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CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet 

Európai Részecskefizikai Laboratórium

1954-ben 12 ország alapította, ma 22 tagország 

Utolsó csatlakozottak: 2014:  Izrael (nem Európa!), 2016: Románia

+ Szerbia felvéve  + Ciprus tárgyal (régen :-) + Pakisztán, Töröko. tagjelölt  

• + EU, UNESCO, India, Japán, Oroszo., USA megfigyelők

• 2800 dolgozó + 68 ország, 792 intézmény, 11454 kutató (2015.12.31.)

• Éves költségvetése 1,1 milliárd CHF (Magyarország: 0.6%)

1954: A szervezet alapító okirata az eredei aláírásokkal 2004: A 20 tagország



Bábel-torony, amely működik

• A CERN 20 tagországa 18 

különböző hivatalos nyelvet 

használ

• A 80 országból érkező 

kutatók közel 100 nyelven 

beszélnek

• A CERN hivatalos 

munkanyelvei 

az angol és a francia



CERN elhelyezkedése

Genfi repülőtér LHC gyorsító

CERN Meyrin Campus

SPS gyorsító

CERN Francia Campus



Kikkel találkozhatunk?

•Alkalmazottak [2800 össz. – 18 magyar] (2014-es adat)

A CERN közvetlen alkalmazásában állnak

● Munkatársak (staff members) [2340 - 9]

● Ösztöndíjasok (fellows) [412 – 9]

● Tanulók, egy. hallgatók (apprentices)

•Szerződésesek
Máshol alkalmazásban (egyetemek, kutatóintézetek, non-profit 

szervezetek)

● Felhasználók (users, associates) [11 4540 – 68]

● Diákok (students) [441 – 8]

•Beszállítók, szolgáltató cégek alkalmazottai
Profitorientált vállalkozások alkalmazottai



A CERN kutatói

Olasz > német > amerikai > orosz > francia



Fő feladata: részecskegyorsítók építése
és üzemeltelése a fizikai kutatás számára

CERN gyorsítókomplexuma



A Nagy Hadron Ütköztető (LHC) a valaha épített 
legnagyobb, az elemi részecskék vizsgálatára szolgáló 

tudományos mérőberendezés.

Óriási detektorok négy  
hatalmas földalatti 

csarnokban 

A világ legnagyobb 
teljesítményű tudományos 

részecskegyorsítója

Szupravezető mágnesei 
alacsonyabb 

hőmérsékleten mint a 
világűr hidege

Fő feladata: részecskegyorsítók építése
és üzemeltelése a fizikai kutatás számára



Mindenkinek volt otthon részecskegyorsítója…

a hagyományos televíziós készülék!

Fókuszál

Gyorsít

Eltérít

Vákuumban

Részecskeforrás

Eltérítő mágnes

Fókuszáló mágnes

Gyorsító elemek

Részecskéket „gyárt”



A Nagy hadron-ütköztető (LHC)

Az LHC  megváltoztathatja 
a világegyetemről alkotott képünket.

ATLAS

CMS

LHCb

ALICE



Az LHC építése

27 km kerületű
100 méterre a föld alatt

SM18

Az alagút építése



A CMS-detektor építése a felszínen 



A CMS-mágnes behelyezése



Az ATLAS detektor mágnesei



Minek a részecskegyorsító?
A részecskefizikai kísérletekhez!

Nagyobb energia → rövidebb hullámhossz  → kisebb távolság

→ mélyebb szerkezet

A részecskefizika az anyag legmélyebb szerkezetét vizsgálja

Gyorsítók Mikroszkópok Optikai- és rádióteleszkópokTávcsövek



A részecskefizika módszerei

3) Létrehozott részecskék 
azonosítása a detektorban (új 
fizikára mutató jelek keresése)

1) Energiakoncentráció a 
részecskéken (gyorsító)

2) Részecskék ütköztetése
(ősrobbanás–közeli állapot 

előidézése)

Gyorsító? Minden nagyenergiás részecske relativisztikus



A részecskefizika elmélete: a 
Standard Modell



Még nem tudunk mindent! 

Miért van éppen három részecskegeneráció?

Mi alkotja a sötét anyagot?

Csak egyetlen Higgs-bozon van? Az LHC segít 
válaszolni 
ezekre a 
kérdésekre

Miért nincsenek antigalaxisok?



Az LHC CMS együttműködése 2012-ben



Higgs-bozon jelei a CMS-ben

Az LHC két protonnyalábja 2012-ben másodpercenként 20 
millió alkalommal találkozott, esetenként 10-30 p-p ütközéssel

2013-14: fejlesztési szünet.  2015-től 13 TeV, 40 MHz



CERN, Internet és a WWW

Tim Berners-Lee



CERN-i számítástechnika: LHC-grid

CMS-tárhelyek: Barcelona, Bologna, Chicago, Karlsruhe, Lyon, Oxford, Taipei

Tier-0 részben Budapestre költözött, 2013 június 13-án átadták (Wigner Adatközpont)



Orvosi alkalmazások



Technológiai alkalmazások



Kormányzati alkalmazások



Évente közel 500 diák, akik hazaviszik
az itt szerzett tudásukat



És a tanárok, akik útjukra indítják őket…

HTP-2006



És ha valaki kíváncsi,  

hol talál még valamit a CERN-ről a weben? 

Mindenhol !



Nyitott laboratórium

A CERN a nyitott társadalom jó példája:

• Minden kutatási eredmény nyilvános

• Mindenhova be lehet menni, ahol nincs veszély 

és nem zavarjuk a dolgozókat

• Mindenütt szabad fényképezni

• Webkamerák figyelik az LHC és detektorai 
működését



A CMS vezérlőterme, 2012.05.02

https://cms.web.cern.ch/cms/Media/CMSeye/cam7.html

Ügyelet:

spanyol, 

holland, 

kínai,

orosz, 

francia, 

magyar

DCS:

Szillási Z.

DQM: HD
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Kate McAlpine (AlpineKat): LHC Rap
Pontos 

fizika,

lehet

tanulni 

belőle!

A. Capella: Bohemian Gravity
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