ρευςτι προσ τθν 
υπζρρευςτθ κατάςταςθ.  

• Υπζρρευςτο ιλιο ζχει εντυπωςιακζσ ιδιότθτεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολφ υψθλισ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ? Είναι ζνασ αποτελεςματικόσ αγωγόσ τθσ 
κερμότθτασ. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ το κακιςτοφν ζνα μζςο  
εξαιρετικό για να ψφχει  τα ςυςτιματα ςτακεροποίθςθσ 
υπεραγωγϊν  μεγάλθσ κλίμακασ του LHC. 

• Το ιλιο κυκλοφορεί ςε κλειςτό κφκλωμα, ενϊ το 
μθχάνθμα είναι ςε λειτουργία. 
 



Κοιλότθτεσ Ραδιοςυχνοτιτων 
 



• Μια κοιλότθτα ραδιοςυχνοτιτων (RF) είναι ζνασ μεταλλικόσ κάλαμοσ 
που περιζχει ζνα θλεκτρομαγνθτικό πεδίο. Πρωταρχικόσ ςκοπόσ του 
είναι να επιταχφνει τα φορτιςμζνα ςωματίδια. 

• Οι κοιλότθτεσ RF μπορεί να δομθκοφν ςαν χάντρεσ ςε μια ςειρά, 
όπου οι χάντρεσ είναι οι κοιλότθτεσ και θ ςειρά είναι ο ςωλινασ τθσ 
δζςμθσ του επιταχυντι ςωματιδίων, μζςω τθσ οποίασ τα ςωματίδια 
ταξιδεφουν ςτο κενό. 

• Για να προετοιμάςει μια κοιλότθτα RF για τθν επιτάχυνςθ των 
ςωματιδίων, μια γεννιτρια RF παρζχει ζνα θλεκτρομαγνθτικό 
πεδίο. Η κοιλότθτα RF είναι δομθμζνθ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ 
και ςχιμα ζτςι ϊςτε τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα γίνονται 
αποτελεςματικά μζςα ςτθν κοιλότθτα.  

• Τα φορτιςμζνα ςωματίδια διερχόμενα διαμζςου τθσ κοιλότθτασ 
αιςκάνονται τθ ςυνολικι δφναμθ και τθν κατεφκυνςθ του 
θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου που προκφπτει, το οποίο μεταφζρει τθν 
ενζργεια για να τουσ ωκιςει προσ τα εμπρόσ κατά μικοσ του 
επιταχυντι. 
 



• Το πεδίο ςε μια κοιλότθτα RF  ταλαντϊνεται (διακόπτθσ 
κατεφκυνςθσ ) ςε μία δεδομζνθ ςυχνότθτα, ςφμφωνα με  το 
χρονοδιάγραμμα τθσ άφιξθσ των ςωματιδίων ςτθν κοιλότθτα. 

•  Στο Μεγάλο Επιταχυντι Αδρονίων (LHC), κάκε κοιλότθτα RF 
είναι ςυντονιςμζνθ για να ταλαντϊνεται ςτα 400 MHz. 

•  Ο ιδανικόσ ςυγχρονιςμόσ των πρωτονίων, με ακριβϊσ τθ 
ςωςτι ενζργεια, δθλαδι  μθδζν τάςθ επιτάχυνςθσ είναι όταν ο 
LHC είναι ςε πλιρθ ενζργεια.  

• Τα πρωτόνια με ελαφρϊσ διαφορετικζσ ενζργειεσ που φκάνουν 
νωρίτερα ι αργότερα, κα πρζπει να επιταχυνκεί ι να 
επιβραδυνκεί ζτςι ϊςτε να παραμείνουν κοντά ςτθν ιδανικι 
ενζργεια του ςωματιδίου . Με αυτόν τον τρόπο, θ δζςμθ των 
ςωματιδίων είναι ταξινομθμζνο ςε διακριτά πακζτα που 
ονομάηεται "τςαμπιά". 

•  Σα ςωματίδια διοχετεφονται ςτον LHC ςτα 450 GeV, και 
ενιςχφονται ςτα  4 TeV - ςχεδόν 10 φορζσ αυξάνουν τθν  
ενζργειά τουσ. Στισ ενζργειεσ αυτζσ ζνα πρωτόνιο ολοκλθρϊνει 
περίπου 11.000 γφρουσ του επιταχυντι 27 χιλιομζτρων ανά 
δευτερόλεπτο. 
 

http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
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• Κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ ενζργειασ-τθν ενίςχυςθ των 
πρωτονίων ςτα τςαμπιά ςτροφι ςυλλογικά να δοφμε μια ςυνολικι 
επιτάχυνςθ ςε κάκε πζραςμα μζςα από τισ κοιλότθτεσ, μαηεφοντασ 
τθν ενζργεια που χρειάηεται για να ςυμβαδίςει με τθν αυξανόμενθ 
πεδίο ιςχυροί μαγνιτεσ του LHC.  

• Σο μζγιςτο τθσ  ενζργειασ επιτυγχάνεται ςε περίπου 15 λεπτά, τα 
τςαμπιά  ζχουν περάςει από τισ κοιλότθτεσ περίπου 1 εκατομμφριο 
φορζσ. 

• Οι 16 κοιλότθτεσ RF ςτο LHC ςτεγάηονται ςε τζςςερα κυλινδρικά 
ψυγεία που ονομάηεται cryomodules - δφο ανά δοκό - που κρατοφν 
τισ κοιλότθτεσ RF που εργάηονται ςε μια υπεραγϊγιμθ κατάςταςθ. 

• Κλφςτρα υψθλισ ιςχφοσ (ςωλινεσ που περιζχουν δζςμεσ 
θλεκτρονίων) οδθγοφν τθν κάκε κοιλότθτα RF ςτο LHC. 

•  Μια δζςμθ θλεκτρονίων υψθλισ ενζργειασ ςτο εςωτερικό του 
klystron διαμορφϊνει ςτα 400 MHz. 

• Η ιςχφσ εξάγεται μζςω ενόσ ορκογϊνιου ςωλινα από αγϊγιμο 
μζταλλο που ονομάηεται  κυματοδθγόσ, ο οποίοσ οδθγεί ςτθν 
κοιλότθτα RF. 

•  Κάκε κοιλότθτα μπορεί να επιτφχει μζγιςτθ τάςθ 2 MV, κάνοντασ 16 
MV ανά δζςμθ. 
 





Τα μεγάλα   πειράματα 



ATLAS -experiment 





ATLAS - ανιχνευτισ 



ATLAS – καταςκευι , ςυναρμολόγθςθ 

























• ATLAS  είναι ζνασ από τουσ δφο ανιχνευτζσ 

γενικισ χριςθσ ςτο Μεγάλο Επιταχυντι 
Αδρονίων (LHC). 

