
•  Παραξενιά (strangeness) 
S=-1 

•  Χάρη (charm) 
C=+1 

•  Πυθµενικός (bottom) 
B=-1 

•  Κορυφαίος (top) 
T=+1 



Βαρυόνια 

συνδυασµός τριών κουάρκ 
qqq 

πρωτόνιο  p=(u u d) 

νετρόνιο    n=(u d d) 

Λάµδα        Λ=(u d s) 

Μεσόνια 

συνδυασµός κουάρκ αντικουάρκ 

πιόνιο (π+)  =  

καόνιο (K0)  =  

ψ-µεσόνιο    =  







•  Παραγωγή ζεύγους παράξενων σωµατιδίων 

•  αντίδραση 

•  περιγραφή µε κουάρκ 

•  Παραξενιά 

διατήρηση παραξενιάς € 

π− + p→Ko +Λ

Παράδειγµα αλλ/σης K –  σε 
θάλαµο υγρού υδρογόνου: 
       K – + p   →  Λ + π° 
(διατήρηση παραξενιάς) 
ακολουθεί η διάσπαση 
          Λ →  p + π – 
(παραβίαση παραξενιάς) 

p 

   π– 

K– 

π° → e+ e– γ	

(σπάνια διάσπαση) 

Λ Παράγεται στο A 
και διασπάται στο   B 



Πρόβλεψη και ανακάλυψη του σωµατιδίου Ω– 

 Επιτυχία του µοντέλου των κουάρκ 
Η “decuplet”  των βαρυονίων µε σπιν  3 	


2	

Strangeness                                                                                        Mass (MeV/c 2 ) 

       0                N*++             N*+             N*°              N*–           1232	

                        uuu                uud             udd              ddd 

      –1                         Σ*+                 Σ*°             Σ*–                     1384	

                                  suu                  sud            sdd 

      –2                                      Ξ*°             Ξ*–                               1533	

                                               ssu               ssd 

      –3                                                Ω–                                        1672 (predicted) 
                                                         sss 
Ω–: δέσµια κατάσταση τριών κουάρκ-s µε τη µικρότερη µάζα 
                                 και στοφορµή = 3/ 2   ⇒    
Η απαγορευτική αρχή του Pauli απαιτεί τα 3 κουάρκ να µην είναι 
ταυτόσηµα. 



Το πρώτο σωµατίδιο Ω–  (παρατηρήθηκε στο θάλαµο φυσαλίδων των 2 m στο BNL 
              χρησιµοποιώντας δέσµη 5 GeV/c K– από τον επιταχυντή AGS 30 GeV) 

 Αλυσιδωτή  αντίδραση: 
    K– + p →  Ω – + K+ + K° 
    (strangeness conserving) 
Ω – →  Ξ° + π –  
(ΔS = 1 weak decay) 

Ξ° → π° + Λ	

(ΔS = 1 weak decay)  
Λ →  π –  + p  
(ΔS = 1 weak decay) 	


π° →  γ + γ  (electromagnetic decay)  
with both γ – rays converting to an e+e –  in liquid hydrogen 
(very lucky event, because the mean free path for γ →  e+e –  in liquid hydrogen is  ~10 m) 

Η µετρούµενη µάζα του σωµατιδίου W–  προσδιορίστηκε = 1686 ± 12 MeV/c2 





•  Σε κάθε σωµατίδιο αντιστοιχεί ένα αντισωµατίδιο που έχει: 
ίδια µάζα, αντίθετο φορτίο και αντίθετη µαγνητική ροπή 
αυτή είναι µια γενικευµένη ιδιότητα ανεξάρτητα από φερµιόνιο ή 

µποζόνιο. 

•  Φερµιόνιο                   φερµιονικός αριθµός   +1 
•  Αντιφερµιόνιο             φερµιονικός αριθµός   -1  

Ο Φερµιονικός αριθµός διατηρείται 
γ  e+ + e- 

0  (-1) + (+1) 

Για τα µποζόνια δεν υπάρχει αντίστοιχος νόµος διατήρησης 





•  τα κουάρκ έχουν Β=+1/3 
•  τα αντικουάρκ έχουν Β=-1/3    
•  όλα τα άλλα έχουν Β=0 

•  Βαρυόνια Β=+1 
•  αντιβαρυόνια Β=-1 
•  όλα τα άλλα Β=0 

ή 

Βαρυόνια = qqq  B = 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1     

Μεσόνια =               1/3 -1/3 =0 

Ο βαρυονικός αριθµός  διατηρείται στις ισχυρές, 
ασθενείς και Η/Μ αλληλεπιδράσεις 

Σύνολο ( κουάρκ – αντικουάρκ) = 0 



τp>1032 years 







•  Σύµφωνα µε την κλασσική εικόνα η αλληλεπίδραση 
σε κάποια απόσταση χρησιµοποιώντας την έννοια του 
πεδίου 

•  Στην κβαντοµηχανική θεωρούµε ότι η 
αλληλεπίδραση γίνεται µε την ανταλλαγή κβάντων 
(µποζονίων). Τα κβάντα έχουν ορµή/ενέργεια τα 
οποία διατηρούνται µόνο αν η αλληλεπίδραση γίνεται 
σε ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από την 
αρχή της αβεβαιότητας ΔΕΔt≈h. Τα κβάντα 
λέγονται δυνητικά (virtual). 







