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Πρόλογοσ

• Σο LHC (μαηί με τουσ ανιχνευτζσ του) είναι θ 
μεγαλφτερθ και πολυπλοκότερθ μθχανι που ζχει 
καταςκευάςει ποτζ ο άνκρωποσ

– 10000 μαγνιτεσ

– 1700 θλεκτρικά κυκλϊματα

– 27 χιλιόμετρα

– Λειτουργία ςε -271ο C

• Θα ρίξουμε μια πολφ γριγορθ μάτια ςτθ λειτουργία 
του και ςτα γεγονότα τθσ τελευταίασ διετίασ



Σα πρϊτα βιματα

Αντίγραφο τθσ ςυςκευισ που 
χρθςιμοποίθςε ο J.J.Thomson
(επιταχυντισ και ανιχνευτισ) 
όταν ανακάλυψε το θλεκτρόνιο.
Έτοσ: 1897

Μοντζρνοσ ανιχνευτισ (L3)
Έτοσ: δεκαετία του 1990

μέζα ζε 100 σπόνια έσοςμε θηάζει από αςηό…



…ςε αυτό:

Ο επιταχυντισ LHC

Ο επιταχυντισ LHC – large Hadron Collider – ζνασ 
υπεραγωγιμοσ επιταχυντισ πρωτονίων
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Μια άποψθ του τοφνελ του LHC



Ζνα-δυο βαςικά ςθμεία

• Επιταχυντζσ ςαν τον LHC χρθςιμοποιοφνται 
ωσ εργοςτάςια παραγωγισ ςπανίων 
διαδικαςιϊν τθσ φφςθσ

• Αυτζσ οι διαδικαςίεσ γίνονται λιγότερο 
ςπάνιεσ όςο υψθλότερθ ενζργεια ζχουμε ςτθ 
διάκεςι μασ

• Όςο πιο πολλζσ ςυγκροφςεισ ζχουμε, τόςο 
πιο πολλά ενδιαφζροντα γεγονότα μποροφμε 
να παράγουμε  φωτεινότθτα



Φωτεινότθτα
• Ο αρικμόσ γεγονότων δίνεται από τθν εξίςωςθ
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Ζνασ επιταχυντισ πάντα 
προςπακεί να 
μεγιςτοποιιςει τθν 
φωτεινότθτα

Όπου:
Ν = αρικμόσ ςωματιδίων ανά πακζτο
f = ςυχνότθτα περιςτροφισ
nb = αρικμόσ πακζτων ανά δζςμθ
ςx , ςy = μζγεκοσ δζςμθσ ςτο ςθμείο ςφγκρουςθσ 

Όπου:
L = φωτεινότθτα
ς = ενεργόσ διατομι



Σο ςφμπλεγμα επιταχυντϊν του 
CERN

• Ζνασ επιταχυντισ είναι εξειδικευμζνθ μθχανι

• υνικωσ ο παλιότεροσ χρθςιμοποιείται για να 
τροφοδοτιςει τον πιο καινοφριο

– PS: 1 με 20GeV

– SPS: 20 με 450 GeV

– LHC: 450 GeV με 7 TeV





Σα βαςικά ςυςτατικά ενόσ 
επιταχυντι

• Ο ςωλινασ τθσ δζςμθσ (κενό)

• Διπολικοί μαγνιτεσ (κυκλικι τροχιά)

• Σετραπολικοί μαγνιτεσ (εςτίαςθ)

• Επιταχυντικζσ κοιλότθτεσ



Σο  LHC ςτθν ιςτορία του CERN
• 1982 : Πρϊτεσ ςπουδζσ για το LHC 

• 1983 : Ανακάλυψθ του ςωματιδίου Z ςτο SPS 

• 1985 : Βραβείο Νόμπελ για τουσ C. Rubbia και S. van der Meer

• 1989 : Αρχι λειτουργίασ του LEP (εργοςτάςιο παραγωγισ ςωματιδίων Z)

• 1994 : Ζγκριςθ του LHC από το ςυμβοφλιο του CERN

• 1996 : Σελικι απόφαςθ για ζναρξθ καταςκευισ του LHC  

• 1996 : Λειτουργία LEP ςτα 100 GeV (εργοςτάςιο παραγωγισ  ςωματιδίων W)

• 2000 : Σζλοσ λειτουργίασ του επιταχυντι LEP 

• 2002 : Απομάκρυνςθ υλικοφ LEP από το τοφνελ 

• 2003 : Αρχι εγκατάςταςθσ του LHC 

• 2005 : Αρχι πιςτοποίθςθσ υλικοφ (hardware commissioning)