• Διερευνά ζνα ευρφ φάςμα τθσ φυςικισ, από 
τθν αναηιτθςθ για το μποηόνιο Higgs ςε 
επιπλζον διαςτάςεισ και τα ςωματίδια που κα 
μποροφςαν να αποτελοφν τθ ςκοτεινι φλθ . 

http://atlas.ch/
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/physics/search-higgs-boson
http://home.web.cern.ch/about/physics/search-higgs-boson
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• Δζςμεσ των ςωματιδίων από τον LHC ςυγκροφονται 
ςτο κζντρο του ανιχνευτι ATLAS κάνοντασ 
ςυντρίμμια  με τθ μορφι  νζων ςωματιδίων, τα 
οποία κινοφνται ζξω από το ςθμείο ςφγκρουςθσ ςε 
όλεσ τισ κατευκφνςεισ. 

•  Ζξι διαφορετικά υποςυςτιματα ανίχνευςθσ 
διατεταγμζνα ςε ςτρϊματα γφρω από το ςθμείο 
τθσ ςφγκρουςθσ καταγράφουν τα μονοπάτια, 
ορμισ και ενζργειασ των ςωματιδίων, ϊςτε να  
ταυτοποιοφνται το κακζνα ξεχωριςτά.  

• Ζνα τεράςτιο ςφςτθμα μαγνθτϊν κάμπτει τισ 
διαδρομζσ των φορτιςμζνων ςωματιδίων ζτςι ϊςτε 
να μποροφν να μετρθκοφν οι  ορμζσ τουσ. 



• Οι αλλθλεπιδράςεισ ςτουσ ανιχνευτζσ του ATLAS 
δθμιουργοφν μια τεράςτια ροι δεδομζνων. 

• Για να αποκθκεφςθ τα δεδομζνα, ATLAS χρθςιμοποιεί ζνα 
προθγμζνο ςφςτθμα "ςκανδάλθ" για να πει ςτον ανιχνευτι 
ποια γεγονότα να καταγράψει  και ποιά να αγνοιςει. 

•  Σφςτθμα  απόκτθςθσ δεδομζνων από τουσ υπολογιςτζσ , ςτθ 
ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάλυςθ των γεγονότων 
ςφγκρουςθσ που καταγράφθκαν. 

•  Με μικοσ 46 μ., 25 μ. και 25 μ. πλάτοσ, ο 7000 τόνων 
Ανιχνευτισ ATLAS είναι ο μεγαλφτεροσ ανιχνευτισ ςωματιδίων 
ςε όγκο που καταςκευάςτθκε ποτζ. Βρίςκεται ςε ζνα ςπιλαιο 
100 m κάτω από το ζδαφοσ, κοντά ςτθν κφρια είςοδο  του 
CERN, κοντά ςτο χωριό Meyrin ςτθν Ελβετία. 

• Περιςςότεροι από 3000 επιςτιμονεσ από 174 ιδρφματα ςε 38 
χϊρεσ εργάηονται για το πείραμα ATLAS (Φεβρουάριοσ 2012). 
 



Ζνα γεγονόσ  ςφγκρουςθσ 











CMS - Compact Muon Solenoid 



Τμιμα  CMS – κάκοδοσ ςτο τοφνελ 



CMS- κάκοδοσ τμιματοσ ςτο τοφνελ 





Σπείρα   μαγνιτθ 





Θάλαμοι   μυονίων 





Συναρμολόγθςθ 





Ειςαγωγι κερμιδομζτρου -Calorimeter 



Εςωτερικοί   ανιχνευτζσ 

















Το κεντρικό τμιμα που διζρχεται θ δζςμθ  
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• Το Compact Muon Solenoid (CMS) είναι ζνασ 

ανιχνευτισ γενικισ χριςθσ ςτο Μεγάλο Επιταχυντι 
Αδρονίων (LHC). 

•  Ζχει ςχεδιαςτεί για να διερευνιςει ζνα ευρφ 
φάςμα τθσ φυςικισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
διερεφνθςθσ για το μποηόνιο Higgs , επιπλζον 
διαςτάςεισ , και τα ςωματίδια που κα μποροφςαν 
να αποτελοφν τθ ςκοτεινι φλθ . 

•  Αν και ζχει τουσ ίδιουσ επιςτθμονικοφσ ςτόχουσ, 
όπωσ το πείραμα ATLAS , χρθςιμοποιεί διάφορεσ 
τεχνικζσ λφςεισ και διαφορετικό ςχεδιαςμό ςτο 
μαγνιτθ του ςυςτιματοσ. 
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• Ο ανιχνευτισ CMS είναι χτιςμζνοσ γφρω από 
ζνα τεράςτιο ςωλθνοειδζσ   μαγνιτθ. 

•  Αυτόσ ζχει τθ μορφι ενόσ κυλινδρικοφ πθνίου 
με υπεραγϊγιμα καλϊδια  που παράγει ζνα 
πεδίο 4 tesla, περίπου 100.000 φορζσ το 
μαγνθτικό πεδίο τθσ γθσ.  

• Το πεδίο περιορίηεται από χαλφβδινο  "ηυγό", 
που αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ του βάρουσ 
12.500 τόνων του ανιχνευτι. 



• Ζνα αςυνικιςτο χαρακτθριςτικό του ανιχνευτι 
CMS είναι ότι αντί να καταςκευαςτεί τμιμα - 
τμιμα όπωσ και οι άλλοι γιγαντιαίοι ανιχνευτζσ 
των πειραμάτων του  LHC , καταςκευάςτθκε ςε 
15 τμιματα ςτο επίπεδο του εδάφουσ και το 
κάκε ζνα κατζβθκε ςε ζνα υπόγειο ςπιλαιο 
κοντά ςτο Cessy ςτθ Γαλλία όπου και 
ςυναρμολογικθκε.  

• Ο πλιρθσ ανιχνευτισ είναι 21 μζτρα μικοσ, 15 
μζτρα πλάτοσ και 15 μζτρα φψοσ. 



• Το πείραμα CMS είναι μία από τισ 
μεγαλφτερεσ διεκνείσ επιςτθμονικζσ 
ςυνεργαςίεσ ςτθν ιςτορία. 