•  Η σταθερά g0 προκύπτει ως σταθερά ολοκλήρωσης και ταυτίζεται µε την 
ισχύ σηµειακής πηγής στο κέντρο. 

•  Ανάλογα στον Η/Μ έχουµε ∇2U(r)=0  µε λύση U(r)=Q/4πr 
•  Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το  g0 της θεωρίας Yukawa παίζει το ρόλο 

του Q του Η/Μ  το µέτρο του “ισχυρού πυρηνικού φορτίου”. 
•  R η εµβέλεια του πεδίου 

•  Γνωρίζοντας ότι R≈10-15 m µπορούµε να προβλέψουµε τη µάζα του 
διαδότη. 
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•  Η επίδραση κεντρικού δυναµικού εκδηλώνεται στη γωνιακή απόκλιση του 
σωµατιδίου ή ισοδύναµα σαν µεταφορά ορµής 

•  Έστω f(  ) το πλάτος σκέδασης. Η f(  ) δίνεται από τον µετασχηµατισµό Fourier: 

(ανάλογα στην οπτική η γωνιακή κατανοµή του φωτός από ένα εµπόδιο είναι ο µετασχηµατισµός 
Fourier του εµποδίου)  

•  θέτουµε 

για U(r) τύπου Yukawa και h=c=1 έχουµε 

g: ισχύς σύζευξης 
του σωµατιδίου µε το 
δυναµικό 

Αυτή είναι η έκφραση του 
δυναµικού στο χώρο των 

ορµών. Οι δύο περιγραφές 
είναι ισοδύναµες  



•  πρόκειται για διαγράµµατα παράστασης της διαδικασίας κάποιας αλληλεπίδρασης 
•  ο χρόνος εξελίσσεται οριζόντια και ο χώρος κατακόρυφα 
•  τα βέλη δείχνουν τη φορά κίνησης των σωµατιδίων που πλησιάζουν ή 

αποµακρύνονται από τις κορυφές 
•  εισερχόµενα σωµατίδια ισοδυναµούν µε εξερχόµενα αντισωµατίδια 



•  τα σωµατίδια Α & Β συγκρούονται σχηµατίζοντας ένα ενδιάµεσο σωµατίδιο 
Χ που στη συνέχεια διασπάται στα C και D 

Αντίδραση όπως φαίνεται 
στο σύστηµα εργαστηρίων 

σε κάθε κορυφή διατηρείται 
το φορτίο 





Ενέργεια κατωφλίου για την παραγωγή αντιπρωτονίου ( p ) σε συγκρούσεις p 
Διατήρηση βαρυονικού αριθµού ⇒ ταυτόχρονη παραγωγή   p και p  (ή p and n)  

Παράδειγµα:  Ενέργεια κατωφλίου  ~ 6 GeV 

 “Bevatron”: 6 GeV  
proton synchrotron in Berkeley    build a beam line for 1.19 GeV/c momentum 

  select negatively charged particles (mostly π – ) 
  reject fast π –  by Čerenkov effect: light emission 
   in transparent medium if particle velocity v > c / n 
   (n: refraction index) – antiprotons have v < c / n 
   ⇒  no Čerenkov light 
  measure time of flight between counters S1 and S2 
   (12 m path):   40 ns for π – ,  51 ns for antiprotons 

For fixed momentum, 
time of flight gives  
particle velocity, hence 
particle mass 
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Παράδειγµα «εξαφάνισης» αντιπρωτονίου σε θάλαµο φυσαλίδων υδρογόνου. 
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Understanding the Universe … 

Electroweak !
Transition!Unification ?!



Fermilab Tevatron and LHC at CERN 
•  Present world’s Highest Energy proton-

antiproton collider  
–  Ecm=1.96 TeV (=6.3x10-7J/p  
     13 MJ on 10-4 m2) 
⇒ Equivalent to the kinetic energy of a 

20 t truck at a speed 128 km/hr 

Chicago 
↓ 

Tevatron p  

p  
CDF 

DØ 

•  World’s Highest Energy proton-proton collider in 
summer 2010  
◆  Ecm=14 TeV (=44x10-7J/p  
     800 MJ on 10-4 m2) 
⇒  Equivalent to the kinetic energy of a 20 t 

truck at a speed 9840 km/hr 



Τα βασικά είδη αλληλεπίδρασης 

Δυνάμεις 
μεταξύ 
μαζών 

Δυνάμεις 
μεταξύ 
φορτίων 

Δυνάμεις 
μεταξύ 
πυρήνων 

Δυνάμεις 
αυθόρμητης 
διάσπασης 

των 
πυρήνων 



Προκαλούν την διάσπαση των ραδιενεργών πυρήνων 
Διαµορφώνουν την ένταση της ηλιακής ενέργειας 

Συγκρατούν τα πρωτόνια και νετρόνια στον πυρήνα 
Συγκρατούν τα quarks στα πρωτόνια και τα νετρόνια 

Συγκρατούν τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα 
Ευθύνονται για τις χηµικές αντιδράσεις 
Ηλεκτρισµός, Φως, Ακτινοβολία …  

Αναγκάζουν τα αντικείµενα µε µάζα να πέφτουν 
Διατηρούν τη γη και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο 



