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Εναλλακτικός τίτλος
Εισαγωγή στις εφαρμογές 

των υποατομικών 
σωματιδίων και στις 

ανιχνευτικές διατάξεις



Περιεχόμενα
1. Ποιός είμαι 

2. Ψάχνοντας για εφαρμογές στην καθημερινότητα

3. Εισαγωγή στα υποατομικά σωματίδια και τους ανιχνευτές τους

4.



Από το in.gr - I



Από το in.gr - II



Από το in.gr - III



Χρήσεις στην ιατρική
● Από την διαγνωστική

○ Από τις ακτίνες Χ
○ Μέχρι όλες τις μοντέρνες απεικονιστικές τεχνικές CT, PET, MRI

●
● Στην θεραπεία

○ Θεραπεία όγκων με δέσμες ιόντων

Από https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray



Χρήσεις στην βιομηχανία
● Ραδιογραφίες

● Αποστειρώσεις

● Ανιχνευτές καπνού

● Βιομηχανία τροφίμων

● Ραδιοχρονολογήσεις

● Θέματα ασφάλειας



Εισαγωγή στη μέτρηση υποατομικών σωματιδίων
● Πόσα σωματίδια γνωρίζουμε;

○ Περίπου 200

● Πόσα από αυτά έχουν αρκετά μεγάλο χρόνο ημιζωής, 
ώστε να φτάσουν στον ανιχνευτή μας;

○ Πρωτόνια, νετρόνια, φωτόνια, μιόνια, ηλεκτρόνια, τα οποία 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα

○ Πιόνια και καόνια, τα οποία παράγονται σχετικά εύκολα στα 
πειράματα

○ Ορισμένα ακόμη τα οποία αφήνουν ίχνη της τάξης του χιλιοστού
○ Και φυσικά τα νετρίνο

● Τι γίνεται με τα υπόλοιπα σωματίδια;



 Μεγάλοι ανιχνευτές = Ερμητικοί ανιχνευτές

Από το http::cern.ch/atlas



Αλληλεπίδραση σωματιδίων με την ύλη

Από το http://www.particleadventure.org/component_detector.html



Πώς ξεκίνησαν όλα;
● Χρονολογία: ~1900

● Τοποθεσία: Ευρώπη

● Επιστημονικό επίπεδο: Ραδιενέργεια, Μεταστοιχείωση, Ατομικό μοντέλο, 

Εκκενώσεις αερίων, Ανακάλυψη κοσμικών ακτίνων



Θάλαμοι νεφώσεως / φυσαλίδων
● Ξεκινώντας από την προσπάθεια για 

να καταλάβουμε την δημιουργία 
σύννεφων

● Περνώντας στην ανακάλυψη 
σωματιδίων

● Καταλήγοντας στους σύγχρονους 
ανιχνευτές αερίου



Πυρηνικά γαλακτώματα
● Φωτογραφικό φίλμ
● Μετρήσεις με διάρκεια μηνών σε 

υψόμετρο



Η ηλεκτρονική λογική  συναντά τους ανιχνευτές -
συστήματα σκανδαλισμού 



Το πρόβλημα της χρονικής διάρκειας των 
μετρήσεων
● Τα φωτογραφικά γαλακτώματα αιωρούνταν σε μπαλόνια για μήνες

● Τα σύγχρονα πειράματα διαρκούν πολλά χρόνια ή δεκαετίες



Η αυτοματοποίηση -δεκαετία του 80
Ανακάλυψη των σωματιδίων W 
/ Z στο CERN



Ανιχνευτές αερίου - Ένα  παράδεγμα



Τι ρόλο παίζει η Ελλάδα;
● Ιδρυτικό μέλος του CERN

● Παρουσία ελληνικών ομάδων τόσο στα μεγάλα, όσο και στα μικρότερα 

πειράματα

● Παρουσία στο R&D

● Υπάρχει ζωή εκτός CERN; 



Θάλαμοι ανίχνευσης μιονίων στο πείραμα ATLAS



Προετοιμασία για τις μελοντικές αναβαθμίσεις - 
Ανιχνευτές Micromegas



Τί αφήσαμε απ΄έξω
● Τεχνολογίες ανιχνευτών 

● Ηλεκτρονικά για ανιχνευτές

● Λογισμικό για ανιχνευτές



Και κάποια βιβλία
Αν θέλετε να διαβάσετε για 
τους ανιχνευτές που 
αναπτύχθηκαν μαζί με το  
κοινωνιολογικό πλαίσιό 
τους

Αν θέτετε να διαβάσετε για 
όλα τα πειράματα που μας 
έφεραν ως το σήμερα.



Πηγές άντλησης πληροφοριών για την παρουσίαση
● Τα διάφορα προγράμματα για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

○ https://indico.cern.ch/category/5886/

● Τα Summer Students Lectures του CERN
○ https://indico.cern.ch/category/345/

● Wikipedia
● Google is your friend

Με ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση του Werner Riegler στο αντίστοιχο 
αυστριακό πρόγραμμα (από το οποίο αντέγραψα ένα σωρό φωτογραφίες και 
ιδέες)


