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Εισαγωγή 

 

Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας του Μεγάλου 

Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider ή, εν συντομία, LHC) και των 

ανιχνευτών σωματιδίων του LHC. 

 

Κεντρικά ερωτήματα 

 

α. Πώς γίνεται η ανίχνευση των σωματίδιων στον LHC; 

β. Πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές στον LHC του CERN; 

γ.  Πώς γίνεται η επιλογή των δεδομένων του πειράματος; 

δ. Γιατί ο LHC είναι κάτω από την Γη; 

 

Εναλλακτικές Ιδέες μαθητών/τριών για τον μικρόκοσμο και την τεχνολογία 

 

Η δομή της ύλης, η κλίμακα του μικρόκοσμου, τα μεγέθη είναι πολύ δύσκολο να 

γίνουν αντιληπτά στις μικρές ηλικίες. Τα παιδιά έχουν προσωπικές πεποιθήσεις για 

τον μικρόκοσμο και δεν μπορούν να αντιληφθούν τον βαθμό δυσκολίας ενός τέτοιου 

τεχνολογικού επιτεύγματος, όπως είναι ο LHC. 

 

Κλασικές εναλλακτικές ιδέες για τον LHC 

 

α. Tα πρωτόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια. 

β. Τα πρωτόνια, όταν συγκρούονται, σπάνε στα συστατικά τους. 

γ. Όσα κομμάτια σωματιδίων είχαμε πριν την σύγκρουση στον LHC τόσα έχουμε και 

μετά τη σύγκρουση. 

δ. Τα σωματίδια μπορούμε να τα δούμε με το μάτι ή το μικροσκόπιο ή και να τα 

πιάσουμε. 

ε. Με την τεχνολογία μπορούμε να τα δούμε όλα και να απαντήσουμε σε όλα τα 

ερωτήματά μας. 

στ. Μπορούμε να επιταχύνουμε όλα τα σωματίδια. 

ζ. Μπορούμε να πετύχουμε όσο μεγάλες ταχύτητες θέλουμε στον LHC. 

 

Σκοποί και Στόχοι 

 

Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε με τα παιδιά τις βασικές αρχές λειτουργίας του 

LHC, πώς λειτουργούν οι ανιχνευτές στον LHC του CERN καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων από τους ερευνητές. 

Τέλος, επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στα παιδιά τις τεχνικές και τεχνολογικές 

δυσκολίες της λειτουργίας του LHC καθώς και τα μελλοντικά σχέδια αναβάθμισής 

του. 
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Διδακτική Μεθοδολογία 

 

Η προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία είναι η εποικοδομητική προσέγγιση που 

περιλαμβάνει πέντε φάσεις:  

 

α. Η φάση του προσανατολισμού 

β. Η φάση της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών/τριών 

γ. Η φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών/τριών 

δ. Η φάση της εφαρμογής 

ε. Η φάση της ανασκόπησης 

 

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να δουλέψουν ατομικά και 

μετά να συγκροτήσουν μικρές ομάδες για να συζητήσουν και να προβλέψουν τα 

αποτελέσματα σε ένα υποτιθέμενο πείραμα που εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του 

Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC). Τα παιδιά καταγράφουν τις απόψεις τους. 

Ο/η εκπαιδευτικός τις συγκεντρώνει, τις κατηγοριοποιεί κι έτσι αναδεικνύονται τα 

σημαντικότερα μοντέλα των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Οι μαθητές/τριες 

ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να τις επεκτείνουν, να 

αναπτύξουν ιδέες ή να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες με άλλες. Σκοπός του 

εκπαιδευτικού είναι οι αλλαγές αυτές στις ιδέες των μαθητών να γίνουν αυθόρμητα  

και να προσεγγίζουν το επιστημονικό πρότυπο. 

Στη συνέχεια καλούμε τα παιδιά να εκτελέσουν το υποθετικό πείραμα της 

προηγούμενης φάσης και να αιτιολογήσουν τα πιθανά αποτελέσματα. Εάν 

επαληθευθούν οι προβλέψεις τους μετά από το πείραμα, τότε έχουμε επαλήθευση 

της προϋπάρχουσας γνώσης. Εάν όχι, τότε έχουμε γνωστική σύγκρουση. Αφού 

προκύψει η γνωστική σύγκρουση, τότε και μόνο τότε  θα τους οδηγήσουμε στην 

επιστημονική γνώση όσον αφορά την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας του Albert 

Einstein. Οι βασικές έννοιες στις οποίες θα εισαχθούν οι μαθητές είναι αυτές της 

φύσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, του τρόπου ανίχνευσης των στοιχειωδών 

σωματιδίων, του τρόπου λειτουργίας των ανιχνευτών, της μεθόδου που ακολουθούν 

οι ερευνητές για να επιλέξουν τα δεδομένα που θα μελετήσουν από τις συγκούσεις 

στον LHC. Οι κατασκευές και μακέτες που θα φτιάξουν στη συνέχεια οι μαθητές/τριες 

θα γίνουν με απλά υλικά και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.  