Τα βασικά είδη αλληλεπίδρασης 



Standard Model

Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιγράφει πώς η ύλη 
δοµείται  από µια οµάδα στοιχειωδών σωµατιδίων. 
Περιγράφει  επίσης πώς µια άλλη οµάδα σωµατιδίων, 
τα αποκαλούµενα  φορείς δυνάµεων, επηρεάζουν τα 
σωµατίδια της  πρώτης οµάδας µέσω διαφόρων 
αλληλεπιδράσεων  και µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούν 
όλες τις δοµές που παρατηρούµε στο µικρόκοσµο.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 



Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιγράφει δύο βασικούς τύπους σωµατιδίων: 

Σωµατίδια ύλης: 
    6 κουάρκ  
    6 λεπτόνια  

Φορείς δυνάµεων: 
    1 φωτόνιο  
    8 γκλουόνια  
    3 ασθενή διανυσµατικά µποζόνια  

Τα κουάρκ και τα λεπτόνια έχουν και τα αντίστοιχά τους αντισωµατίδια.  

Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιέχει και το λεγόµενο σωµατίδιο χιγκς (higgs), το οποίο 
θεωρείται υπεύθυνο για τις διαφορετικές µάζες που έχουν τα στοιχειώδη σωµατίδια.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 

Standard Model
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Το Καθιερωµένο Πρότυπο κατατάσσει τα 
κουάρκ και τα λεπτόνια σε τρεις οµάδες τις 
λεγόµενες γενιές. Τα κουάρκ έχουν 
κλασµατικό φορτίο ενώ τα τρία λεπτόνια 
έχουν το ίδιο φορτίο (-e ή -1). 

Όλη η ύλη που βλέπουµε γύρω µας 
αποτελείται από τα u και d κουάρκ και 
ηλεκτρόνια. Τα τρία αυτά σωµατίδια 
ανήκουν στην πρώτη γενιά. Και οι τρεις 
γενιές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στο πρώιµο 
σύµπαν, αλλά από εκείνη την εποχή τα 
σωµατίδια της δεύτερης και τρίτης γενιάς 
έχουν "διασπαστεί" σ' αυτά της πρώτης 
γενιάς.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 
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Τα τρία λεπτόνια, το ηλεκτρόνιο, το µιόνιο και το τ, είναι 
όλα αρνητικά φορτισµένα (το φορτίο των 
αντισωµατιδίων τους είναι βέβαια θετικό). Τα άλλα τρία 
λεπτόνια, τα νετρίνα, είναι από τα πιο δύσκολα 
ανιχνεύσιµα σωµατίδια. Δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και 
έχουν πολύ µικρή µάζα. Δεν αλληλεπιδρούν συχνά µε 
την ύλη και, εποµένως, είναι πρακτικά µη ανιχνεύσιµα. 

Τα τρία ουδέτερα λεπτόνια είναι το νετρίνο ηλεκτρονίου, 
νe, το νετρίνο µιονίου, νµ και το νετρίνο τ, ντ. 

Συνολικά έχουµε έξι λεπτόνια και έξι κουάρκ. Αυτά τα 
σωµατίδια ύλης αποτελούν τµήµα µιας συστηµατικής 
περιγραφής της ύλης και των αλληλεπιδράσεών της. 
Έχει δειχθεί ότι δεν µπορεί να υπάρχουν παραπάνω 
από τα δώδεκα σωµατίδια ύλης που οµαδοποιούνται 
σε τρεις γενιές.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 
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προέλευση της μάζας σωματιδίων ή                     
προέλευση του σπασίματος της 
ηλεκτρασθενούς συμμετρίας 
(σωματίδιο higgs):

Ενωποίηση των δυνάμεων:

Θεμελιώδης συμμετρία των δυνάμεων 
και της ύλης:

Ενοποίηση της κβαντομηχανικής και 
γενικής θεωρίας της σχετικότητας:

διαστάσεις του χωρόχρονου:

Τι είναι η σκοτεινή ύλη; :

Τι είναι η σκοτεινή ενέργεια;:

Βασικά Ερωτήματα της ΦΥΕ:



Ποιά είναι η προέλευση της µάζας ? 

Υπάρχει Υπερσυµµετρία? 

Υπάρχει το σωµατίδιο higgs? 

Ενώνονται όλες οι δυνάµεις µαζί? 

Γιατί δεν υπάρχει ισοδύναµη αντι-ύλη? 

Τί είναι η αθέατη ή σκοτεινή ύλη? 

Υπάρχουν άλλα είδη δυνάµεων? 
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Τί είναι η Μεγάλη Έκρηξη? Πότε και Πώς έγινε?  

Η Μ.Ε. Είναι µια τεραστίου µεγέθους συµπύκνωση της 
συνολικά υπάρχουσας ενέργειας και ύλης περιορισµένη 
σε ελάχιστο χρονικό και χωρικό διάστηµα. 

Θεωρητικοί υπολογισµοί υποδεικνύουν ότι η Μ.Ε. 
προέκυψε σε διάστηµα πριν από ... 14,5 δισεκατοµύρια 
χρόνια! 

Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική θεωρία η Μεγάλη 
Έκρηξη είναι µια τυχαία (?) στατιστική διακύµανση της 
πυκνότητας ενέργειας.   
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Το σύµπαν δεν ήταν διαφανές πριν από την ηλικία 
των 100 000 ετών!, δηλ. Απορροφούσε η ύλη ΟΛΗ 
την εκπεµπόµενη ενέργεια και αυξανόταν σε 
διαστάσεις. 

