
   at                Accelerating Science and Innovation 

the Large Hadron Collider (LHC)

•  Largest scientific instrument  

  ever built, 27km of circumference 

 

•  >10 000 people involved in its  

  design and construction  

1 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


CERN ( Conseil Européenne pour 

la Recherche Nucléaire)  
 

Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση  

(πειραματικό) κέντρο πυρηνικών  

ερευνών και ειδικότερα επί της 

σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Globe_of_Science_and_Innovation,_Cern.jp
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


Βρίσκεται δυτικά της Γενεύης, στα 

σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://1.bp.blogspot.com/-F5PTu0k39_k/UjCDDyACd1I/AAAAAAAABe4/EGsRBDjdkrA/s1600/cern-aeria.jp
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1


   Ιδρύθηκε 

το 1954 από 

δώδεκα 

ευρωπαϊκές χώρες 

και σήμερα αριθμεί 

20 κράτη-μέλη, 

μεταξύ των 

οποίων και 

η Ελλάδα, η οποία 

είναι και ιδρυτικό 

μέλος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://el.wikipedia.org/wiki/1954
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• Οι 12 ιδρυτικές 
χώρες μέλη του 1954 
ήταν: 

•  Βέλγιο 

•  Γαλλία 

•  Γερμανία 

•  Δανία 

•  Ελβετία 

•  Ελλάδα 

•  Ηνωμένο Βασίλειο 

•  Ιταλία 

•  Νορβηγία 

•  Ολλανδία 

•  Σουηδία 

•  Γιουγκοσλαβία  

(αποσύρθηκε το 1961) 
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CERN 
• ~3000 προσωπικό 
• ~1000 υπότροφοι και πρόσεδρα μέλη  
• >11 000 επιστημονικοί συνεργάτες 

• Κράτη - Μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ισπανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία 

• Υποψήφια Χώρα για Ένταξη σε Προχωρημένο Στάδιο - 
Ρουμανία  

• Νέο καθεστώς των Συνδεδεμένων Μελών –  

   Ισραήλ, Σερβία 

• Υποψήφιες Χώρες για Ένταξη –  

   Κύπρος (εν αναμονή κύρωσης), Σλοβενία, Τουρκία 

   (Βραζιλία, Ουκρανία, Πακιστάν, Ρωσία) 

• Παρατηρητές στο Συμβούλιο: Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ιαπωνία, Ινδία, Ρωσία, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
UNESCO 

Έτος ίδρυσης 

1954 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 

500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), 

περίπου το μισό της κοινότητας της σωματιδιακής φυσικής 

στον κόσμο, δουλεύουν σε πειράματα που οργανώνονται 

από το CERN. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Προϋπολογισμός 2009 

Χώρα μέλος-Ποσοστό 

  
• Γερμανία19,88 %   Σουηδία2,76 %  

• Γαλλία15,34 %    Νορβηγία2,53 % 

• Ηνωμένο Βασίλειο14,70 %   Αυστρία2,24 % 

• Ιταλία11,51 %    Ελλάδα1,96 %(13,5 ΕΚΑΤ.EURO) 

• Ισπανία8,52 %   Δανία1,76 % 

• Ολλανδία4,79 %    Ελβετία3,01 %  

• Πολωνία2,85 %     Φινλανδία1,55 % 

• Βέλγιο2,77 %        Τσεχία1,15 % 

• Πορτογαλία1,14 %  Ουγγαρία0,78 %  

• Σλοβακία0,54 %    Βουλγαρία0,22 % 
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Σκοπός του CERN 

• Καθορίζει τα νέα όρια της γνώσης 

 π.χ. Τα μυστικά του …τι συνέβη τις πρώτες 
στιγμές της δημιουργίας του κόσμου? 

 

• Αναπτύσσει τις νέες τεχνολογίες για τους 
επιταχυντές & ανιχνευτές. 

 Τεχνολογία Η/Υπολογιστών -  Web και GRID 

 Ιατρική – διάγνωση & θεραπεία 

 

• Εκπαιδεύει τους αυριανούς επιστήμονες & 
μηχανικούς 

 

• Ενώνει τους ανθρώπους από διαφορετικές 
κουλτούρες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Λειτουργία - 

έρευνα  
    

   Στο CERN 

γίνονται 

έρευνες σχετικά 

με 

τα  συστατικά 

στοιχεία της 

ύλης και  το 

είδος των 

δυνάμεων που 

την κρατούν 

ενωμένη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://4.bp.blogspot.com/-QfbXfGXLakw/UjCDddF9jZI/AAAAAAAABfA/bdF8LnZRsTY/s1600/somatidia.jp


   Οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν 

όλες τις 

επιστημονικές 

δυνατότητες που 

τους παρέχουν τα 

εργαστήρια 

του CERN όπως 

επιταχυντές, 

ανιχνευτές, 

υπολογιστές κ.α. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


Διάταξη των διαφόρων επιταχυντών που βρίσκονται στο CERN.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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 CERN 