Μετά την υλοποίηση των κατασκευών, τα παιδιά με τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία όσων κατασκέυασαν και να 

είναι σε θέση να συγκρίνουν τις αρχικές ιδέες τους με τις νέες απόψεις. Έτσι, θα 

αντιπαραθέσουν την προηγούμενη με την τωρινή κατάσταση, καθώς και την πορεία 

που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην αλλαγή των ιδεών (μεταγνώση).  
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Δράσεις, κατασκευές και μακέτες 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις, κατασκευές και μακέτες με απλά υλικά σκόπο έχουν να 

βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν: 

  

α. Πώς λειτουργεί ένας επιταχυντής στοιχειωδών σωματιδίων, όπως για παράδειγμα 

ο LHC; 

α. Πώς συγκρούονται οι δέσμες πρωτονίων στο κέντρο των ανιχνευτών του LHC;  

β. Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας των ανιχνευτών στοιχειωδών σωματιδίων; 

γ. Πώς γίνεται η επιλογή των πειραματικών δεδομένων από τις συγκρούσεις 

πρωτονίων στο κέντρο των ανιχνευτών; 

 

Η εισαγωγή σε αυτές τις εξαιρετικά σύνθετες τεχνολογικές έννοιες και εφαρμογές 

γίνεται εμπειρικά χωρίς την χρήση μαθηματικών και σύνθετης ορολογίας. 

Πειραματιζόμαστε με υλικά καθημερινής χρήσης που υπάρχουν σε κάθε σχολική 

τάξη καθώς και με απλές δραστηριότητες που απεικονίζουν τα μαθηματικά μοντέλα. 

Σκόπιμα έχουν επιλεγεί πολύ απλά πειράματα με φτηνά και εύκολα στην εύρεσή 

τους υλικά. Στόχος είναι να γίνει το πείραμα από κάθε παιδί μέσα στην τάξη. 

 
Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Ηλεκτρισμός, Ε’ Δημοτικού 

Φως, Ε’ Δημοτικού 

Ηλεκτρομαγνητισμός, ΣΤ΄ Δημοτικού 
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1η Δράση 

Ανίχνευση σωματιδίων στον LHC 

 

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να καταλάβουν τα παιδιά πώς ανιχνεύονται τα 

στοιχειώδη σωματίδια από τους ανιχνευτές του LHC στο CERN και πώς οι ερευνητές 

βρίσκουν την τροχιά και την ταχύτητά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλικά 

 

Κινητά τηλέφωνα 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Σχεδιάζουμε μία διαδρομή μέσα στο σχολείο από όπου υποθέτουμε ότι θα 

περάσει το σωματίδιο φάντασμα. 

 

2. Τοποθετούμε σε στρατηγικά σημεία παιδιά με κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά 

τηλέφωνα είναι οι ανιχνευτές μας. 
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3. Ένα παιδί είναι το σωματίδιο φάντασμα. Ξεκινά τη διαδρομή. Κάθε φορά 

που οι ανιχνευτές βλέπουν το σωματίδιο φάντασμα κάνουν μία αναπάντητη 

κλήση στον ερευνητή. 

 

4. Ο ερευνητής λαμβάνει τις κλήσεις και τους χρόνους κλήσης και υπολογίζει 

την ταχύτητα του σωματιδίου φάντασμα και την τροχιά του. 

 

Τι συμπέρασμα βγάζετε για την λειτουργία του LHC; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Και λίγη περισσότερη θεωρία… 

 

Τα πρωτόνια δεν φαίνονται. Οι ανιχνευτές φωτογραφίζουν τα αποτελέσματα της 

σύγκρουσης των δεσμών πρωτονίων και από αυτά βγάζουν τα επιστημονικά 

συμπεράσματά τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά 

 

LHC: Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων που βρίσκεται 

στο CERN. 

