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Ειμαι	  εδω	  διοτι:	  
•  Η	  επιστημη	  ειναι	  η	  μονη	  δυνατη	  κοινη	  ανθρωπινη	  

πλατφορμα	  επικοινωνιας	  και	  η	  μονη	  επενδυση	  για	  το	  
ανθρωπινο	  μελλον	  και	  την	  ανθρωπινη	  επιβιωση.	  

•  Το	  ουμανιστικo	  σχολειο,	  οπως	  ειναι	  θεμελιωμενο	  στις	  
δημοκρατικες	  κοινωνιες	  ειναι	  η	  πρωτη	  και	  κυρια	  πυλη	  για	  
την	  επιστημη	  στις	  ανθρωπινες	  γενιες	  

•  	  	  Τα	  μεγαλα	  πειραματα	  Φυσικης	  στο	  CERN	  ειναι	  φοβερα	  
εντυπωσιακα	  για	  τους	  μαθητες	  που	  ηδη	  αγαπανε	  την	  
επιστημη	  και	  μπορουν	  να	  γινουν	  «κραχτες»	  για	  τους	  
αδιαφορους.	  Μπορουν	  ομως	  και	  να	  γινουν	  εργαλεια	  στα	  
χερια	  ενος	  δασκαλου	  για	  να	  «περασει»	  και	  να	  θεμελιωσει	  
βασικες	  (βαρετες)	  φυσικες	  εννοιες	  και	  να	  συντροφευσει	  
τις	  απαισιες	  «τροχαλιες»...	  



Τα	  (μεγαλα)	  πειραματα	  ΦΥΕ	  (απο	  αλλο	  ματι....)	  
Τα	  συγχρονα	  μεγαλα	  πειραματα	  ειναι	  κυλινδρικες	  “καμερες”	  προσαρμοσμενες	  γυρω	  
απο	  τον	  πολυ	  λεπτο	  σωληνα	  που	  περικλειει	  την	  περιοχη	  αλληλεπιδρασεων	  των	  δυο	  
δεσμων	  του	  επιταχυντη.	  Ειναι	  ζωντανες	  συσκευες	  που,	  οταν	  δουλευουν	  σωστα,	  
μπορουν	  να	  “φωτογραφησουν”	  την	  πιο	  μικροσκοπικη	  μορφη	  υλης	  και	  να	  κανουν	  	  
αποδεκτες	  η	  να	  απορριψουν	  τις	  θεωριες	  των	  φυσικων	  για	  τον	  κοσμο	  που	  μας	  
περιβαλει.	  	  
	  Τα	  συγχρονα	  πειραματα	  ειναι	  αναλογα	  μιας	  διαστημικης	  αποστολης	  στις	  μερες	  μας·∙	  δεν	  	  
γινεται	  για	  ενα	  μονο	  σκοπο	  αλλα	  ειναι	  το	  οργανο	  μεσω	  του	  οποιου	  μελετωνται	  διαφορα	  
επιστημονικα	  θεματα.	  Το	  καθενα	  τους	  ειναι	  ενα	  τεραστιο	  ματι	  που	  παρατηρει	  τον	  κοσμο,	  	  
απο	  την	  αρχη	  του.	  

Η	  διαρκεια	  ζωης	  και	  η	  ποιοτητα	  δεδομενων	  απο	  ενα	  πειραμα	  εξαρτωνται	  απο	  τον	  	  
σχεδιασμο	  και	  την	  συντηρηση	  του.	  Τα	  “υλικα”	  παιζουν	  μεγαλο	  ρολο.	  Το	  ιδιο	  και	  η	  	  
ανθρωπινη	  συνεργασια	  

Ειναι	  τα	  πιο	  «μοντερνα»	  μεσα	  για	  να	  μιλησει	  κανεις	  για	  την	  διατηρηση	  της	  ορμης	  και	  	  
της	  ενεργειας,	  τις	  δυναμεις	  και	  τα	  φορτια,	  τα	  ηλεκτρικα	  κυκλωματα	  και	  τους	  αγωγους,	  	  
τον	  ηλεκτρομαγνητισμο	  ,τα	  πυρηνικα	  φαινομενα	  και	  την	  οπτικη,	  γιατι	  ολα	  αυτα	  τα	  κομμα	  
τια	  της	  Φυσικης	  πρεπει	  να	  συνδεθουν	  και	  να	  δουλεψουν	  «μαζι»	  για	  μια	  σωστη	  μετρηση.	  



0.3C	  
0.87C	  

0.999999998C	  



Οργανα	  μετρησεων	  	  20-‐21ου	  αιωνα	  

ATLAS:	  48m	  x	  24	  m,	  7000	  τοννοι	  
CMS:	  29m	  x	  15	  m,	  14500	  τοννοι	  

LHCb	  15mx	  5	  m,	  6500	  τοννοι	  



πο	  









Τα	  (μεγαλα)	  πειραματα	  ΦΥΕ	  (απο	  αλλο	  ματι....)	  

Απο	  οσα	  προηγηθηκαν	  ξερετε	  για	  τα	  βασικα	  “μετρουμενα”	  των	  	  πειραματων	  :	  
την	  ορμη,	  την	  ενεργεια,	  το	  φορτιο·∙	  
ξερετε	  και	  για	  την	  σε	  γενικες	  γραμμες,	  κοινη	  αρχιτεκτονικη	  των	  ανιχνευτων	  που	  ειναι	  
αποτελεσμα	  μακροχρονιας	  εμπειριας.	  	  	  	  	  