•  Με τθ ςυμμετοχι 4300 ανκρϊπων ,φυςικοί 
ςωματιδίων, μθχανικοί, τεχνικοί, φοιτθτζσ και 
προςωπικό υποςτιριξθσ από 179 
πανεπιςτιμια και ινςτιτοφτα ςε 41 χϊρεσ 
(Φεβρουάριοσ 2012). 
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LHCb 
• Το πείραμα LHCb κα ρίξει φωσ 

ςτο γιατί ηοφμε ςε ζνα ςφμπαν που 
φαίνεται να αποτελείται ςχεδόν εξ 
ολοκλιρου από    φλθ , 
 

   αλλά δεν υπάρχει    αντιφλθ 
 

 



• Ο Μεγάλοσ Επιταχυντισ Αδρονίων ομορφιά (LHCb) πείραμα ειδικεφεται 
ςτθ διερεφνθςθ των μικρϊν διαφορϊν μεταξφ φλθσ και αντιφλθσ, 
μελετϊντασ ζνα είδοσ ςωματιδίου που ονομάηεται "quark ομορφιά", ι 
"b κουάρκ". 

• Αντί να περιβάλλει ολόκλθρο το ςθμείο ςφγκρουςθσ με ζνα κλειςτό 
ανιχνευτι όπωσ κάνουν ATLAS και CMS, το πείραμα LHCb χρθςιμοποιεί 
μια ςειρά από υπο-ανιχνευτζσ για τθν ανίχνευςθ κυρίωσ προσ τα εμπρόσ 
ςωματιδίων - εκείνα που ρίχνονται προσ τα εμπρόσ από τθ ςφγκρουςθ 
ςε μια κατεφκυνςθ. Η πρϊτθ subdetector ςυναρμολογείται κοντά ςτο 
ςθμείο ςφγκρουςθσ, με τισ υπόλυπεσ να  ακολουκοφν  θ μία  πίςω από 
τθν άλλθ ςε  ζνα μικοσ 20 μζτρων. 

• Η αφκονία των διαφορετικϊν τφπων quark δθμιουργοφνται από τον LHC 
και διαςπϊνται γριγορα ςε άλλεσ μορφζσ. Για να πιάςει τα b κουάρκ, 
LHCb ζχει αναπτφξει εξελιγμζνουσ κινθτοφσ ανιχνευτζσ εντοπιςμοφ 
κοντά ςτο μονοπάτι των δοκϊν περιβάλει ςτον LHC. 

• Ο ανιχνευτισ LHCb  5600 τόνων αποτελείται από εμπρόσ φαςματόμετρο 
και επίπεδουσ ανιχνευτζσ . Είναι 21 μζτρα μικοσ, 10 μζτρα φψοσ και 13 
μζτρα πλάτοσ, και βρίςκεται 100 μζτρα κάτω από το ζδαφοσ κοντά ςτο 
χωριό του Ferney-Voltaire, Γαλλία. Περίπου 700 επιςτιμονεσ από 66 
διαφορετικά ινςτιτοφτα και τα πανεπιςτιμια κάνουν τθν ςυνεργαςία 
LHCb (Οκτϊβριοσ 2013). 
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ALICE – Large Ion Collider Experiment 







ALICE - καταςκευι 













• ALICE ( A Large Ion Collider Experiment ) είναι 

ζνασ ανιχνευτισ βαρζων ιόντων ςτο δακτφλιο 
του  Μεγάλου Επιταχυντι Αδρονίων (LHC) . 

•  Ζχει ςχεδιαςτεί για να μελετιςει τθ φυςικι 
ςτθν περιοχι που θ φλθ  αλλθλεπιδρά ζντονα  
ςε ακραίεσ πυκνότθτεσ ενζργειασ. 

•  Αυτι θ φάςθ τθσ φλθσ  ονομάηεται πλάςμα 

κουάρκ-γκλουονίων . 

http://aliceinfo.cern.ch/Public/Welcome.html
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• Όλα τα ςυνικθ αντικείμενα ςτο ςθμερινό ςφμπαν 
αποτελοφνται από άτομα. 

•  Κάκε άτομο περιζχει ζναν πυρινα που αποτελείται 
από πρωτόνια και νετρόνια (με εξαίρεςθ το υδρογόνο, 
το οποίο δεν ζχει νετρόνια), που περιβάλλεται από ζνα 
νζφοσ θλεκτρονίων.  

• Τα πρωτόνια και τα νετρόνια  με τθ ςειρά τουσ είναι 
καταςκευαςμζνα από κουάρκ και ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ με άλλα ςωματίδια που ονομάηονται γκλουόνια. 

• Κανζνα quark δεν ζχει ποτζ παρατθρθκεί ελζυκερο: 
τα κουάρκ, κακϊσ και τα γκλουόνια, φαίνεται να 
δεςμεφονται μόνιμα μαηί και περιορίηονται ςτο 
εςωτερικό ςφνκετων ςωματιδίων, όπωσ τα πρωτόνια 
και τα νετρόνια. 

•  Αυτό είναι γνωςτό ωσ τθν γζνεςθ. 



• Οι ςυγκροφςεισ ςτο LHC  δθμιουργοφν  κερμοκραςίεσ πάνω από 
100.000 φορζσ κερμότερεσ από το κζντρο του Ήλιου. 

•  Στο τζλοσ  κάκε ζτουσ, ο LHC προςφζρει ςυγκροφςεισ μεταξφ των 
ιόντων μολφβδου, αναδθμιουργϊντασ ςτο εργαςτιριο ςυνκικεσ 
παρόμοιεσ με εκείνεσ ακριβϊσ μετά τθ Μεγάλθ Ζκρθξθ . 

•  Κάτω από αυτζσ τισ ακραίεσ ςυνκικεσ, τα πρωτόνια και τα νετρόνια 
"λιϊνουν ", απελευκερϊνοντασ τα κουάρκ από τουσ δεςμοφσ τουσ με 
τα γκλουόνια. 

•  Αυτό είναι πλάςμα κουάρκ-γκλουονίων . 
•  Η φπαρξθ μιασ τζτοιασ φάςθσ και οι ιδιότθτζσ του είναι βαςικά 

ηθτιματα ςτθ κεωρία τθσ κβαντικισ χρωμοδυναμικισ (QCD), για τθν 
κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ γζνεςθσ, κακϊσ και για ζνα πρόβλθμα 
φυςικισ που ονομάηεται chiral ςυμμετρία αποκατάςταςθσ. 

•  Η ςυνεργαςία ALICE μελετά το πλάςμα κουάρκ-γκλουονίων, κακϊσ 
επεκτείνεται και κρυϊνει, παρατθρϊντασ πϊσ δθμιουργοφνται  
ςταδιακά  τα ςωματίδια που αποτελοφν τθν φλθ του ςφμπαντοσ μασ 
ςιμερα. 
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• Η ςυνεργαςία ALICE χρθςιμοποιεί το 10.000 
τόνων ALICE ανιχνευτι - μικουσ 26 m, πλάτοσ 
16 m,φψοσ 16 m  -για  να μελετιςει το 
πλάςμα κουάρκ-γκλουονίων. 

