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Το σύμπλεγμα των επιταχυντών του 

CERN  

 Το σύμπλεγμα των επιταχυντών του CERN είναι το πλέον περίπλοκο του 

κόσμου και είναι αποτέλεσμα σημαντικής οικονομικής επένδυσης. 

Περιλαμβάνει επιταχυντές καθώς και επιταχυντές συγκρουόμενων δεσμών 

και μεταχειρίζεται δέσμες ηλεκτρονίων, ποζιτρονίων, πρωτονίων, και 

"βαρέων" ιόντων (πυρήνες ατόμων, π.χ. οξυγόνου, θείου και μολύβδου). 

Κάθε είδος σωματιδίου παράγεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά στη 

συνέχεια επιταχύνεται διαδοχικά με παρόμοιο τρόπο, κινούμενο από μία 

μηχανή σε άλλη. Τα πρώτα στάδια παρέχονται συνήθως από γραμμικούς 

επιταχυντές τους οποίους διαδέχονται μεγαλύτερες κυκλικές μηχανές. Το 

CERN διαθέτει συνολικά 10 επιταχυντές. Οι μεγαλύτεροι από αυτούς στο 

παρελθόν ήταν ο μεγάλος επιταχυντής συγκρουόμενων δεσμών 

ηλεκτρονίων ποζιτρονίων (LEP) και το υπερσύγχροτρο πρωτονίων (SPS).  

 



ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ 

Ένας επιταχυντής φορτισμένων σωματιδίων μπορεί να είναι ευθύγραμμος 

(LINEAR ACCELERATOR) ή να είναι (περίπου) κυκλικός  (CYCLOTRON, 

SYNCHROTRON,…). Ο LHC στο CERN είναι κυκλικός. 

 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ: Μια γεννήτρια υψηλής 

συχνότητας (AC) δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό (ΗΜ) 

κύμα, κινούμενο κατά μήκος του επιταχυντή. Σωματίδια με 

θετικό φορτίο που θα βρεθούν λίγο μπροστά από την (θετική) 

κορυφή του ΗΜ κύματος, υφίστανται μια δύναμη που τα ωθεί 

προς τα εμπρός και τα επιταχύνει. 



Ηλεκτρομαγνητική κοιλότητα 

Διπολικός μαγνήτης 

 Το στοιχείο επιτάχυνσης: η ηλεκτρομαγνητική κοιλότητα 

Οι κοιλότητες διαθέτουν προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια, και ένα μέρος αυτής 

μεταφέρεται στα σωματίδια κάθε φορά που περνούν μέσα απ' τις κοιλότητες. 

Το στοιχείο που καμπυλώνει την τροχιά των σωματιδίων είναι ο διπολικός 

μαγνήτης . 

Χρησιμοποιούνται για να αναγκάσουν τα σωματίδια να κινηθούν σε κυκλική 

τροχιά.  



Τετραπολικοί μαγνήτες 

 Απαραίτητοι για την εστίαση της δέσμης– «ισχυρή εστίαση» 

 Ένας τετραπολικός μαγνήτης δρα σαν συγκεντρωτικός φακός σε ένα 

επίπεδο και αποκεντρωτικός στο άλλο 

  Η ιδέα της ‘ισχυρής εστίασης’ εφευρέθηκε από τον Ν. Χριστόφιλο το1950 

(ΗΠΑ) 



Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόμενων 

Δεσμών Αδρονίων (LHC) 
 