Γραμμικός επιταχυντής (LINAC): Επιταχυντής στο CERN που είναι σε ευθεία 

διάταξη. 

Ανιχνευτής: Πειραματική διάταξη που φωτογραφίζει το πέρασμα των σωματιδίων. Η 

σύνθετη αυτή διάταξη καταγράφει είτε σωματίδια που περνούν από αυτή, είτε 

σωματίδια που σταματούν σε αυτή. Ο ανιχνευτής παράγει ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά 

σήματα που τελικά μας επιτρέπουν να καταγράψουμε τα σωματίδια σαν να τα 

φωτογραφίζουμε. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Ηλεκτρισμός, Ε’ Δημοτικού, 

Φως, Ε’ Δημοτικού, Ηλεκτρομαγνητισμός, ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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2η Δράση 

Ανίχνευση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 

 

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν 

γύρω μας κύματα ή σωματίδια, τα οποία δεν ανιχνεύει το μάτι μας αλλά μπορούν να 

ανιχνευθούν με τη χρήση ψηφιακών καμερών. 

 

 

 
 

Υλικά 

 

1 τηλεκοντρόλ 

Μία ψηφιακή κάμερα 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Κοιτάμε το μάτι του τηλεκοντρόλ (led) με την ψηφιακή κάμερα. Τί 

παρατηρούμε; Αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.  Κοιτάμε το μάτι του τηλεκοντρόλ (led) πατώντας τον διακόπτη. Τί 

παρατηρούμε; Αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3. Κοιτάμε το μάτι του τηλεκοντρόλ (led) πατώντας τον διακόπτη μέσα από την 

κάμερα του κινητού μας ή μέσα από μία ψηφιακή κάμερα. Τί παρατηρούμε; 

Αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Και λίγη περισσότερη θεωρία… 

 

Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που εκπέμπει το led δεν είναι ορατό με γυμνό οφθαλμό, 

επομένως, δεν ανιχνεύεται από το μάτι μας. Η ψηφιακή κάμερα, όμως, το ανιχνεύει 

και έτσι είναι ορατό στην ψηφιακή φωτογραφία. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι 

ανιχνευτές στο CERN. Τα σωματίδια δεν είναι ορατά με γυμνό οφθαλμό αλλά είναι 

ορατά από τους ανιχνευτές που στην ουσία είναι γιγάντιες ψηφιακές μηχανές υψηλής 

ανάλυσης. 

 

Λέξεις-κλειδιά 

 

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα: Κύμα που εκπέμπεται από κάποιο δονούμενο φορτίο, 

συνήθως ηλεκτρόνιο. Αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που 

αναδημιουργούν το ένα το άλλο μεταφέροντας ενέργεια. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος: 10 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΣΤ΄Δημοτικού 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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3η Δράση 

Σύγκρουση Δεσμών στον LHC 

 

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να δείξουμε στα παιδιά πόσο δύσκολο είναι να 

συγκρουστούν οι δέσμες πρωτονίων στο κέντρο των ανιχνευτών στον LHC. 

 

 

 

Υλικά 

2 Λέιζερ 

Ταλκ ή αλεύρι 

 

Βήματα υλοποίησης 

 

1. Προσπαθήστε να κάνετε δύο δέσμες λέιζερ να χτυπήσει η μία την άλλη. Τί 

παρατηρείτε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Ρίξτε ταλκ ή αλεύρι πάνω από τις δέσμες. Τί παρατηρείτε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Φωτογραφίστε την διαδικασία. Τί παρατηρείτε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Και λίγη περισσότερη θεωρία… 

 

Το λέιζερ είναι φως, δηλαδή φωτόνια. Η σύγκρουση των δύο δεσμών δεν είναι 

εύκολη χωρίς να βλέπουμε τις δέσμες. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε το ταλκ που 

εμφανίζει την πορεία των δεσμών. 

 

Σημεία Προσοχής 

 

α. Το πείραμα πρέπει να γίνει στο σκοτάδι. 

β. Τα led καλύτερα να είναι πράσινα γιατί είναι πιο ισχυρά.  

γ. Προσοχή στα μάτια! Δεν πρέπει με τίποτα να πάει η δέσμη στον οφθαλμό. 