•  Ο ανιχνευτισ βρίςκεται ςε ζνα τεράςτιο 
ςπιλαιο 56 m κάτω από το ζδαφοσ κοντά ςτο 
χωριό του Αγίου Genis-Pouilly ςτθ Γαλλία. 

• Η ςυνεργαςία που μετρά περιςςότερα από 
1000 επιςτιμονεσ από περιςςότερεσ από 100 
ινςτιτοφτα φυςικισ ςε 30 χϊρεσ. 

 

http://home.web.cern.ch/about/how-detector-works


Σφγκρουςθ   ιόντων 







Χριςθ υπολογιςτι 
Πειράματα ςτο CERN παράγουν τεράςτια ποςά  δεδομζνων. Το 

Κζντρο Δεδομζνων τα αποκθκεφει, και τα ςτζλνει ςε όλο τον 
κόςμο για τθν ανάλυςθ 

 





Καταγραφι – αποκικευςθ δεδομζνων 
• Περίπου 600 εκατομμφρια φορζσ ανά δευτερόλεπτο, τα 

ςωματίδια ςυγκροφονται μζςα ςτο Μεγάλο Επιταχυντι 
Αδρονίων (LHC). 

•  Κάκε ςφγκρουςθ παράγει ςωματίδια που ςυχνά διαςπϊντα με 
πολφπλοκουσ τρόπουσ ςε ακόμθ περιςςότερα ςωματίδια.  

• Ηλεκτρονικά κυκλϊματα καταγράφουν τθ διζλευςθ του κάκε 
ςωματιδίου μζςα από ζναν ανιχνευτι ωσ μια ςειρά από 
θλεκτρονικά ςιματα, και αποςτζλλουν τα δεδομζνα ςτο 
Κζντρο CERN Δεδομζνων (DC) για τθν ψθφιακι αναπαράςταςθ.  

• Η ψθφιοποιθμζνθ περίλθψθ καταγράφεται ωσ "ςυμβάν 
ςφγκρουςθσ". 

•  Οι φυςικοί πρζπει να κοςκινίςουν μζςω των 15 petabytes  των 
δεδομζνων που παράγονται ετθςίωσ για να κακορίςουν εάν οι 
ςυγκροφςεισ περιζχουν  κάποια ενδιαφζρουςα φυςικι. 

http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
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Επεξεργαςία: Τι πρζπει να αποκθκευτεί; 

Χιλιόμετρα καλϊδια ςυνδζουν  τουσ τζςςερισ βαςικοφσ 
ανιχνευτζσ του LHC με servers ςτο Κζντρο Δεδομζνων CERN  

 



Μθχανιςμόσ επιλογισ δεδομζνων 
• Στο πρϊτο ςτάδιο τθσ επιλογισ, ο αρικμόσ των ςυμβάντων 

διθκείται από τα 600 εκατ.  περίπου ανά δευτερόλεπτο 
που διαβάηονται από τουσ ανιχνευτζσ ζωσ 100.000 ανά 
δευτερόλεπτο αποςτζλλονται για ψθφιακι 
αναπαράςταςθ. 

•  Σε ζνα δεφτερο ςτάδιο, πιο εξειδικευμζνοι αλγόρικμοι 
επεξεργάηονται περαιτζρω τα δεδομζνα, αφινοντασ μόνο 
100 ι 200 εκδθλϊςεισ ενδιαφζροντοσ ανά δευτερόλεπτο. 

•  Αυτά τα ανεπεξζργαςτα δεδομζνα καταγράφονται ςε 
διακομιςτζσ ςτο κζντρο δεδομζνων του CERN με ρυκμό 
περίπου 1,5 CDs ανά δευτερόλεπτο (περίπου 1050 
megabytes ανά δευτερόλεπτο) 

• . Οι επιςτιμονεσ υπολογιςτϊν ςτο CERN εργάηονται 
ςυνεχϊσ για τθ βελτίωςθ των μεκόδων ανίχνευςθσ 
βακμονόμθςθσ, και τθν βελτίωςθ αλγορίκμων 
επεξεργαςίασ για τθν ανίχνευςθ όλο και πιο 
ενδιαφερόντων εκδθλϊςεων. 



Grid 
• CERN δεν ζχει τθν υπολογιςτικι ιςχφ ι τουσ 

οικονομικοφσ πόρουσ για αποκικευςθ και 
επεξεργαςία όλων των δεδομζνων ςτο χϊρο του , ζτςι 
ϊςτε το 2002 ζχει μετατραπεί ςε υποςτιριξθ του Grid 
Computing για να μοιραςτοφν το βάροσ με τα κζντρα 
υπολογιςτϊν ςε όλο τον κόςμο. 

•  Η Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) - 
κατανεμθμζνθ υπολογιςτικι υποδομι διατεταγμζνα 
ςε ςειρζσ - δίνει πρόςβαςθ ςε μια κοινότθτα πάνω 
από 8.000 φυςικϊν  ςχεδόν ςε πραγματικό χρόνο  ςε 
δεδομζνα του LHC. 

•  Το Grid βαςίηεται ςτθν τεχνολογία του World Wide 
Web, που επινοικθκε ςτο CERN το 1989 . 
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• Η αίκουςα διακομιςτϊν ςτθ 1450 m 2 κφρια αίκουςα 
του DC (φωτογραφία) αποτελεί Tier 0 , το πρϊτο ςθμείο 
επαφισ μεταξφ των πειραματικϊν δεδομζνων από τον 
LHC και το Grid.  

• Οι servers και τα ςυςτιματα αποκικευςθσ δεδομζνων 
για Tier 0 και τθν περαιτζρω ανάλυςθ τθσ φυςικισ, τα 
ςπίτια DC ςυςτιματα είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν 
κακθμερινι λειτουργία του εργαςτθρίου. 

•  Οι servers υφίςτανται ςυνεχι ςυντιρθςθ και 
αναβακμίςεισ για να βεβαιωκοφμε ότι κα λειτουργοφν ςε 
περίπτωςθ ςοβαροφ περιςτατικοφ, όπωσ μια εκτεταμζνθ 
διακοπι ρεφματοσ. 

•  Τα κρίςιμα servers που βρίςκονται ςτο δωμάτιό τουσ, 
κινοφνται και ψφχονται με ειδικό εξοπλιςμό. 

http://home.web.cern.ch/about/computing/grid-system-tiers
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• Από τισ αρχζσ του 2013 ςτο CERN είχε αυξθκεί 
θ ιςχφσ του κζντρου από 2,9 MW ςε 3,5 MW, 
επιτρζποντασ τθν εγκατάςταςθ των 
περιςςότερων υπολογιςτϊν. 

•  Παράλλθλα, οι βελτιϊςεισ ςτθν ενεργειακι 
απόδοςθ που εφαρμόςτθκαν το 2011 
οδιγθςαν ςε μια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 4,5 GWh ετθςίωσ. 