Για την κατανόηση της «βρεφικής ηλικίας» του 
σύµπαντος (πρώτα δευτερόλεπτα µετά την Μ.Ε. !!) 
απαιτούνται συµπεράσµατα που βγαίνουν από την 
κατανόηση των νόµων της φυσικής! 

Για την πλήρη κατανόηση των νόµων της φυσικής 
σε εξαιρετικές συνθήκες (Μεγάλη Έκρηξη) 
απαιτούνται συνεπώς µελέτες σε ελεγχόµενες 
εργαστηριακές συνθήκες, δηλ. απαιτείται ΠΕΙΡΑΜΑ! 

Γιατί χρειάζονται τα πειράµατα και  

πώς συνδέονται µε την Κοσµολογία? 
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Το  Σύµπαν 

Η µεγάλη  
έκρηξη 
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Ανιχνευτής 

Επιταχυνόµενα Σωµατίδια 

Μέθοδοι της σωµατιδιακής φυσικής 

3) Αναγνώριση παραγόµενων 
σωµατιδίων από τον Ανιχνευτή 
(έρευνα για νέα φαινόµενα) 

1) Συγκέντρωση ενέργειας στα 
σωµατίδια (επιταχυντής) 

2) Σύγκρουση σωµατιδίων  
(δηµιουργία συνθηκών 
ανάλογων του Big Bang) 

Υπάρχουν αρκετά οµόκεντρα επίπεδα στον ανιχνευτή. Κάθε επίπεδο 
Εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό:  

 1. Tracking – προσδιορίζεται η τροχιά των σωµατιδίων 
 2. Καλορίµετρο – µέτρηση ενέργειας σωµατιδίων και φωτονίων 
 3. Ταυτοποίηση σωµατιδίου: ξεχωρίζονται οι διάφοροι τύποι 
     των σωµατιδίων, πιόνια από πρωτόνια από καόνια, κλπ.  40:



•  Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µέσα στην ύλη αλληλεπιδρά ΗΜ µε τα  
αρνητικά e και τους θετικούς πυρήνες ανταλλάσσοντας φωτόνια. Το αποτέλεσµα  
αυτών των αλλ/σεων για το φορτισµένο σωµατίδιο είναι: 

–  Να χάσει ενέργεια, 
–  Να αλλάξει κατεύθυνση η τροχιά του, 
–  Τελικά να σταµατήσει και να απορροφηθεί διανύοντας συνολικά µια απόσταση  
που ονοµάζεται διάστηµα εµβέλειας (range).  

•  Οι µηχανισµοί δια των οποίων χάνει ενέργεια το σωµατίδιο είναι: 
–  Αλλ/ση Coulomb µε τα e και πυρήνες 
–  Ατοµικές διεγέρσεις 
–  Ιονισµό ατόµων 
–  ΗΜ ακτινοβολία πέδησης (ακτινοβολείται όταν το σωµατίδιο επιβραδύνεται σ’ 

ένα πεδίο Coulomb) 
–  Πυρηνικές Αλλ/σεις 
–  Ακτινοβολία Cherenkov (όταν ξεπεράσει ένα κατώφλι & αν τα υλικό είναι 

διαφανές) 
–  ΗΜ ακτινοβολία µετάπτωσης (transition radiation) (ακτινοβολείται όταν το 

σωµατίδιο κινείται σε υλικό µε ασυνεχή διηλεκτρική σταθερά)    



Φορτισµένα Σωµατίδια 

Είδος  
Αλλ/σης 

Διαδικασία 
Απώλειας 
Ενέργειας 

Τεχνική  
Ανίχνευση 

ισχυρή ηλεκτροµαγνητική 

σκέδαση ιονισµό διέγερση ακτινοβολία 
πέδησης 

ακτινοβολία 
Cherenkov 

ακτινοβολία 
Transition 

(µετάπτωσης) 

Αδρονικά 
καλορίµετρα 

Nuclear 
emulsion 

Ανιχνευτές 
αερίου, υγροί 

& στερεοί κρύστ. 

Ανιχνευτές 
φθορισµού 

ΗΜ 
καλορίµετρα 

Ανιχνευτές 
Κατωφλίου 
Cherenkov  

Ανιχνευτές 
TRD 



Aφόρτιστα Σωµατίδια 

Νετρόνια Φωτόνια Νετρίνα Τύπος 
σωµατιδίου 

Περιοχή 
ενέργειας 

Τύπος 
Αλλ/σης 

Τεχνική 
ανίχνευσης 

µικρή µεγάλη µικρή µεγάλη µεσαία Ασθενή αλλ/ση 

σκέδαση 
Rayleigh 

BF3 

καλορίµετρα 

σκέδαση 
Thomson 

Φωτοηλεκτρικό 
φαινόµενο 

σκέδαση 
Compton 

Δίδυµη 
γέννεση 

Φωτοπολλαπλασιαστές 

Ανιχνευτές 
Στερεάς κατάστασης 

ΗΜ 
καλορίµετρα 

V- 
ανιχνευτές 



•  ακτίνα του πυρήνα είναι της τάξης R1=1 fm, ενώ η ακτίνα του ατόµου είναι 
R2=1 Å τότε 