Γι’ αυτό οι μαθητές/τριες πρέπει να φοράνε πάντα γυαλιά εργαστηρίου! 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

  

Διάρκεια πειράματος: 15 λεπτά  

Βαθμός δυσκολίας: 2/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φως, Ε’ Δημοτικού, Ηλεκτρομαγνητισμός, 

ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
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4η Δράση 

Κατασκευές και μακέτες του LHC και ανιχνευτών σωματιδίων στο 

CERN 

 

 

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παραθέτω ιδέες που μπορούμε να 

ακολουθήσουμε για να αναπαραστήσουμε τον LHC, τους ανιχνευτές σωματιδίων 

στον LHC καθώς και τις συγκρούσεις πρωτονίων που γίνονται στο κέντρο των 

ανιχνευτών. Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

Playing with Protons, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Σχολή Χιλλ. Τα 

υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες μακέτες είναι απλά και 

μπορούμε να τα βρούμε εύκολα από παλιά παιχνίδια ή ακόμη και από τα σκουπίδια. 

Προτείνω πολλές διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου 

και τις δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι μαθητές. Σε κάθε μακέτα σχολιάζω τη 

λεπτομέρεια κατασκευής που αξίζει να προσεχθεί.  

 

Μοντέλο 1: Δύο επίπεδα μακετόχαρτο-τζάμι 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες, η βάση είναι μακετόχαρτο, στηρίζεται 

σε μακετόχαρτο και για να φαίνεται ο κάτω όροφος τα παιδιά έβαλαν τζάμι. Η 

συνδεσμολογία είναι σε σειρά με δύο διαφορετικές πηγές για τις δύο δέσμες φωτός. 
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Μοντέλο 2: Ανιχνευτής ATLAS 

 

Το μοντέλο του ανιχνευτή ATLAS είναι σε κλίμακα. Χρησιμοποιήθηκε από τα παιδιά 

σκληρό χαρτόνι για τα μέρη του ανιχνευτή και τη βάση και μεταλλικοί σωλήνες για 

την στήριξη. Η συνδεσμολογία είναι σε σειρά led. Η κλίμακα έγινε με τη βοήθεια 

αρχιτέκτονα. 

 

 

Μοντέλο 3: Η σύγκρουση με LED στον LHC 

 

Χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτο. Ο σωλήνας είναι από κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. 

Η συνδεσμολογία είναι led σε σειρά. 
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Μοντέλο 4: Το καλάθι-φωτιστικό 

 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν καλάθι τροφίμων για να φτιάξουν το Globe of Science 

and Innovation στο CERN. Μέσα στο καλάθι τα παιδιά τοποθέτησαν ένα απλό 

κύκλωμα με λαμπάκι 4.5V. 

 

 

Μοντέλο 5: O LHC με ανακυκλώσιμα υλικά 

 

Το ενδιαφέρον στην παραπάνω μακέτα είναι οι βάσεις στήριξης στα δύο επίπεδα του 

CERN. Στο πρώτο επίπεδο χρησιμοποιήσαμε ρολό κουζίνας και στο δεύτερο 

διαφανή ποτήρια μίας χρήσης ώστε να βλέπουμε από μέσα. Η συνδεσμολογία είναι 

σε σειρά. 
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Μοντέλο 6: Σωλήνας από λάστιχο ποτίσματος 

 

 

 

 

 

Μοντέλο 7: Παλιά ρολά και βάση από πλυντήριο 
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Μοντέλο 8: Καλώδια από αλουμινόχαρτο 

 

Το ενδιαφέρον σε αυτή την μακέτα είναι ότι αντί για καλώδια χρησιμοποιήσαμε 

αλουμινόχαρτο για να γίνει η σύνδεση των led. 

 

 

Σωλήνες από ρολά κουζίνας. Ο 

John Ellis θαυμάζει την 

κατασκευή από ρολά στην 

Σχολή Χιλλ! O LHC είναι από 

ρολό κουζίνας και έχει γίνει τομή 

ώστε να φαίνεται το εσωτερικό 

του επιταχυντή. 
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Μοντέλο 9:  Σύνδεση σε σειρά και σύγκρουση πρωτονίων 

 

Η κατασκευή αυτή δείχνει τον LHC σε τομή. Τα κυκλώματα ανάβουν με 

διαφορετικούς διακόπτες ώστε να απεικονίζεται η σύγκρουση των πρωτονίων. 
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5η Δράση 

Επιλογή των Δεδομένων (Triggering) 

 

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να καταλάβουν τα παιδιά πώς επιλέγουν οι 

ερευνητές από τον τεράστιο όγκο πειραματικών δεδομένων που παράγονται από τις 

συγκρούσεις πρωτονίων στους ανιχνευτές του LHC, εκείνα τα δεδομένα που έχουν 

αξία για την έρευνά τους.  