• Σε μια ςυμπλθρωματικι προςπάκεια να αντιμετωπίςει τισ 
αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για LHC computing, το Κζντρο Ερευνϊν 
για Wigner Φυςικισςτθ Βουδαπζςτθ, Ουγγαρία, λειτουργεί ωσ 
προζκταςθ τθσ DC. 

• Το Κζντρο Δεδομζνων Wigner ενεργεί ωσ ζνα απομακρυςμζνο Tier 
0, φιλοξενεί εξοπλιςμό του CERN για να επεκτείνει τισ 
δυνατότθτεσ του Grid (δικτφου) του. 

•  Η ιςτοςελίδα εξαςφαλίηει επίςθσ τθν πλιρθ επιχειρθςιακι 
ςυνζχεια για τα κρίςιμα ςυςτιματα ςε περίπτωςθ ενόσ ςοβαροφ 
προβλιματοσ ςτο χϊρο του CERN ςε Meyrin ςτθν Ελβετία. 

•  Η ιςτοςελίδα Meyrin παρζχει ςιμερα περίπου 30 petabytes  
αποκικευςθσ δεδομζνων ςτο δίςκο, και περιλαμβάνει τθν 
πλειοψθφία των 90.000  πυρινων επεξεργαςίασ ςτο CERN DC. 

•  Το Wigner DC κα επεκτείνει αυτιν τθν ικανότθτα με 20.000 
πυρινεσ και 5,5 petabytes  δεδομζνων ςτο δίςκο, και κα δείτε 
αυτό το διπλαςιαςμό μετά από 3 χρόνια. 

http://www.rmki.kfki.hu/en
http://www.rmki.kfki.hu/en
http://www.rmki.kfki.hu/en
http://www.rmki.kfki.hu/en
http://www.rmki.kfki.hu/en


• Το Κζντρο Δεδομζνων επεξεργάηεται περίπου 
το ζνα petabyte δεδομζνων κάκε μζρα - το 
ιςοδφναμο των περίπου 210.000 DVD.  

• Το κζντρο φιλοξενεί 10.000 servers με 90.000 
πυρινεσ επεξεργαςτι. Οριςμζνεσ 6000 
αλλαγζσ ςτθ βάςθ δεδομζνων εκτελοφνται 
κάκε δευτερόλεπτο. 

• Σο Grid τρζχει πάνω από ζνα εκατομμφριο 
κζςεισ εργαςίασ ανά θμζρα. 

•  Σε ϊρεσ αιχμισ, 10 gigabytes δεδομζνων 
μποροφν να μεταφερκοφν από τουσ servers 
τθσ κάκε δευτερόλεπτο. 

 



Σο Πλζγμα: Ζνα ςφςτθμα βακμίδων 
 
 



• Η Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) 
αποτελείται από τζςςερα επίπεδα, ι "Tiers", 
που ονομάηονται 0, 1, 2 και 3.  

• Κάκε βακμίδα αποτελείται από διάφορα 
κζντρα υπολογιςτϊν και παρζχει ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςφνολο υπθρεςιϊν. 

•  Ανάμεςά τουσ θ βακμίδεσ επεξεργάηονται, 
αποκθκεφουν και να αναλφουν όλα τα 
δεδομζνα από το Large Hadron Collider (LHC). 

http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider


• Tier 0 είναι το Κζντρο Δεδομζνων του  CERN.  

• Όλα τα δεδομζνα από τον LHC περνά μζςα από 
αυτό το κεντρικό κόμβο, αλλά παρζχει λιγότερο 
από το 20% τθσ ςυνολικισ υπολογιςτικι ικανότθτα 
του πλζγματοσ του. 

•  CERN είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι φφλαξθ 
των πρϊτων δεδομζνων (εκατομμφρια ψθφιακζσ 
ενδείξεισ από όλουσ τουσ ανιχνευτζσ), και εκτελεί 
το πρϊτο πζραςμα ςτθν ανακαταςκευι των 
αρχικϊν δεδομζνων ςε πλθροφορίεσ με νόθμα. 

•  Tier 0 διανζμει τα πρωτογενι δεδομζνα και τισ 
ανακαταςκευζσ δεδομζνων ςτουσ Tier 1   όταν ο 
LHC δεν λειτουργεί. 



Trier  1  
• Tier 1 αποτελείται από 11 κζντρα υπολογιςτϊν , είναι αρκετά 

μεγάλθ για να αποκθκεφει τα δεδομζνα του LHC. 
•  Παρζχουν υποςτιριξθ όλο το εικοςιτετράωρο για τo Grid, και 

είναι υπεφκυνθ για τθν αποκικευςθ  των πρϊτων δεδομζνων 
και των πρϊτων  ανακαταςκευϊν, κακϊσ και τθ διενζργεια 
μεγάλθσ κλίμακασ επανεπεξεργαςία και τθν αποκικευςθ τθσ 
αντίςτοιχθσ εξόδου. 

•  Διανομι δεδομζνων ςε  Tier 2. Και τθν αποκικευςθ του 
μεριδίου από τα δεδομζνα προςομοίωςθσ που οι  Tier 2 
παράγουν. 

• Με ςυνδζςεισ οπτικϊν ινϊν που εργάηονται ςε 10 gigabits ανά 
δευτερόλεπτο ςυνδζεται το  CERN με κάκε ζνα από τα 11 
μεγάλα Tier 1 κζντρα ςε όλο τον κόςμο. 

•  Αυτό το ειδικό δίκτυο υψθλοφ εφρουσ ηϊνθσ ονομάηεταιLHC 
Optical Private Network (LHCOPN). 

http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome
http://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCOPN/WebHome


Trier  1-Fermilab (USA) 



Trier 2 -3 
•  Tier 2 είναι ςυνικωσ, πανεπιςτιμια και άλλα 

επιςτθμονικά ιδρφματα που μποροφν να αποκθκεφςουν 
επαρκι δεδομζνα και να παρζχουν επαρκι υπολογιςτικι 
ιςχφ για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ ανάλυςθσ. 

• Χειρίηονται ζνα αναλογικό μερίδιο τθσ παραγωγισ και τθν 
αναςυγκρότθςθ των προςομοιωμζνων 
γεγονότων. Υπάρχουν περίπου 140 Tier 2 τοποκεςίεσ ςε 
όλο τον κόςμο. 

• Μεμονωμζνοι επιςτιμονεσ μποροφν να ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο δίκτυο μζςω των τοπικϊν (ι Tier 3) 
υπολογιςτικϊν πόρων, θ οποία μπορεί να αποτελείται 
από τοπικά clusters ςε ζνα πανεπιςτθμιακό ίδρυμα ι 
ακόμα και ζνα μεμονωμζνο υπολογιςτι. Δεν υπάρχει 
καμία επίςθμθ δζςμευςθ μεταξφ WLCG και Tier 3 πόρων. 
 