•  αλλ/σεις µε τα e είναι πιο πιθανές από τις αλλ/σεις µε πυρήνες 
•  Διέγερση ατόμου:  τα e των ατόµων του υλικού λαµβάνουν 

αρκετή ενέργεια για να µετακινηθούν σε µια µεγαλύτερη τροχιά και αλλάζει 
από Ε1 στην Ε2,   διεγερµένο άτοµο. Το e πέφτει πίσω στην αρχική του 
τροχιά και εκπέµπει µια χαρακτηριστική ακτίνα –Χ µε ενέργεια  Ε2-Ε1 

•  Ιονισμός ατόμου: Το e του ατόµου λαµβάνει αρκετή ενέργεια 
ώστε να αποδεσµευτεί από το άτοµο και να αποκτήσει κινητική ενέργεια:  

        Κ = Ε(λαµβάνει από το σωµατίδιο) – Ι(ενέργεια Ιονισµού). 
 τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συµπεριφέρονται ως ανεξάρτητα σωµατίδια τα οποία 
 µε τη σειρά τους αν αποκτήσουν αρκετή ενέργεια µπορούν να δηµιουργήσουν 
 ιονισµό, κλπ. Αυτά τα ηλεκτρόνια ονοµάζονται ηλεκτρόνια –δ.  

€ 

αλλ.− µε − e
αλλ.− µε − πυρ.

=
R2
2

R1
2 =1010
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Κ 

p 
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e 

Μέτρηση µε 
ανιχνευτή αερίου 



Μέτρηση ορµής  

B 
L 

θ 

s 

ρ 

Το βέλος κάµψης s προσδιορίζεται από  3 µετρήσεις µε σφάλµα σ(x): 

x 



Τροχίες από σωµατίδια α 
σε ανιχνευτή micro-strip αερίου 
 CF4 όπου καταγράφονται  
µε τη βοήθεια φθορισµού (scintillation)     



•  3 κύριοι µηχανισµοί: 
–   Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Photoelectric effect) 
–   Σκέδαση Compton (+Thomson  +Rayleigh)  
     (Compton Scattering) 
–   Δίδυµη γένεση  (pair production) 

διαφορετική 
εξάρτηση από  
Εγ και Ζ του 
απορροφητή.  

Και στις 3 διαδικασίες έχουµε εκποµπή ηλεκτρονίων 



Το πρώτο Higgs στο Πείραµα ATLAS 
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Les Machines du CERN 

Σκοπό
ς: Μεγ

αλύτερ
η ενέργ

εια 

αλλά: 

«πλού
σιο» πρόγρ

αµµα σε ΦΥ
Ε µε επ

ιταχυν
τές 
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Φυσική Αντιπρωτονίου! Neutrino Physics!

732 Km 
νµ	


ντ	


CERN NEUTRINOS TO GRAN SASSO 

732 Km 

OPERA 

Neutral Current 
Charge 
Current 

«ψυχρά αντιπρωτόνια» (Cold antiprotons) :
(“παραγωγή αντιϋλης”):
 1. PS p → pp 10-6/collision:
 2. AD επιβράδυνση + στοχαστική:
       ψύξη + electron:
3. Extraction @ ~ 0.1c!
4. Παραγωγή χιλιάδων αντι-H!

Anti-H annihilations detected 

 ATHENA (→ ALPHA) 

anti-H (pe+) + matter → π+π- + γγ 

Φυσική Σταθερού στόχου:
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CNGS - OPERA:
First ντ Candidate 

τ π 
πο 



CNGS - ICARUS:
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Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής- 
Large Hadron Collider (LHC) 

Μερικά χαρακτηριστικά του: 

Το LHC αποτελείται από  1232, 15 m µήκους, 9 T, υπεραγώγιµα δίπολα 
Η περιφέρεια του τούνελ είναι 27 km  

Πρωτόνια µπορούν να επιταχυνθούν σε ενέργεια 7 TeV,  

 Επιτρέποντας συγκρούσεις p-p σε ενέργεια CM 14 TeV 

Η κάθε δέσµη πρωτονίων αποτελείται από bunches των 1011, που απέχουν  
25 ns, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουµε ένα ρυθµό σύγκουσης της τάξης: 
Luminosity = 1034 cm-2s-1 
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Πως καταλήγουμε σε  7 x 1012 Volts:

One 600,000 Volt Kick on each rotation 

1.2 x 107 περιστροφές (600,000 V x 1.2 x 107 = 7 x 10 12 V)  

Με ταχύτητα  c = 3 x 108 m/s   

27,000 m διανύεται σε χρόνο 9 x 10-5 s 

1.2 x 107 περιστροφές απαιτείται ένα χρόνος 103 s ~ 20 mins 

27 km Circumference 
tunnel:
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Proton Beam Energy=14 TeV!