 

 

 
 

 

Υλικά 

 

Άμμος με κοχύλια 

Σουρωτήρι 

Λεκάνη 
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Βήματα υλοποίησης 

 

Βάζουμε σε ένα δοχείο την άμμο και την περνάμε από το σουρωτήρι. Τί 

παρατηρούμε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Βάζουμε μέσα στην άμμο τα κοχύλια και την περνάμε πάλι από το σουρωτήρι. 

Τί παρατηρούμε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Τί σχέση έχει αυτή η διαδικασία με τα πειραματικά δεδομένα στο CERN; Πώς 

θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε στα παιδιά τη διαδικασία επιλογής των 

δεδομένων που έχουν αξία για το πείραμα; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Και λίγη περισσότερη θεωρία…. 

 

Ο όγκος των πειραματικών δεδομένων στο CERN είναι τεράστιος. Επομένως οι 

ερευνητές έχουν βρει μεθόδους για να επιλέγουν τα δεδομένα που έχουν αξία να 

μελετηθούν. Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με μαθηματικούς αλγόριθμους. Όταν για 

παράδειγμα ο ανιχνευτής Compact Muon Solenoid (CMS) βρίσκεται στην κορύφωσή 

του, περίπου 1 δισ. συγκρούσεις πρωτονίων ανιχνεύονται το δευτερόλεπτο από τον 

ανιχνευτή. Δεν υπάρχει τρόπος αυτά τα δεδομένα να μελετηθούν. Eπομένως πρέπει 

να γίνει επιλογή των χρήσιμων δεδομένων. Θα πρέπει να επιλεγούν μερικές 

εκατοντάδες γεγονότα το δευτερόλεπτο, τα οποία  θα διαβαστούν και θα 

αποθηκευθούν σε σκληρούς δίσκους για περαιτέρω ανάλυση από τους ερευνητές. 

 

Λέξεις-κλειδιά 

 

Ανιχνευτής: Πειραματική διάταξη που φωτογραφίζει το πέρασμα των σωματιδίων. 

Επιταχυντής: Μηχανή που χρησιμοποιείται για να επιταχύνει σωματίδια σε πολύ 

μεγάλες ταχύτητες και ενέργειες. 

Θερμιδόμετρο ή καλορίμετρο: Διάταξη που μπορεί να μετρήσει την ενέργεια.  

LHC: Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων που βρίσκεται 

στο CERN. 

Πρωτόνιο: Σωματίδιο που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα του ατόμου και έχει θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο. Αποτελείται από κουαρκ. 

Φωτόνιο: Το σωματίδιο των ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων. 

 

Χαρακτηριστικά & σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Διάρκεια πειράματος: 15 λεπτά  
Βαθμός δυσκολίας: 1/5 

Εφαρμογή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Φως, Ε’ Δημοτικού, Ηλεκτρομαγνητισμός, 

ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

Πηγές 

 

Πειράματα Φυσικής με Απλά Υλικά 

https://tinanantsou.blogspot.gr 

Triggering and Data Acquisition στον ανιχνευτή CMS 

https://cms.cern/detector/triggering-and-data-acquisition 

Final talk by Cristos Lazaridis, CMS experiment, University of Wisconsin, for Famelab 2015 

Swiss finals at CERN, on the subject of the CMS trigger - Audience Winner 

https://cds.cern.ch/record/2019725 

 

 

 

https://tinanantsou.blogspot.gr/
https://cms.cern/detector/triggering-and-data-acquisition
https://cds.cern.ch/record/2019725
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Αναστοχασμός 

 

Τί σας άρεσε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Τί σας δυσκόλεψε; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Τι νομίζετε ότι θα απαντούσαν τα παιδιά στις παρακάτω ερωτήσεις; 

α. Υπάρχουν κύματα που δεν βλέπουμε; 

β. Τα μάτια μας βλέπουν την ίδια εικόνα με μία ψηφιακή κάμερα; 

γ. Αν κόψουμε μία σοκολάτα σε μικρά κομματάκια, θα δούμε μέσα τα 

πρωτόνια; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ποιες εναλλακτικές δραστηριότητες και διδακτικές στρατηγικές θα προτείνατε 

προκειμένου οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν τις έννοιες αυτής της ενότητας; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Σύνδεση και χρησιμότητα γνώσεων με την καθημερινότητα των μαθητών 

 

Πώς σας βοήθησαν οι γνώσεις στην καθημερινή σας ζωή; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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