• 2008 : Πρϊτθ δζςμθ, ατφχθμα 

• 2009: Πρϊτεσ ςυγκροφςεισ

• 2010: Πρϊτα αποτελζςματα από λειτουργία ςε 3.5+3.5TeV



Παράμετροι του LHC

• ωματίδια επιτάχυνςθσ Πρωτόνια, βαρζα ιόντα

• Σελικι ενζργεια 7 TeV / c

• Ενζργεια ζκχυςθσ 450 GeV / c

• Περιφζρεια 26658.883 m

• υχνότθτα περιςτροφισ 11.245 kHz

• Αρικμόσ πακζτων 2808

• ωματίδια ανά πακζτο 1.15 x 1011

• Αρικμόσ διπόλων 1232

• Διπολικό πεδίο ςτα 7 TeV           8.33 T

• Αρικμόσ μαγνθτϊν 9600

• Αρικμόσ κυκλωμάτων 1766



LHC - ςχθματικό

Οκτώ ςτροφζσ (arcs) και 
οκτώ ευθείεσ (LSS long 
straight sections):

Point 1: Atlas

Point 2: Alice, injection

Point 3: Κακάριςμα ορμισ

Point 4: Επιτάχυνςθ

Point 5: CMS

Point 6: Απόρριψθ δζςμθσ

Point 7: Κακάριςμα κζςθσ

Point 8: LHCb, injection
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Σα δίπολα του LHC
• Σο πιο δφςκολο (και 

ακριβό) κομμάτι τθσ 
μθχανισ

• χεδιαςμόσ ‘δυο ςε 
ζνα’

• Πολφ υψθλά μαγνθτικά 
πεδία (8Σ)

• Πολφ χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσ (1.9Κ)

I
I
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14 m μήκορ

Σα δίπολα του LHC
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Συλήνερ δέζμηρ

Υπεπαγώγιμο πηνίο

Μη-μαγνηηικά κολάπα

Φεπομαγνηηικορ ζίδηπορ

Δοσείο ηλίος

Κενό μόνυζηρ

Σημεία ζηήπιξηρ

Δοσείο κενού



Κφρια χαρακτθριςτικά διπόλων

• Μικοσ 14.3 m

• Αρικμόσ διπόλων 1232

• Πεδίο ςτα 450 GeV        0.535   T

• Πεδίο ςτα 7 TeV           8.33 T

• Ακτίνα απόκλιςθσ 2803.95 m

• Ρεφμα ςτα 7 TeV 11800 A

• Καλϊδιο Nb-Ti

• Βάροσ 35Σ

• Θερμοκραςία λειτουργίασ 1.9Κ



Σροφοδοςία

13000A ζε θεπμοκπαζία 

δυμαηίος

13000A ζηοςρ 4K

13kA καλϊδια 
‘anaconda’ 



Μεταφορά

...με τθν ιλιγγιϊδθ 
ταχφτθτα των 3km/h...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Speed_Limit_3_sign.svg


Μεταφορά ενόσ διπόλου ςτο 
τοφνελ



Σετραπολικοί μαγνιτεσ
• Απαραίτθτοι για τθν εςτίαςθ τθσ δζςμθσ

– «ιςχυρι εςτίαςθ»

• Ζνασ τετραπολικόσ μαγνιτθσ δρα ςαν 
ςυγκεντρωτικόσ φακόσ ςε ζνα επίπεδο 
και αποκεντρωτικόσ ςτο άλλο

• Η ιδζα τθσ ‘ιςχυρισ εςτίαςθσ’ 
εφευρζκθκε από τον Ν. Χριςτοφιλο το 
1950 (ΗΠΑ)



Σο κενό

• Ιδιαίτερα χαμθλό 
κενό για να 
αποφεφγουμε 
παραςιτικζσ 
ςυγκροφςεισ 

• Πίεςθ = 10-10Torr

• Καλφτερο κενό 
από τθ ελινθ

56mm

+- 3

~1.3 mm 

Συλήναρ κενού
Παπαπέηαζμα 

δέζμηρ

Συλήναρ τύξηρ



Αςφάλεια μθχανισ

• Σο LHC είναι μια μθχανι που θ αποκθκευμζνθ 
ενζργεια είναι χωρίσ προθγοφμενο

Η αποθηκεςμένη ενέπγεια 

ζηοςρ μαγνήηερ ζηα 7TeV

είναι 9.4GJ - ίζη με ηην 

κινηηική ενέπγεια ενόρ 

αεποπλανοθόπος ηύπος 

Νιμιηρ ζε ηασύηηηα μάσηρ 

(35 κόμβοι)