Οι	  ανιχνευτες	  αποτελουνται	  απο	  διαφορετικα	  κομματια	  που	  το	  καθενα	  παιζει	  
διαφορετικο	  ρολο.	  Αυτοι	  οι	  δομικοι	  λιθοι	  πρεπει	  να	  συνδεονται	  μεταξυ	  τους	  με	  
καθαρα	  interfaces	  που	  να	  τους	  επιτρεπουν	  να	  λειτουργουν	  μαζι	  και	  ανεξαρτητα	  
χωρις	  προβλημα	  .Η	  αποσταση	  των	  πειραματων	  αυτων	  απο	  τα	  παλια	  πειραματα	  
των	  fixed	  target	  ειναι	  μεγαλη.	  Το	  προιον	  των	  κρουσεων	  “βλεπεται”	  απο	  ολες	  τις	  
γωνιες	  απο	  τον	  ανιχνευτη.  



 

	  	  

OI	  ANIXNEYTEΣ	  
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Καταγραφεας	  τροχιων	  –	  3D	  (pixel)	  

Καταγραφεας	  	  	  τροχιων	  –	  2D	  

Ηλεκτρομαγνητικο	  	  	  	  καλοριμετρο	  

Αδρονικο	  καλοριμετρο	  

Μαγνητικο	  πεδιο	  (μαγνητης)	  

Καταγραφεας	  	  	  μιονιων	  

Ελαφρα	  υλικα:	  “tracking”	  τροχιομετρια,	  PT	  
(καθετη	  συνιστωσα	  της	  ορμης),	  αρχη	  	  
ηλεκτρομαγνητικων	  καταιωνισμων	  
(showers),τοπολογια	  αρχης	  αντιδρασεων	  

Υλικα	  με	  πολλα	  πρωτονια!	  και	  «ενεργα	  	  
υλικα»	  για	  ανιχνευση!    𝑿𝟎≈𝟏𝟖𝟎𝑨/𝒁↑𝟐  	  ,	  𝝆𝟎≈𝟕𝑨/
𝒁 	  

Βαρια	  υλικα(μολυβδος,	  ουρανιο)	  και	  «ενεργα	  	  
υλικα»	  για	  ανιχνευση!	  	  λ0≈𝚨↑𝟏⁄𝟑  	  
Ταυτοποιηση	  σωματιων,	  jets,	  μετρηση	  ενεργειας	  

Βαρια	  υλικα!	  



ATLAS	  

CMS	  

Η	  ΕΠΙΛΟΓΗ	  ΚΑΙ	  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ	  ΤΩΝ	  
“ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ”	  
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Αλλα	  και	  ο	  μαγνητης...	  

4	  T,	  20kA,	  -‐2680K	  
ATLAS	  

CMS	  

3	   x 

y 



	  



1947	  km	  ....	  

	  











Οι	  δυο	  ζωνες	  του	  πειραματος:“USC”	  και	  “UXC”	  

100-‐150	  m	  
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Μια	  “τυπικη	  εικονα”	  μιας	  μερας	  δουλειας	  
στον	  ανιχνευτη	  







Για	  τους	  μαθητες	  σας...	  



iSpy-online 
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Οδηγιες....	  
MC No Ev No electron muon W+ cand W- cand W cand Z cand "zoo" Z mass Zmass list Student Instructions 

1 104488192 1 Find the file in iSpy_online or iSpy_dvd that corresponds to this tab. 

2 104883322 2 Start with the first event. 

3 106817913 3 Make sure Event Nos. match on the display and in the spreadsheet row. 

4 109019570 4 Determine if the tracks are electron or muon. 

5 110202776 5 Put a 1 under electron or muon. 

6 111147144 6 If the event is a W candidate, determine if it is W+ or W-. 

7 143928422 7 Put a 1 under W+ cand, W- cand, or (if you cannot tell charge) W cand. 

8 145942990 8 If the event is a Z candidate, put a 1 under Z cand instead.  

9 149498854 9 If you indicate Z cand, a mass will appear in green under Z mass. 

10 150447432 10 If you cannot tell what the particle is, put a 1 under "zoo". 

11 151909513 11 Go to the next event. Repeat Instructions 3-10 until this tab is done. 

12 152676268 12 You will find the sums in line 102 in blue. 

13 155762440 13 Find your row on the Results page (your tab number under mc_no). 

14 157942843 14 Copy the sums onto the Results page under electron-->"zoo" in your row.  

15 169927245 15 Totals for your Institute will update in purple on Results line 21. 

16 174571372 16 Return to your mc_xx tab. 

17 183011416 17 Manually copy numbers under Z mass to under Zmass list w/no spaces. 

18 203283410 18 Copy your Zmass list (numbers only).  

19 210795650 19 Go to Results tab. Find Z cand masses (line 21, left). 

20 220772227 20 Find the last number entered in the column under Z cand masses. 

21 222109229 21 Paste your list under that last number. 

22 230330101 22 Go back and check your own totals in blue and the ratios below in red. 

23 230523766 23 Discuss with others - create a buzz.  

24 239466715 


