
Lärardagar på CERN 13 november 2008    
Tord ekelöf, Uppsala universitet 1



Äventyret …för att utöka och vidareutvecklaÄventyret …för att utöka och vidareutveckla 
vår kunskap om den värld vi lever i
Innovationerna …för att i nutid (inom 5-20 år)Innovationerna …för att i nutid (inom 5 20 år) 
utveckla och tillämpa helt nya teknologier och 
innovationer att användas i vårt vardagslivg
Framtiden …för att lägga grunden för och 
stimulera den långsiktiga materiella och g g
intellektuella utvecklingen av den mänskliga 
kulturen
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Forskningen vid CERN  syftar till att utforska Forskningen vid CERN  syftar till att utforska 
materians minsta  beståndsdelar  och materians minsta  beståndsdelar  och 
naturens  grundläggande krafter.  naturens  grundläggande krafter.  atu e s g u d ägga de a teatu e s g u d ägga de a te

I experimentverksamheten vid den stora I experimentverksamheten vid den stora 
protonproton--kolliderarenkollideraren LHC (av eng. LHC (av eng. LargeLarge HadronHadron
Collider) kommer vi att utforska områden i Collider) kommer vi att utforska områden i ))
mikrokosmos om vilka vi inte har någon som mikrokosmos om vilka vi inte har någon som 
helst tidigare empirisk kunskap. helst tidigare empirisk kunskap. 

LHC kommer att ha 7 gånger högre energi än LHC kommer att ha 7 gånger högre energi än 
LHC

g g g gg g g g
den nu kraftfullaste kollideraren som ligger i den nu kraftfullaste kollideraren som ligger i 
Chicago. Chicago. 
De områden som kan nås med LHC sträcker De områden som kan nås med LHC sträcker 
sig därför långt bortom dem som undersökts sig därför långt bortom dem som undersökts g gg g
hittills och inom vilka partikelfysikens s.k. hittills och inom vilka partikelfysikens s.k. 
Standardmodell visats gälla med hög Standardmodell visats gälla med hög 
precision.  precision.  

Det finns flera frågor som Standardmodellen Det finns flera frågor som Standardmodellen 
inte kan förklara, t.ex. varför det finns så lite inte kan förklara, t.ex. varför det finns så lite 
antimateria i kosmos och vad som är orsaken antimateria i kosmos och vad som är orsaken 
till den s.k. Mörka Materian som numera anses till den s.k. Mörka Materian som numera anses 
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utgöra den dominerande delen av all materia i utgöra den dominerande delen av all materia i 
universum.universum. STANDARDMODELLEN



Undersökningen av de minsta partiklarna Undersökningen av de minsta partiklarna 
och strävan mot en global beskrivning av och strävan mot en global beskrivning av 
alla fysikaliska krafter har direktalla fysikaliska krafter har direktalla fysikaliska krafter har direkt alla fysikaliska krafter har direkt 
anknytning till vår förståelse av hur anknytning till vår förståelse av hur 
universum skapades  i  Big Bang. Dessa universum skapades  i  Big Bang. Dessa 
frågor är nya idag men kommer att vara frågor är nya idag men kommer att vara 
grundmaterial i morgondagensgrundmaterial i morgondagensgrundmaterial i morgondagens grundmaterial i morgondagens 
skolböcker.skolböcker.

För att kunna utföra forskning inom dessa För att kunna utföra forskning inom dessa 
områden krävs mycket högenergetiskaområden krävs mycket högenergetiskaområden krävs mycket högenergetiska områden krävs mycket högenergetiska 
acceleratorer och kolliderare, höggradigt acceleratorer och kolliderare, höggradigt 
specialiserade och jättelika specialiserade och jättelika 
partikeldetektorkomplex, mycket partikeldetektorkomplex, mycket 
avancerade beräkningsteknik ochavancerade beräkningsteknik och BIG BANGavancerade beräkningsteknik och avancerade beräkningsteknik och 
datorteknologi samt utveckling av helt datorteknologi samt utveckling av helt 
nya fysikaliska teorier. nya fysikaliska teorier. 

Sverige har ett omfattandeSverige har ett omfattandeSverige har ett omfattande Sverige har ett omfattande 
forskningsprogram på CERN med forskningsprogram på CERN med 
välfokuserade aktiviteter inom alla dessa välfokuserade aktiviteter inom alla dessa 
fyra områden och kan därför kraftfullt fyra områden och kan därför kraftfullt 
bidra till utforskningen av Naturens mestbidra till utforskningen av Naturens mestbidra till utforskningen  av Naturens mest bidra till utforskningen  av Naturens mest 
grundläggande fysikaliska strukturer och grundläggande fysikaliska strukturer och 
krafter.krafter.
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ATLAS



SESAME I MELLANÖSTERN

ESS I LUND
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PROTONTERAPI  I UPPSALA



--tillämpningar i samhället i stort, tillämpningar i samhället i stort, 
-- t.ex.  World Wide Web och, nu senast, t.ex.  World Wide Web och, nu senast, , ,, ,
--GRIDGRID--teknologinteknologin
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Demokritos Kopernikus Galileo MaxwellNewton Dalton

Einstein Schrödinger SalamNambuDirac Feynman
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