Ακόμα και η ενέπγεια ηηρ 

δέζμηρ είναι ηεπάζηια: 

360MJ - ίζη με ηην 

κινηηική ενέπγεια ηος 

θυπηκηού Αβεπυθ ζε 

ηασςηηηα μασηρ (16 

κομβοι)

Θζλει προςοχι



Περιοχι απόρριψθσ δζςμθσ

8 m

μπεηόν

Αποπποθηηήρ 

δέζμηρ 

(γπαθίηηρ) 

δέζμη



φςτθμα απόρριψθσ δζςμθσ



φςτθμα απόρριψθσ δζςμθσ

• Οκόνθ μπροςτά από 
το τον απορροφθτι

• Η κάκε κουκκίδα 
αντιςτοιχεί ςε ζνα 
πακζτο πρωτονίων

• Η δζςμθ 
αλλοιϊνεται για να 
μοιραςτεί θ 
ενζργεια ςε 
μεγαλφτερθ 
επιφάνεια



Αςφάλεια μαγνθτϊν

Δίοδοι (μια για 
κάκε μαγνιτθ)

Διακόπτεσ ςυςτιματοσ 
εξαγωγισ ενζργειασ



Κρυογενικο ςφςτθμα

• Οι πρωτεφοντεσ διπολικοί μαγνιτεσ δουλεφουν ςε 
κερμοκραςία 1.9Κ 

• Ο λόγοσ είναι
– Όςο χαμθλότερθ θ κερμοκραςία, τόςο πιο υψθλό το κρίςιμο ρεφμα 

ςε ζνα υπεραγωγό μαγνιτθ, και άρα τόςο υψθλότερο το μαγνθτικό 
πεδίο

– ε αυτι τθ κερμοκραςία το υγρό θλιο γίνεται υπζρ-υγρό(με πολφ 
καλι κερμικι αγωγιμότθτα)

• Όμωσ το θλιο βράηει ςτουσ 4.5Κ

• Ιδιαίτερα πολφπλοκο ςφςτθμα με τζςςερα εργοςτάςια 
ψφξθσ, το κακζνα από τα οποία ζχει δυο υποςφςτθμα:
– Ζνα ‘ςυμβατικό’ που ψφχει ςτουσ 4.5Κ

– Ζνα δεφτερο που δουλεφει ςε πίεςθ 15mbar



Κρυογενικα υποςυςτιματα

Point 8
Storage

Sector 7-8 Sector 8-1
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Επιταχυντικζσ κοιλότθτεσ



The LHC Collimator 

R. Assmann, CERN
360 MJ proton beam

1.2 m

E:/Collimation Picture Gallery/IMG_3385.JPG


LHC: Άποψθ του τοφνελ
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1232 κυρίωσ 
δίπολα +

3700 
διορθωτικοί 
μαγνήτεσ

392 κυρίωσ
τετραπολα +2500 
διορθωτικοί 
μαγνήτεσ

Μαγνήτεσ
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Κρυογενικό
ςφςτημα

26 km κρυογενική γραμμή 
διαμοίραςησ

Υπζρ-υγρό ήλιο ςτουσ 1.9 K, 
εναλλακτησ θερμότητασ για 
110m

Σφνδεςη με την κφρια 
γραμμή 
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Κενο μόνωςησ για τη 
κρυογονική γραμμη

Κενό

Κενο μόνωςησ για τουσ 
μαγνητεσ

Κενό δζςμησ για δεςμη 1 + 
δεςμη 2
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Ηλεκτρονικά

Αρκετζσ χιλιάδεσ ηλεκτρονικών ςυςκευών 
(με αντοχή ςτη ραδιενζργεια) για: 

Αςφάλεια μαγνητών, εναλλακτεσ ιςχφοσ 
(τροφοδοτικά) για διορθωτικοφσ μαγνήτεσ 
και λοιπά όργανα (για δζςμη, κενό, 
κρυογενικη)
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LHC operational cycle



Η 10 επτεμβρίου 2008

• 250 δθμοςιογράφοι

• 30 τθλεοπτικά κανάλια

• Εκατομμφρια τθλεκεατζσ

• …κάναμε κάτι για πρϊτθ φορά, με καμία εγγφθςθ 
ότι κα δουλζψει

• Η ιδζα ιταν να ςτείλουμε δυο δζςμεσ δεξιόςτροφα 
και αριςτερόςτροφα ςτθ μθχανι, προςπακϊντασ να 
πετφχουμε μια πλιρθ περιςτροφι



Η αγωνία



Όλα πράςινα!