7 TeV + 7 TeV !
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200µrad 
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Ενεργές διατοµές & ρυθµοί παραγωγής σωµατιδίων 

•  Inelastic proton-proton  
   reactions:                               109  / s 

•   bb pairs                               5  106 / s  
•   tt   pairs                               8        / s 

•   W  → e n                                 150   / s 
•   Z  → e e                                15   / s 

•   Higgs (150 GeV)                  0.2    / s 
•   Gluino, Squarks (1 TeV)    0.03   / s 

Ρυθµοί παραγωγής L = 1034 cm-2 s-1:  (LHC) 

LHC είναι ένα «εργοστάσιο» για παραγωγή:  
top-quarks, b-quarks, W, Z, ……. Higgs, …… 

(Σκοπός:πρέπει να τα ανιχνεύσουµε!) 
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 Ρυθµός σεδοµένων στο πείραµα ATLAS :  

 N = L x σ  (pp) ≈  109 συγκρούσεις/s  

 κυρίως παράγονται δεδοµένα χαµηλής pT   

Ενδιαφέροντα δεδοµένα (µεγάλη-pT ) είναι σπάνια 

   very powerful detectors needed 

Συγκρούσεις στο  LHC 

Επιλέγουµε 1 από 
10,000,000,000,000 

Απαιτούνται «ισχυροί» ανιχνευτές  
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Φαινοµενολογία της pp αντίδραση  

p 
θ pT 

Εγκάρσια ορµή (στο επίπεδο κάθετο στη δέσµη):                          

pT = p sinθ 
Rapidity (ωκύτητα):  

θ = 90o    →  η = 0 
θ = 10o    →  η ≅ 2.4 
θ = 170o  →  η ≅ -2.4 

Ολική µη-ελαστική ενεργός διατοµή:   
      stot (pp) = 70 mb        √s = 14 TeV  

 = L x stot (pp) = 109 αλληλεπιδράσεις/s 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες αντιδράσεων.   

Ρυθµός 
παραγωγής 

n. events 
second 

1034 cm-2 s-1 
= 



Θεόδωρος Αλεξόπουλος : LHC 

1η κατηγορία:  

< pT > ≈ 500 MeV      φορτισµένα σωµατίδια στην τελική κατάσταση 
φορτισµένα σωµατίδια οµοιόµορφα κατανεµηµένα στη φ 

Μεγαλύτερο µέρος της ενέργειας φεύγει κατά τη διεύθυνση της δέσµης. 
Αυτά είναι τα γεγονότα minimum-bias (“ soft “ γεγονότα). 
Αυτά είναι η πλειάδα των γεγονότων αλλά δεν έχουν πολύ ενδιαφέρον.  

Η πλειονότητα των αντιδράσεων οφείλεται σε αλληλεπίδραση 
µεγάλων αποστάσεων µεταξύ των πρωτονίων, όπου τα πρωτόνια 
αλληλεπιδρούν σαν «µπάλες»  µικρή µεταφορά ορµής (Δp ≈  /
Δx ), 
τα σωµατίδια στην τελική κατάσταση έχουν µεγάλη διαµήκη ορµή 
αλλά µικρή εγκάρσια ορµή (σκέδαση σε µεγάλες γωνίες είναι µικρή) 



Θεόδωρος Αλεξόπουλος : LHC 

Class 2: 

x1p x2p 

p ≡ ορµή πρωτονίων = 7 TeV 

Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα γεγονότα, αλλά σπάνια. 
παρ: u +    → W+ 

σ (pp → W) ≈ 150 nb ≈ 10-6 σtot (pp)  
u 

W+ 

2η κατηγορία:  
Η δέσµη των πρωτονίων µπορεί να θεωρηθεί σαν µια δέσµη  
κουάρκς και γλουονίων µε ένα µεγάλο φάσµα ενεργειών. 
Κάθε τόσο εµφανίζεται µια σκληρή σκέδαση  
(«µετωπική σύγκρουση») µεταξύ των κουάρκς και γλουονίων. 

Αλληλεπιδράσεις σε µικρές αποστάσεις  µεγάλη µεταφορά  
ορµής  παράγονται βάρια σωµατίδια και/ή  
σωµατίδια σε µεγάλες γωνίες  



Νέα Εποχή στη Βασική Έρευνα:
Start-up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly global 

scientific projects ever, is the most exciting turning point in particle physics.:

Εξερεύνηση νέας ενεργειακής περιοχής 

ALICE 

ATLAS 

επιπλέον  
τρία µικρότερα πειράµατα 
              TOTEM 
               LHCf 
               MoEDAL 
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Two ‘general purpose’  4π 
detectors for pp collisions 
at high L; some capabilities for PbPb 
ATLAS and CMS 

One dedicated PbPb detector with some capabilities 
for pp 
ALICE 

One dedicated detector for studying B mesons 
(CP violation; rare decays), produced 
in the forward (backward) hemisphere 
LHCb 

Precision (1%) measurement of total cross section (and more) TOTEM  
Study of forward π0 production LHCf 
Search for magnetic monopoles MoEDAL 

Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής - Πειράµατα 
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High Interaction Rate: N=Lσ = 1034 x 100 x 10-27  
 pp interaction rate 109 interactions/s 
 data for only ~100 out of the 40 million crossings can be recorded per 
 sec (100 – 150 MB/sec) 
 need fast, pipelined, intelligent electronics and sophisticated 

    data-acquisition 

High Energy and Large Particle Multiplicity 
 ~ <20> superposed events in each crossing 
 ~ 1000 tracks stream into the detector every 25 ns 
 need highly granular detectors with good time resolution for low occupancy 

   large detectors, a large number of channels 

High Radiation Levels 

  radiation hard (tolerant) detectors and electronics 

Experimental Challenge!
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Very good muon identification and momentum measurement 
    trigger efficiently and measure charge of a few TeV muons 

High energy resolution electromagnetic calorimetry 
    ~ 0.5% @ ET~50 GeV 

Powerful inner tracking systems 
    factor 10 better momentum resolution than at LEP 