ACE ςυγκεντρϊνει μια διεκνι ομάδα φυςικϊν,  
βιολόγων και  γιατρϊν για να μελετιςει τισ βιολογικζσ 

επιδράςεισ των αντιπρωτονίων 
 
 



• Το Πείραμα αντιπρωτονίων   (ACE)  ξεκίνθςε 
το 2003. 

•  Στόχοσ του είναι να αξιολογιςει πλιρωσ τθν 
αποτελεςματικότθτα και τθν καταλλθλότθτα των 
αντιπρωτονίων  για τθ κεραπεία του καρκίνου. 

•  Το πείραμα ςυγκεντρϊνει μια ομάδα ειδικϊν 
ςτθ φυςικι, τθ βιολογία και τθν ιατρικι από 10 
ινςτιτοφτα ςε όλο τον κόςμο, οι οποίοι είναι οι 
πρϊτοι που μελζτθςαν τισ βιολογικζσ 
επιδράςεισ των αντιπρωτονίων. 



• Μζχρι ςιμερα, για τθ  κεραπεία του καρκίνου ζχουν  
χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ πρωτόνια  για να καταςτρζψουν  τα 
καρκινικά κφτταρα. 

•  Τα ςωματίδια  αποςτζλλονται ςτο ςϊμα του αςκενοφσ με ζνα 
προκακοριςμζνο ποςό ενζργειασ, όςο  ακριβϊσ χρειάηεται για 
να   ςταματοφν όταν φτάςουν ςτο ςυγκεκριμζνο βάκοσ ενόσ 
όγκου. 

•  Όταν μια τζτοια δζςμθ των βαρζων, φορτιςμζνων ςωματιδίων 
ειςζρχεται ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, προκαλεί αρχικά πολφ μικρι 
ηθμιά. 

•  Μόνο τα τελευταία λίγα χιλιοςτά του ταξιδιοφ, όταν  θ δζςμθ 
τελειϊνει με τθν ςταδιακι επιβράδυνςι τθσ αποδίδει τθν 
ενζργειά τθσ απότομα και προκαλεί τθν καταςτροφι. 

• Δυςτυχϊσ, αν και θ ακτίνα καταςτρζφει τον καρκίνο  
επθρεάηει τα υγιι κφτταρα κατά μικοσ τθσ διαδρομισ του, ζτςι 
ϊςτε θ βλάβθ ςε υγιείσ ιςτοφσ αυξάνεται με 
επαναλαμβανόμενεσ κεραπείεσ. 



• Το πείραμα ACE δοκιμάηει τθν ιδζα τθσ χρθςιμοποίθςθσ των 
αντιπρωτονίων ωσ εναλλακτικι κεραπεία, με τθν άμεςθ 
ςφγκριςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ακτινοβολίασ των 
κυττάρων χρθςιμοποιϊντασ πρωτόνια και αντιπρωτόνια.  

• Όταν θ φλθ (ςε αυτι τθν περίπτωςθ, τα καρκινικά κφτταρα) 
και θ αντιφλθ  (αντιπρωτόνια ) ςυναντθκοφν , εξολοκρεφονται 
(καταςτρζφουν  το ζνα το άλλο), μετατρζποντασ τθ μάηα τουσ 
ςε ενζργεια. 

•  Ο ςτόχοσ είναι να κάνουν χριςθ αυτοφ του αποτελζςματοσ, 
επιτρζποντασ ζνα αντιπρωτόνιο να εξολοκρεφει με το μζροσ 
του πυρινα ενόσ ατόμου ςε ζνα καρκινικό κφτταρο. 

•  Η ενζργεια που απελευκερϊνεται από τθν εξαΰλωςθ κα 
πρζπει να ςπρϊξει  τον πυρινα, ζξω και να προβάλει τα 
κραφςματα ςε γειτονικά καρκινικά κφτταρα, τα οποία με τθ 
ςειρά τουσ κα πρζπει να καταςτραφοφν. 

http://home.web.cern.ch/about/physics/search-antimatter


AEGIS χρθςιμοποιεί μια ακτίνα αντιπρωτονίων από 
τθν αντιπρωτονίων Decelerator για τθ μζτρθςθ τθσ 
επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ τθσ Γθσ 
 
 



Το πείραμα AEGIS κα αποτελζςει τθν 
πρϊτθ άμεςθ μζτρθςθ τθσ βαρυτικισ 
επίδραςθσ ςε ζνα ςφςτθμα αντιφλθσ. 

• Ο πρωταρχικόσ επιςτθμονικόσ ςτόχοσ  του 
πειράματοσ αντιυδρογόνου: Gravity, 
Interferometry, Φαςματοςκοπία ( AEGIS ) 
είναι θ άμεςθ μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ 
βαρφτθτασ τθσ Γθσ, g, για το αντιυδρογόνου. 

http://aegis.web.cern.ch/aegis/home.html


ALPHA 
• ALPHA , ςυλλαμβάνει και 

μελετάει  άτομα 
αντιυδρογόνου και τα 
ςυγκρίνει με τα άτομα του 
υδρογόνου 

•  
 



• Τον Ιοφνιο του 2011, ALPHA ανζφερε ότι 
είχε καταφζρει παγίδευςθ ατόμων αντιφλθσ 
για πάνω από 16 λεπτά : αρκετό καιρό για να 
μπορζςουμε να μελετιςουμε τισ ιδιότθτζσ 
τουσ με κάκε λεπτομζρεια. 

•  Αυτό κα πρζπει να δϊςει ςτουσ φυςικοφσ 
χρόνο για να λαμβάνουν μετριςεισ και να 
βροφν περιςςότερεσ απαντιςεισ ςτο 
μυςτιριο τθσ αντιφλθσ. 

http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/06/cern-experiment-traps-antimatter-atoms-1000-seconds
http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/06/cern-experiment-traps-antimatter-atoms-1000-seconds


Αντιφλθσ πείραμα παράγει τθν πρϊτθ 
δζςμθ αντιυδρογόνου 

 
 



 πείραμα ASACUSA 
• Το πείραμα ASACUSA ςτο CERN πζτυχε για 

πρϊτθ φορά ςτθν παραγωγι μιασ δζςμθσ 
ατόμων αντιυδρογόνου.  

•  Η ςυνεργαςία   ASACUSA  αναφζρει τθ ςαφι 
ανίχνευςθ των 80 ατόμων αντιυδρογόνου   2,7 
μζτρα ςτα κατάντθ τθσ παραγωγισ τουσ, όπου θ 
perturbing επίδραςθ των μαγνθτικϊν πεδίων 
που χρθςιμοποιικθκε αρχικά για τθν παραγωγι 
των αντιάτομα είναι μικρι. 