 Από τα μέσα της δεκαετίας του '80, άρχισε νέος γύρος συζητήσεων με σκοπό τον καθορισμό των διάφορων 
επιλογών για την μετά τον LEP εποχή. Υπήρχε γενική συναίνεση εντός της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας 
ότι με την επίτευξη υψηλότερων ενεργειών θα είμαστε ίσως σε θέση να απαντήσουμε θεμελιώδη ερωτήματα 
που έμειναν αναπάντητα από τον LEP. Το πλέον σημαντικό από τα ερωτήματα αυτά αφορά τον μηχανισμό 
παροχής μάζας στην ύλη.Το Δεκέμβριο του 1994 το διοικητικό συμβούλιο του CERN ενέκρινε επίσημα την 
κατασκευή του Μεγάλου Επιταχυντή Συγκρουόμενων Δεσμών Αδρονίων (LHC). Είναι ένας υπεραγώγιμος 
δακτύλιος με εκπληκτικές τεχνολογικές δυνατότητες, ο οποίος θα εγκατασταθεί για την εξοικονόμηση πόρων, 
στην ήδη υπάρχουσα σήραγγα μήκους 27 χιλιομέτρων και βάθους μεταξύ 50 και 175 μέτρων περίπου του 
LEP. Εκεί θα πραγματοποιηθούν συγκρούσεις πρωτονίων - πρωτονίων σε ενέργειες 10 φορές μεγαλύτερες 
από οποιαδήποτε προηγούμενη μηχανή. 

 Ο LHC θα τροφοδοτηθεί από ήδη υπάρχουσες πηγές σωματιδίων καθώς και από προ-επιταχυντές. Ως 
μηχανή υψηλών δυνατοτήτων, θα χρησιμοποιεί τους πλέον προηγμένους υπεραγώγιμους μαγνήτες και 
τεχνολογία επιταχυντών η οποία δεν είχε εφαρμοσθεί ποτέ μέχρι τώρα. 

 Φυσικά, τα πειράματα του LHC έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την αναζήτηση φαινομένων που έχουν 
προβλεφθεί θεωρητικά. Ωστόσο, οι επιστήμονες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν προετοιμασμένοι για 
εκπλήξεις. Αυτό απαιτεί μεγάλη εφευρετικότητα από μέρους των φυσικών και των μηχανικών. 

 

 



Με λίγα λόγια… 

 Είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος 
επιταχυντής σωματιδίων που κατασκευάστηκε 
στον κόσμο μέχρι σήμερα.  

 Επιταχύνει πρωτόνια μέσα σε δύο γειτονικούς 
σωλήνες κενού, που έχουν περιφέρεια 27 km. 

 Για την κατασκευή του χρειάστηκαν περίπου 
7600km υπεραγώγημα καλώδια Νιοβίου-
Τιτανίου 

 Αυτά με την σειρά τους είναι κατασκευασμένα 
από συρματάκια  πάχους 10 φορές πιο λεπτά 
από μια ανθρώπινη τρίχα και συνολικού 
μήκους 10 φορές την απόσταση Γής-
Ηλίου(37.500 φορές την περίμετρο της Γής) 

 

 

 Τα πρωτόνια στον LHC αποκτούν τελική 
ενέργεια  ίση με 7 TeV, που αντιστοιχεί σε 
ταχύτητα 0.999999991 c. (Ταχύτητα του φωτός 
στο κενό: c = 299 792 458 m/s. Ταχύτητα των 
πρωτονίων 7 TeV (LHC): v = 299 792 455 m/s) 



LHC = Large Hadron Collider 

O LHC είναι ένα σύγχροτρον επιτάχυνσης και σύγκρουσης πρωτονίων. Για να 

επιτυγχάνεται σύγκρουση των πρωτονίων (σε επιλεγμένες θέσεις), δύο αντίθετης 

φοράς δέσμες πρωτονίων κινούνται σε δύο παράλληλους σωλήνες κενού, οι 

οποίοι βρίσκονται συνεχώς μέσα σε αντίθετης φοράς μαγνητικά πεδία.  Στα 

σημεία σύγκρουσης παράγεται ένα τεράστιο πλήθος ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ και 

υπάρχουν συστήματα ανιχνευτών για την καταγραφή τους, τα λεγόμενα «μεγάλα 

πειράματα», δηλ. ATLAS, CMS, LHCb και ALICE. Πέραν των 4 μεγάλων 

πειραμάτων υπάρχουν και μικρότερα πειράματα στον LHC, τα πειράματα TOTEM, 

LHCf και MoEDAL. 

 