Η δικαίωςθ



Ακλοφκθςαν πανθγυριςμοί και 
ξεκοφραςθ…



Δυςτυχϊσ, 9 μζρεσ αργότερα...



Σο ατφχθμα τθσ 19θσ επτεμβρίου 
του 2008

• Σο LHC ζχει 10000 ςυγκολλιςεισ υπεραγϊγιμου
καλωδίου υψθλου ρευματοσ – όλεσ ζχουν γίνει επί 
τόπου ςτο τοφνελ.

• Μια από αυτζσ τθσ κολλιςεισ δεν είχε γίνει ςωςτά.

• Η κόλλθςθ άνοιξε όταν ςτθ μθχανι υπιρχαν 600MJ
αποκθκευμζνθσ ενζργειασ – 70% από αυτι τθν 
ενζργεια αναλϊκθκε ςτο τοφνελ, δθμιουργϊντασ 
θλεκτρικά τόξα, εξατμίηοντασ μζταλλο και 
μετακινϊντασ μαγνιτεσ από τθν κζςθ τουσ.



• Τπιρξε ςθμαντικι 
πρωτογενισ...

Η ηθμιά

• ...δευτερογενισ



• ...και παράπλευρεσ ηθμιζσ

Η ηθμιά II



Σότε καταλάβαμε πωσ ο δρόμοσ 
τθσ επαναλειτουργίασ κα ιταν 

μακρφσ…



14 μινεσ αργότερα...

• ...μια νφχτα με ομίχλθ...



Σο LHC επιςτρζφει!
• ...με πολλθ προςοχθ και αγωνια...



Και με το τζλοσ τθσ βραδιάσ 
ενκουςιαςμόσ!



Σα πειράματα είδαν τα πρϊτα 
γεγονότα...



...και θ προθγοφμενθ εικόνα ζκανε 
το γφρο του κόςμου και βρικε 

μιμθτζσ...



Σα πράγματα ςυνζχιςαν να 
βελτιϊνονται

• 20 Νοεμβρίου: το LHC βλζπει πάλι δζςμεσ

• 30 Νοεμβρίου: ςυγκροφςεισ ςε 1.2+1.2TeV (καινοφριο 
παγκόςμιο ρεκόρ)

• 30 Μαρτίου: πρϊτεσ ςυγκροφςεισ ςε 3.5+3.5TeV

• Από τότε, μια ςειρά από καινοφρια ρεκόρ:
– 19 Απριλίου: θ φωτεινότθτα αυξάνεται κατά ζνα παράγοντα 10

– 22 Μαΐου: άλλοσ ζνασ παράγοντασ 10 (τϊρα με 13 πακζτα ανά 
δζςμθ)

– 26 Μαΐου: πακζτα με τον ονομαςτικό αρικμό πρωτονίων (1011)

– 18 Ιουλίου: καινοφριο ρεκόρ φωτεινότθτασ 1.6x1030 cm-2 s-1

– 23 επτεμβρίου: 96 πακζτα και καινοφριο ρεκόρ φωτεινότθτασ 2x1031

cm-2 s-1



Πρϊτεσ ςυγκροφςεισ ςε ενζργεια-
ρεκορ 1.18+1.18TeV



Πρϊτεσ ςυγκροφςεισ ςε ενεργεία
3.5+3.5TeV

• ...μερικζσ ϊρεσ αγωνίασ...



Δοφλεψε!



Πρωτθ Φυςικθ

• Κάκε πείραμα ζφερε ζνα μικρό δωράκι ςτθν 
αίκουςα ελζγχου…



Η θυηογπαθεία αςηή έθηαζε μέσπι ηο εξώθςλλο ηος CERN 

courier...

Και το γιορτάςαμε δεόντωσ



Από τότε, τα ρεκόρ φωτεινότθτασ 
διαδζχονταν το ζνα το άλλο...



Σο μζλλον

• 2010: τα πρϊτα αποτελζςματα

• 2011: ςθμαντικι ςτατιςτικι

• Επόμενθ δεκαετία: ελπίηουμε ςε πολλι 
φυςικι και πολλζσ ανακαλφψεισ!



…μπορείτε να μασ δείτε ςτο 
YouTube



Σζλοσ