•  Αυτό το αποτζλεςμα είναι ζνα ςθμαντικό βιμα 
προσ τθν κατεφκυνςθ  μετριςεων ακριβείασ ςτθν 
φαςματοςκοπία υπζρλεπτθσ υφισ για  άτομα 
αντιυδρογόνου. 

http://home.web.cern.ch/about/experiments/asacusa


• Αρχζγονθ αντιφλθ μζχρι ςτιγμισ δεν ζχει 
παρατθρθκεί ποτζ ςτο ςφμπαν, και θ 
απουςία τθσ παραμζνει ζνα ςθμαντικό 
επιςτθμονικό αίνιγμα. 

•  Παρ 'όλα αυτά, είναι δυνατόν να παραχκοφν 
ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αντιυδρογόνου ςε 
πειράματα ςτο CERN με ανάμειξθ 
antielectrons (ποηιτρόνια) και αντιπρωτόνια 
χαμθλισ ενζργειασ που παράγεται από 
το αντιπρωτονίων Decelerator . 

http://home.web.cern.ch/topics/antimatter
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/antiproton-decelerator
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/antiproton-decelerator
http://home.web.cern.ch/about/accelerators/antiproton-decelerator


Φάςμα αντιυδρογόνου 
• Τα φάςματα του υδρογόνου και αντιυδρογόνου 

προβλζπεται να είναι πανομοιότυπα, ζτςι ϊςτε 
οποιαδιποτε μικροςκοπικι διαφορά μεταξφ τουσ κα 
ανοίξει αμζςωσ ζνα παράκυρο ςε μια νζα φυςικι, και κα 
μποροφςε να βοθκιςει ςτθν επίλυςθ του μυςτθρίου τθσ 
αντιφλθσ . 

•  Με μόνο το πρωτόνιό του ςυνοδευόμενο από ζνα μόνο 
θλεκτρόνιο, το υδρογόνο είναι το απλοφςτερο υπάρχον 
άτομο, και ζνα από τα πιο επακριβϊσ ερευνθκεί και 
καλφτερα κατανοθτά ςυςτιματα ςτθ ςφγχρονθ φυςικι.  

• Ζτςι, οι ςυγκρίςεισ των ατόμων υδρογόνου και 
αντιυδρογόνου αποτελοφν ζναν από τουσ καλφτερουσ 
τρόπουσ για να εκτελζςτοφν εξαιρετικά ακριβι τεςτ τθσ 
φλθσ / αντιφλθσ. 

http://home.web.cern.ch/topics/antimatter/matter-antimatter-asymmetry-problem
http://home.web.cern.ch/topics/antimatter/matter-antimatter-asymmetry-problem


• Η φλθ και θ αντιφλθ    εξολεκρεφονται   αμζςωσ όταν  
ςυναντϊνται,   ζτςι ϊςτε εκτόσ από τθ δθμιουργία 
αντιυδρογόνου, μία από τισ βαςικζσ προκλιςεισ για τουσ 
φυςικοφσ είναι να κρατιςει τα αντιάτομα μακριά από τθ 
ςυνθκιςμζνθ φλθ. 

•  Για να γίνει αυτό, τα πειράματα για να επωφελθκοφν από τισ  
μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ του  αντιυδρογόνου (που είναι παρόμοια 
με το υδρογόνο)  χρθςιμοποιοφν πολφ ιςχυρά μθ-ομοιόμορφα 
μαγνθτικά πεδία ςε  παγίδα -αντιατόμων αρκετό καιρό για να 
τα μελετιςουν.  

• Ωςτόςο, τα ιςχυρά μαγνθτικά πεδίο υποβακμίηουν τισ 
φαςματοςκοπικζσ ιδιότθτεσ των (αντι) άτομων. 

•  Για να καταςτεί δυνατι για κακαρά υψθλισ ανάλυςθσ 
φαςματοςκοπία, θ ςυνεργαςία ASACUSA  αναπτφςει μια 
καινοτομία για να μεταφζρει άτομα αντιυδρογόνου ςε μια 
περιοχι όπου μπορεί να μελετθκεί κατά τθν πτιςθ, μακριά 
από το ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο. 





AMS 
Το Άλφα Μαγνθτικό Φαςματόμετρο ψάχνει για τθ ςκοτεινι φλθ, 

τθν αντιφλθ και τθν απϊλεια τθσ φλθσ από μια ενότθτα για το 
Διεκνι Διαςτθμικό Στακμό 

 
 



• Το Άλφα Μαγνθτικό Φαςματόμετρο(AMS-02) 
είναι ζνασ ανιχνευτισ ςωματιδίων φυςικισ 
που εξετάηει για τθ ςκοτεινι φλθ, τθν αντιφλθ 
και ςυνδζεται με το εξωτερικό μζροσ του 

Διεκνοφσ Διαςτθμικοφ Στακμοφ(ISS).  

• Εκτελεί επίςθσ μετριςεισ ακριβείασ των 
κοςμικϊν ακτίνων. 

http://www.ams02.org/
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html


• Ο ανιχνευτισ AMS ςυναρμολογικθκε ςτο CERN . 

•  Στθν τελευταία του πτιςθ ςτισ 16 Μαΐου του 2011 το 
διαςτθμικό λεωφορείο Endeavour  μετέφερε  το πείραμα 
ςτον ISS, ωσ μζροσ του διαςτθμικοφ λεωφορείου τθσ 
αποςτολισ STS-134. 

•  AMS-02 είχε ιδθ ςτείλει δεδομζνα πίςω ςτθ Γθ μζχρι τισ 19 
Μαΐου, κακϊσ 17 δις. γεγονότα κοςμικϊν ακτίνων είχαν 
καταγραφεί. 

•  Τα δεδομζνα που λαμβάνονται από τθ NASA ςτο Χιοφςτον, 
και ςτθ ςυνζχεια αναμεταδίδονται ςτθν AMS Κζντρο Ελζγχου 
Επιχειριςεων Ωφζλιμο φορτίο (POCC) ςτο CERN για 
ανάλυςθ. 

•  Το πείραμα εκτελείται από μια ςυνεργαςία των 56 
ιδρυμάτων. 

•  Ο ανιχνευτισ, ο οποίοσ μετρά 64 κυβικά μζτρα και ηυγίηει 8,5 
τόνουσ, ςυναρμολογικθκε ςτο CERN. 

http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/main/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/main/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/main/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts134/main/index.html


  

• Το πρϊτο ζτοσ του ανιχνευτι AMS ςτο 
διάςτθμα ιταν μια καμπφλθ μάκθςθσ: τα 
δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για τθ 
βακμονόμθςθ του ανιχνευτι  κατανοοφν 
πλιρωσ τισ επιδόςεισ του ςε ακραίεσ κερμικζσ 
ςυνκικεσ που απαντϊνται ςτο χϊρο. 



