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Καλώς ήρθατε στο CERN!

Εισαγωγή στο CERN

 Τι είναι

 Τι κάνει (Σύντομη αναφορά στη φυσική σωματιδίων)

 Πώς το κάνει (Επιταχυντές, Ανιχνευτές, Υπολογιστές)

 Γιατί το κάνει

 Ποια είναι τα οφέλη



Τι είναι το CERN
Tο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο για τη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων!

22 κράτη μέλη
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 

Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία, 

Φινλανδία

Έτος ίδρυσης 1954 

Αρχικά 12 χώρες

Η Ελλάδα ιδρυτικό μέλος

Αριθμεί

• 2500 προσωπικό

• 11000 χρήστες

• >1200 φοιτητές
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Συνεργαζόμενα μέλη: Ινδία, Κύπρος, Ουκρανία, Πακιστάν, Σερβία, 

Σλοβενία και Τουρκία

Παρατηρητές: UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία

Και πάνω από 40 κράτη με ειδικές συμφωνίες συνεργασίας



Τι είναι το CERN
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• Προϋπολογισμός :

~ 800 εκατομμύρια ευρώ

• Κάθε χώρα μέλος  συνεισφέρει

ανάλογα με το ΑΕΠ

Ένα φλυτζάνι καφέ ανά ευρωπαίο 

πολίτη το χρόνο
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Βασική έρευνα στη σωματιδιακή φυσική:

 Συστατικά της ύλης (και δυνάμεις)

 Προέλευση και δομή του Σύμπαντος

Αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της μάζας, τη σκοτεινή ύλη, 

τη Μεγάλη Έκρηξη (Βig Βang), την αντιύλη,…

Τι κάνει το CERN



Τα συστατικά της ύλης
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Άτομο (~10-10 μέτρα)

Πυρήνας (~10-14 μέτρα)

Πρωτόνια (~10-15 μέτρα)

Κουάρκ (<10-19 μέτρα)

Ηλεκτρόνια



Καθιερωμένο Μοντέλο



Οι αλληλεπιδράσεις στη φύση
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Επιταχυντές:    Επιταχύνουν σωματίδια

Συγκρούσεις:   Μετατρέπεται η ενέργεια σε ύλη: E = mc2

Ανιχνευτές:     Ταυτοποιούν και μετρούν σωματίδια

Υπολογιστές:   Αναλύουν τα δεδομένα

Πώς το κάνει το CERN
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CERN's mission: 
to build particle acceleratorsΤο σύμπλεγμα των επιταχυντών

http://home.web.cern.ch/about/accelerators



Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC)

• Ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων
– 27 χιλιόμετρα

– ~100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης
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Δέσμες πρωτονίων/ιόντων Pb

Κινούνται με αντίθετη φορά και 

συγκρούονται σε 4 σημεία

~1600 υπεραγώγιμοι μαγνήτες

Υπεραγωγός Νιοβίου-Τιτανίου

Λειτουργία στους 1.9οΚ

Το ψυχρότερο σημείο του σύμπαντος!

14 TeV ενέργεια σύγκρουσης

99.9999991% της ταχύτητας του φωτός



Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC)

1200 δίπολα

400 τετράπολα



Πειράματα του LHC
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Ανιχνευτής

1) Δημιουργία δεσμών πολύ 

ενεργητικών σωματιδίων

2) Σύγκρουση δεσμών 

σωματιδίων (δημιουργία 

συνθηκών Μεγάλης 

Έκρηξης)

3) Ταυτοποίηση 

παραγόμενων σωματιδίων

E = mc2



Πειράματα του LHC
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CMSATLAS

LHCb



Ανίχνευση σωματιδίων
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• ~1 ΜΒ αποθηκευτικού χώρου ανά σύγκρουση

– μετά από φιλτράρισμα, δεδομένα 100 συγκρούσεων κάθε δευτερόλεπτο

• 1010 συγκρούσεις το χρόνο

– 10 petabytes αποθηκευτικού χώρου/έτος

Καταγραφή δεδομένων
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• ~2800 πακέτα των 100 δισ. 

πρωτονίων ανά δέσμη

• 40 εκατομμύρια φορές/s

• 20 συγκρούσεις κάθε φορά

• 800 εκατομμύρια συγκρούσεις/s 



Υπολογιστικό Κέντρο

20 000 PCs



Ανακάλυψη Μποζονίου Higgs 
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Ιούλιος 2012

1 Higgs σε 1.000.000.000.000 γεγονότα



Η αποστολή του CERN

• Προωθεί τη βασική έρευνα

• Αναπτύσσει καινούργιες τεχνολογίες

– Επιταχυντές και ανιχνευτές σωματιδίων

– Ιατρική

• Διάγνωση και θεραπεία (PET, θεραπεία αδρονίων)

– Πληροφορική

• WWW, υπολογιστικό πλέγμα

– Τεχνολογία

• υπεραγώγιμοι μαγνήτες, υψηλό κενό, χαμηλές θερμοκρασίες

• Εκπαιδεύει επιστήμονες, μηχανικούς, καθηγητές, δασκάλους

και τεχνικούς 

• Φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και 

πολιτισμούς
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Τα οφέλη του CERN
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● World Wide Web (1989)

– Δημιουργός του ήταν ο Sir Tim Berners-Lee

– Σκοπός η κάλυψη της ανάγκης επικοινωνίας 

των επιστημόνων για ανταλλαγή πληροφοριών 

και απόψεων
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Ιατρικές Εφαρμογές

Τα οφέλη του CERN
Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών



Διαγωνισμός για σχολεία

• Διαγωνισμός του CERN για μαθητές λυκείου

• Οι ομάδες μπορούν να προτείνουν το δικό τους πείραμα φυσικής!

• Δύο νικήτριες ομάδες θα προσκληθούν στο CERN για να διεξάγουν τα 

πειράματά τους με τη βοήθεια επιστημόνων του CERN
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http://beamline-for-schools.web.cern.ch/

Βίντεο: http://cds.cern.ch/record/1757251



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις;