Hermetic calorimetry 
    good missing ET resolution 

(Affordable detector) 

Follow from requirements to observe Higgs boson whether it is heavy or light, 
to observe Supersymmetry if it is there (missing energy), to find other new 
physics if it is there; all this in the presence of a huge background of 
standard processes (QCD) 

Physics Requirements!
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‘Γενικός τύπος’ πειράµατος 

Deflection ~ BL2/p  need high B ( s.c.) and large magnets; need high resolution position measurements (10 -100µ) 
at large p; also energy and position measurement through total absorption (photon, electron, hadron) 
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Protons, Ebeam= 0.45 TeV  

Protons, Ebeam= 0.45 TeV  

CMS Experiment at the LHC 
Date Recorded: 2009-11-23 19:21 CET 
Run/Event: 122314/1514552  
Candidate Collision Event  

Chronology of a fantastic escalation of events: 
2009 
◼  20 November: first beams circulating in the LHC 
◼  23 November: first collisions at √s = 900 GeV 
◼  8, 14, 16 December: few hours of collisions at √s = 2.36 TeV (the world record !) 
◼  16 December: end of first run 
◼  16 December- 26 February:  technical stop 
2010 
◼  27 February : machine operation started again 
◼  19 March     : first (single) beams ramped up to 3.5 TeV 
◼  30 March     : first collisions at 3.5+3.5 TeV 

◼  immediate data taking by all experiments with high efficiency 
◼  first publications accepted 
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2010:

  30 March: first collisions at 3.5TeV/beam :
  19 April: order of magnitude increase in 

luminosity :
•  doubling the number of particles/bunch:
•  β * from 11 to 2m (4b/beam) L ~2x1028.:
•  Beam lifetimes of ~100 hours:

  22 May another order of magnitude::
•   13 bunches in each beam (L~ 3x1029):

  26 May: Design intensity bunches  were 
brought into collision at 3.5TeV/beam.:
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Φωτεινότητα:

Σηµερινή κατάσταση: 

περισσότερα από  
100/nb  
έχουν δοθεί  
στα πειράµατα 
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Ready for b physics (and b-tagging in general):

Two b-jets candidate 
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J/psi Effective Lifetime 

Signal window & normalized sideband 

A total of 4000 J/ψ  µµ decays 
reconstructed 

Proper life time distribution 
shows clear evidence for 
J/ψ produced in B decays 

Solid prospects to measure production 
cross-sections for prompt J/ψ and bb 
at  √s = 7 TeV   



F.Gianotti, Physics at LHC, DESY, 7-6-2010 

After pre-selection: 
-- W  eν: 
    loose e±, ET > 20 GeV 
-- W  μν: 
    pT (μ)> 15 GeV 
    |ΔpT (ID-MS)| < 15 GeV 
    |Zμ-Zvtx|<1 cm   

After all cuts 
but ET

miss and mT  

Final candidates inspected in detail  timing, lepton reconstruction quality, event topology …  

MC: normalised to data 
(total number of events) 

Observed events: 57 
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G. Tonelli, CERN/Pisa                                                               P-LHC Hamburg                                                      June, 7  
2010           !

78:

Z → e+e- Observation !

5 Z →e+e- candidates 

Event selection: both electrons with a  
SuperCluster with Et > 20 GeV	  
Monte Carlo : cross section normalized  
to 17	  nb-‐1	  integrated luminosity 
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Charged	  Par*cle	  Mul*plici*es	  at	  √s=0.9,	  7	  TeV 

Monte Carlo underestimates the  
track multiplicity seen in ATLAS 

ALICE+CMS 



The Science:
We are poised to tackle some of the most profound questions in physics: !!

:Newtonʼs unfinished business… what is mass?:
:Natureʼs favouritism… why is there no more antimatter?:

:The secrets of the Big Bang… what was matter like within the first second 
:of the Universeʼs life? :

:Scienceʼs little embarrassment… what is 96% of the Universe made of?:



LHC γεμίζει τα αμφιθέατρα…:

- θέτει ερωτήματα βασικής έρευνας:
-  κεντρίζει τον κόσμο & τη φαντασία του:
-  εμπνέει τη νέους φοιτητές, και όχι μόνο :
- προάγει τη γνώση:
- εκπαιδεύει:
- εκαπιδεύει τους αυριανούς επιστήμονες 

& μηχανικούς:
- οδηγεί την καινοτομία και την 
τεχνολογία:

- και....:
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(G.Altarelli, LP09) 
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Πως πάµε παραπέρα από το Καθιερωµένο Πρότυπο; 

Με τη συνεργασία των επιταχυντών: 

αδρόνιο - αδρόνιο   επιταχυντές    (LHC) 

λεπτόνιο – αδρόνιο  επιταχυντές   (LHeC ??) 
λεπτόνιο – λεπτόνιο  επιταχυντές   (LC ?)