COMPASS ερευνά πϊσ τα κουάρκ και τα γκλουόνια 

αλλθλεπιδροφν για να δϊςουν τα ςωματίδια που 
παρατθροφμε 

 
 



• Ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ είναι να ανακαλφψουν 
περιςςότερα για το πϊσ θ ιδιότθτα που 
ονομάηεται ςπιν  υπάρχει ςτα πρωτόνια και 
τα νετρόνια, ιδίωσ πόςο ςυνζβαλαν τα 
γκλουόνια που δεςμεφουν τα κουάρκ μαηί με 
τθν ιςχυρι δφναμθ. 

•  Για να γίνει αυτό τα μιόνια  (ςωματίδια που 
είναι ςαν βαριά θλεκτρόνια) χτυποφν ςε ζνα 
πολωμζνο ςτόχο. 



ATRAP ςυγκρίνει άτομα υδρογόνου με τθν ιςοδφναμθ 

αντιφλθ τουσ - άτομα αντιυδρογόνου 
 
 



• Ζνα άτομο του αντιυδρογόνου αποτελείται από 
ζνα αντιπρωτόνιο και ζνα ποηιτρόνιο (ζνα 
antielectron). 

• Μία από τισ δυςκολίεσ όςον αφορά τθν αντιφλθ 
είναι θ ενζργεια που ζχουν τα αντιπρωτόνια  όταν 
για πρϊτθ φορά, βγαίνουν  ζξω από τθ ςυςκευι με 
ταχφτθτα κοντά ςτθν ταχφτθτα του φωτόσ. 

•  Οι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν μια διαδικαςία που 
ονομάηεται «ψφξθ» για να επιβραδφνουν  τα 
αντιπρωτόνια ςε μικρότερεσ ταχφτθτεσ , ζτςι ϊςτε 
να μποροφν να μελετθκοφν. 



Θα μποροφςε να υπάρχει μια ςφνδεςθ μεταξφ των 
γαλαξιακϊν κοςμικϊν ακτίνων και το ςχθματιςμό 
νεφϊν; Ζνα πείραμα ςτο CERN χρθςιμοποιεί το 

κακαρότερο παράκυρο ςτον κόςμο για να μάκετε 
 
 



• Οι κοςμικζσ ακτίνεσ είναι φορτιςμζνα ςωματίδια πολφ μεγάλθσ 
ενζργειασ που βομβαρδίηουν τθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ από το 
διάςτθμα. 

• Οι μελζτεσ δείχνουν ότι μπορεί να επθρεάςουν τθν νεφοκάλυψθ, είτε 
μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων αερολυμάτων (μικροςκοπικά ςωματίδια 
που αιωροφνται ςτον αζρα που μποροφν να αυξθκοφν για να 
ςχθματίςουν ςπόρουσ για τα  ςταγονίδια των νεφϊν), είτε 
επθρεάηοντασ άμεςα τα ςφννεφα ίδιοι. 

• Τα ςφννεφα αςκοφν ιςχυρι επιρροι ςτθν ενεργειακι ιςορροπία τθσ 
Γθσ? Αλλαγζσ μικρζσ επί  τοισ εκατό  ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτο 
κλίμα. Ωςτόςο, παρά τθ ςθμαςία του για το κλίμα, ο ςχθματιςμόσ 
αερολφματοσ είναι ελάχιςτα κατανοθτόσ. 

• Η μζτρθςθ των υποκείμενων μικροφυςικισ ςε ελεγχόμενεσ 
εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ είναι ςθμαντικι για τθν καλφτερθ 
κατανόθςθ των ατμοςφαιρικϊν αεροηόλ και είναι το κλειδί για τθ 
διαλεφκανςθ πικανισ ςφνδεςθσ μεταξφ κοςμικϊν ακτίνων και 
ςυννζφων.. 



Κοςμικι ακτινοβολία  



Κοςμικι 
ακτινοβολία 
ειςζρχεται 
ζξω από το 
θλιακό μασ 
ςφςτθμα 





CERN  -  χϊρεσ μζλθ 



• ΑΞΙΗΕ ΣΟΝ ΚΟΠΟ; 
• Τν CERN  ζην νπνίν αλαπηύζζεηαη ην «Πείξακα» έρεη 

πξνζθέξεη ήδε ζηελ Αλζξωπόηεηα πνιιά «δώξα» πνπ 
απνηεινύλ «παξάπιεπξεο ωθέιεηεο» ηωλ ζεωξεηηθώλ ηνπ 

εξεπλώλ.  

• Τν Παγθόζκην δίθηπν (WWW) . 

•  Ννζνθνκεηαθνί Επηηαρπληέο, Αμνληθνί ηνκνγξάθνη θαη 
Σύγρξνλεο Δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ιαηξηθή Επηζηήκε  .   

• Ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη επηηαρπληέο Πξωηνλίωλ γηα 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαξθηληθώλ όγθωλ.   

• Η ηερληθή εκθύηεπζεο δέζκεο ηόληωλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 
κεραλέο αεξνζθαθώλ αιιά θαη ζηελ εκθύηεπζε ηερλεηώλ 

αλζξώπηλωλ κειώλ.  

• Η ηερλνινγία ηωλ επηηαρπληώλ ζωκαηηδίωλ βνεζά ζε πνιιέο 
αθόκε  πεξηπηώζεηο όπωο ζηελ απνθωδηθνπνίεζε ηεο δνκήο 

ηωλ ηώλ, ζηελ απνηθνδόκεζε καθξόβηωλ ππξεληθώλ απνβιήηωλ 
ζε αβιαβή πιηθά θιπ… 



ΣΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΩΦΕΛΟ 
Αλεμάξηεηα από ηα πξνζδνθώκελα νθέιε, ην «Μεγάιν 

Πείξακα» έθεξε θνληά 10.000 επηζηήκνλεο απ’ όιν ηνλ 

θόζκν, πνπ πξόζθεξαλ ην Πλεπκαηηθό ηνπο δπλακηθό ζηελ 

πην πεξίπινθε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία πνπ έγηλε πνηέ. Τν 

«Πείξακα» επνκέλωο, ζηελ ηαξαγκέλε επνρή πνπ δνύκε, 

απνηειεί πξόηππν δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη θαιήο 

ζέιεζεο, θάηη πνπ ην έρνπκε πεξηζζόηεξν αλάγθε από πνηέ. 

 


