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Τι είναι; 

Οι ανιχνευτές φωτογραφίζουν τα σωματίδια που 
συγκρούονται στο εσωτερικό τους . Από τις 
φωτογραφίες αυτές αντλούνται πληροφορίες για την 
ταχύτητα, τη μάζα και το φορτίο τους. Τα στοιχεία 
αυτά οι φυσικοί τα επεξεργάζονται ώστε να 
προσδιορίσουν την ταυτότητα του σωματιδίου. 



Ποιος ο στόχος τους; 

Ο στόχος τους ήταν να ανακαλύψουν το μποζόνιο του Χιγκς, στόχος που 
επιτεύχθηκε το 2012,και  να ανακαλύψουν νέα σωματίδια που παράγονται 
από τις κρούσεις μεταξύ αντίθετα κινούμενων δεσμών πρωτονίων πολύ 
υψηλής ενέργειας. Επίσης θα αναζητούσαν και   σωματίδια που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν σκοτεινή ύλη (ένας υποθετικός τύπος ύλης 
που συνεισφέρει κατά μεγάλο ποσοστό 26.8% της συνολικής μάζας του 
σύμπαντος), να εξερευνήσουν την φυσική στη κλίμακα ενεργειών των Tev 
,να αναζητήσουν ενδείξεις της φυσικής πέρα από το Καθιερωμένο Μοντέλο 
και τέλος να μελετήσουν το πλάσμα των κουάρκ και γκλουονίων (βασικών 
στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης),μέσα από τις συγκρούσεις βαρέων 
ιόντων.  



Από τι αποτελούνται; 

Οι σύγχρονοι ανιχνευτές σωματιδίων αποτελούνται από 
στρώματα υπο-ανιχνευτών, ο καθένας σχεδιασμένος για να 
αναζητά συγκεκριμένες ιδιότητες ή συγκεκριμένους τύπους 
σωματιδίων. 

Μέλη του ανιχνευτή: 



Πόσοι υπάρχουν; 

Υπάρχουν 4 ανιχνευτές , ο CMS , ο ATLAS (οι μεγαλύτεροι) και ο 
ALICE με τον LHCb. Αυτοί οι τέσσερις ανιχνευτές κάθονται σε 
τεράστια υπόγεια τούνελ στο δαχτυλίδι LHC. 

Πρόγραμμα LHC στην Ελβετία: 



   Ο ανιχνευτής ATLAS όγκου 7000 τόνων είναι ο μεγαλύτερος ανιχνευτής σωματιδίων 
που κατασκευάστηκε ποτέ. Στεγάζεται σε ένα σπήλαιο 100 μέτρων κάτω από το 
έδαφος δίπλα , στην τοποθεσία που βρίσκονται οι κεντρικές υπηρεσίες του CERN, 
κοντά στο χωριό Meyrin της Ελβετίας. 
   Οι δέσμες σωματιδίων  (το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το ηλεκτρόνιο) από το LHC 
συγκρούονται στο κέντρο του ανιχνευτή ATLAS. Τα αποτελέσματα των συγκρουσεων 
αυτων είναι η παραγωγη ενός τεράστιου πλήθους σωματιδίων τα οποία κινούνται 
προς όλες τις κατευθύνσεις απομακρυνόμενα από το χώρο της σύγκρουσης. Έξι 
διαφορετικά υποσυστήματα ανίχνευσης (εσωτερικός ανιχνευτής , θερμιδόμετρα, 
μιονικό φασματόμετρο και μπροστινοί ανιχνευτές)  τοποθετημένα σε στρώματα γύρω 
από το σημείο σύγκρουσης καταγράφουν τις διαδρομές, την ορμή και την ενέργεια των 
σωματιδίων, επιτρέποντάς τους να αναγνωριστούν μεμονωμένα. Ένα τεράστιο 
σύστημα μαγνητών κάμπτει τα μονοπάτια των φορτισμένων σωματιδίων έτσι ώστε να 
μετρηθεί η ροπή τους. 

ATLAS 



 Ο ανιχνευτής CMS είναι χτισμένος γύρω από έναν τεράστιο 
σωληνοειδή μαγνήτη. Αυτό παίρνει τη μορφή ενός κυλινδρικού πηνίου από  
υπεραγώγιμο καλώδιο που παράγει ένα πεδίο, περίπου 100.000 φορές το 
μαγνητικό πεδίο της Γης. Το πεδίο περιορίζεται από έναν χαλύβδινο "ζυγό" 
που σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους των 14.000 τόνων του 
ανιχνευτή. Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του ανιχνευτή CMS είναι ότι 
αντί να είναι χτισμένο επι τόπου όπως οι άλλοι γιγαντιαίοι ανιχνευτές των 
πειραμάτων LHC, κατασκευάστηκε σε 15 τμήματα στο επίπεδο του 
εδάφους, πριν κατέβει σε υπόγειο σπήλαιο κοντά στη Cessy στη Γαλλία 
όπου και συναρμολογήθηκε.  
 To πείραμα CMS είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς 
επιστημονικές  συνεργασίες στην ιστορία. 
 

CMS 



 Ο ανιχνευτής ALICE εγκαταστάθηκε σε ένα τεράστιο σπήλαιο 56m κάτω 
από το έδαφος κοντά στο χωριό St Genis-Pouilly στη Γαλλία. Ο ALICE μελετά 
το πλάσμα κουάρκ- γλουονίου, παρατηρώντας πώς σταδιακά δημιουργεί τα 
σωματίδια που αποτελούν το σημερινό σύμπαν.  
Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία αριθμεί περισσότερους από 1000 
επιστήμονες από περισσότερα από 100 ινστιτούτα φυσικής σε 30 χώρες. 
 
 

   ALICE 



   Ο ανιχνευτής LHCb των 5600 τόνων αποτελείται από ένα εμπρόσθιο 
φασματόμετρο και επίπεδους ανιχνευτές. Κάθεται 100 μέτρα κάτω από το 
έδαφος κοντά στο χωριό Ferney-Voltaire στη Γαλλία. 

  Αντί να περιβάλλει ολόκληρο το σημείο σύγκρουσης με έναν κλειστό 
ανιχνευτή όπως και το ATLAS και το CMS , το πείραμα LHCb χρησιμοποιεί 
μια σειρά από υπo-ανιχνευτές για να ανιχνεύσει κυρίως σωματίδια που 
ρίχνονται προς τα εμπρός από τη σύγκρουση προς μία κατεύθυνση. Ο 
πρώτος υπο-ανιχνευτής τοποθετείται κοντά στο σημείο σύγκρουσης, ενώ οι 
άλλοι ακολουθούν το ένα πίσω από το άλλο σε μήκος 20 μέτρων.  

  Μια πληθώρα διαφορετικών τύπων κουάρκ δημιουργούνται από το LHC 
προτού διασπαστούν γρήγορα σε άλλες μορφές. 

 

       LHCb 
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