Επόµενες Δεκαετίες (;) 



  The machine which will complement and 
extend the LHC best, and is closest to be 
realized, is a  Linear e+e- Collider with a 
collision energy of at least 500 GeV.:

                                          PROJECTS: 
⇒ TeV Colliders (CMS energy up to 1 TeV) → Technology ~ready 
     ILC with superconducting cavities 

⇒ Multi-TeV Collider (CMS energies in multi-TeV range) → R&D 
     CLIC → Two Beam Acceleration  

Γραμμικός Επιταχυντής e+e-:



Energy        250 Gev x 250 GeV 
# of RF Units       560 
# of Cryomodules       1680 
# of 9-cell Cavities    14560 
Accelerating Gradient  31.5 MeV/m 
Peak luminosity   2 1034 cm-2s-1  
Rep. Rate   5 Hz 
IP                σx 350 – 620 nm; σy 3.5 – 9.0 nm 
Total Power    ~230 MW 
2 Detectors Push-pull 

The International Linear Collider:



CLIC Overall Lay-out:
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Η ΦΥΕ-ΦΣΣ µπορεί και θα πρέπει να παίξει ρόλο όχι 
µόνο στην ανάτυξη της βασικής έρευνας αλλά και 
στην καινοµία της τεχνολογίας. 



•  Collaboration!
•  Systems!
•  Trigger-DAQ!
•  GRID-Computing!
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LHC Experiments! ATLAS!
Diameter:   25 m:
Length:       44 m:
Weight:        7 kTonnes:
 ~100 M electronic chs:

1150 MDT chambers!
354 384 Tubes!
214 Tonnes!
725 m3 Gas Volume!
5520 m2 Chamber Area!

A Toroidal LHC ApparatuS 
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ATLAS!

EndCap!
Toroid !
Magnet!

EndCap!
Muon Chambers!
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ATLAS!

Barrel Inner Detector after Installation! 92:



ATLAS:

CMS:
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37 countries       167 institutions       2100 scientific authors!
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ATLAS 

Inner Detector Calorimeters 
Muons 

TRT 

SCT 

Pixel LArg Tile 
Trigger Precision 

TGC RPC MDT CSC 
46m 

25m 

TRT: Transition Radiation Detector!
SCT: Silicon Central Tracker!
TGC: Thin Gap Chamber!
RPC: Resistive Pad Chamber!
MDT: Monitored Drift Tubes!
CSC: Cathode Strip Chamber! 95:



ATLAS Trigger & DAQ:

40 MHz!

~100 kHz!

2.5 ms!

~3 kHz!

~10 ms!

~ 1 s!

~200 Hz!

Muon!

LVL1!

Calo! Inner!

Pipeline 
Memories 

Read-Out 
Drivers 

Rates!Latency!

RoI!

LVL2!

Event builder cluster!

Local Storage: ~ 300 MB/s!

Read-Out  
Subsystems 
 hosting  
Read-Out 
Buffers 

Event Filter 
 farm 

EF!

ROD!ROD ROD ROD ROD ROD ROD ROD ROD 
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Event Rates!
•  At beam L=1034 cm-2s-1 will be 20 collisions per bunch crossing 
•  40 million bunch crossings per sec 
•  1 billion collisions per bunch 
•  L1 filters down to 100 000 events per sec                           Reduction factor=400 
•  L2 filters down to 3 000 events per sec                               Reduction factor=30 
•  L3 filters down to 200 events per sec  write to tape       Reduction factor=15 

Process Events/s Events for 10 fb-1 Previous  rates 

Inelastic p-p 108 1015 
W ev 20 108 104 LEP/108 TeV 
Z ee 2 107 107 LEP 
tt 1 107 104 TeV 
bb 106 1013 109 Belle/BaBar 
Higgs m=120 GeV 0.04 105 
gluinons and squarks 
m=1 TeV 

0.0001 103 

Possible Physics the first year at Luminosity 1033 cm-2s-1 !
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Early Physics Landscape!

Minimum bias (non-diffractive) :
cross section ~70 mb:

With 100 pb-1 “on tape” 

•  106 W ev and W µv 
•  105 Z ee and Z µµ 
•  104 tt qqb (e/µ)vb 

Understanding the detector will be 
one major goal with these events 

Discoveries will come, we expect 
- but only when we understand the  
data and the detector properly 
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Particle physics data!

e+ 

e- 

f 

f 
Z0 

Basic physics 

Results 

Fragmentation, 
Decay, 
Physics  
analysis 

Interaction with 
detector material 
Pattern, 
recognition, 
Particle 
identification 

Detector 
response 
apply 
calibration, 
alignment 

2037 2446 1733 1699 
4003 3611  952 1328 
2132 1870 2093 3271 
4732 1102 2491 3216 
2421 1211 2319 2133 
3451 1942 1121 3429 
3742 1288 2343 7142 

Raw data 
after Level3 

Convert to 
physics  
quantities 

Reconstruction 
Simulation (Monte-Carlo) 

Analysis 

_ 

From raw data to physics results 

99:



Challenge: Large, distributed community 

CMS!ATLAS!

LHCb ~ 5000 Physicists  
around the world 
- around the clock"

“Offline” software effort: 
 1000 person-years 

per experiment 

Software  
 life span: 
 20 years"
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LHC users and participants Istitutes 

Europe:     267 institutes, 4603 users  
Elsewhere:    208 institutes, 1632 users!

LCG: The worldwide Grid project"
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Το GRID είναι ένα πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. 

Σκοπός του είναι η κατασκευή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ νέας γενιάς η οποία θα έχει 
την ικανότητα παροχής εντατικής υπολογιστικής ισχύος και ανάλυσης 

Εφαρµογές για την καθηµερινή πραγµατικότητα 
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