• Καθορίζει τα νέα όρια 
της γνώσης 

 π.χ. Τα μυστικά του …τι 
συνέβη τις πρώτες 
στιγμές της δημιουργίας 
του κόσμου? 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


Όλα τα υλικά 

αποτελούνται από τα ίδια 

συστατικά 

Στο εσωτερικό της 

ύλης 
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•Τα σωματίδια της ύλης:  ΚΟΥΑΡΚΣ και  ΛΕΠΤΟΝΙΑ 

Το Καθιερωμένο Πρότυπο 
‘Standard Model’ 

•Οι βασικές αλληλεπιδράσεις 

Βαρυτική      Ηλεκτρομαγνητική         Ασθενής           Ισχυρή 

Πού 

οφείλεται η 

μάζα; 
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 To Standard Model έχει όμως και αδύνατα σημεία:  

 

• αδυνατεί να συμπεριλάβει τη βαρύτητα σε μια 

συνολική θεωρία για όλες τις αλληλεπιδράσεις 

 

• αδυνατεί να δώσει ερμηνεία στο γεγονός ότι 

κάθε σωματίδιο έχει τη μάζα που έχει  και  

 

•  αδυνατεί να απαντήσει στο « γιατί το Σύμπαν 

διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό καθώς και 

στο «τι είναι η dark matter;» 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Big Bang 

Η εξέλιξη του σύμπαντος 

Σήμερα 

13.8 δισ. χρόνια 

Μόνο η σωματιδιακή 

φυσική μπορεί να πει 

τι συνέβη εδώ 
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Σκοπός του CERN 

• Αναπτύσσει τις νέες 
τεχνολογίες για τους 
επιταχυντές & 
ανιχνευτές…  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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The Large Hadron Collider (LHC) 

Δισ. πρωτόνια με ταχύτητα 

99.9999991% της ταχύτητας του φωτός 

περιστρέφονται σε κυκλική σήραγγα  

περιφέρειας 27 km, 11 000 φορές/second. 

( ένα δισ. συγκρούσεις το δευτερόλεπτο) 

Η απάντηση στις ερωτήσεις… 
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… και τηλεσκόπιο 

LHC: το πιο ισχυρό 

μικροσκόπιο… 
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Από μία φιάλη 

συμπιεσμένου 

υδρογόνου θα 

προέλθουν τα 

πρωτόνια που θα 

επιταχυνθούν 

στον LHC… 
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το κενό των εργαστηριακών 

επιταχυντών είναι καλύτερο από 

αυτό μεταξύ της Γης και της 

Σελήνης. 
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Οι συγκρούσεις των σωματιδίων 

προκαλούν θερμοκρασίες ένα δισ. φορές 

υψηλότερες από τη θερμοκρασία στο 

κέντρο του ήλιου. 
35 
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• Στο εσωτερικό του επιταχυντή γίνονται 

συγκρούσεις σωματιδίων και ανιχνεύονται 

τα παραγόμενα σωματίδια από τους 

ανιχνευτές σωματιδίων όπως φαίνεται 

στην επόμενη εικόνα : 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://2.bp.blogspot.com/-Jl5ZplVMmUA/UjHLvIDISnI/AAAAAAAABgg/pKp0iEsBO-w/s1600/esoteriko+epitaxinti.jp


   Στο CERNυπάρχουν έξι ανιχνευτές δύο εκ των 

οποίων (ο CMS και ο ATLAS) είναι γιγαντιαίοι 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


   

   Ο ανιχνευτής CMS είναι βαρύτερος από τον 
ATLAS περίπου κατά 5,5 τόνους και θεωρείται 
το βαρύτερο όργανο μέτρησης στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


   Ο ATLAS είναι ο μεγαλύτερος ανιχνευτής 
του κόσμου στο είδος του, με μήκος 46 
μέτρα και ύψος 25 μέτρα 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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 ο μεγαλύτερος μαγνήτης στον κόσμο 

βρίσκεται στο CERN  και ζυγίζει 

περισσότερο από τον πύργο του Eiffel. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


   Ο αριθμός των μαγνητών που 

χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τις 

δέσμες σωματιδίων είναι 9.300. Κάθε 

μαγνήτης έχει θερμοκρασία -271.3 

βαθμούς Κελσίου. Η ψύξη των μαγνητών 

γίνεται με την χρήση υγρού αζώτου και 

ήλιου. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


Enter a New Era in Fundamental Science 

Exploration of a new energy frontier 
in p-p and Pb-Pb collisions  

LHC ring: 
27 km circumference 

CMS 

ALICE 

LHCb 

ATLAS 
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ATLAS: Higgs and dark matter 

CMS: Higgs and dark matter 

ALICE: Primordial cosmic plasma 

LHCb: Matter-antimatter difference 
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ LINAC 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ AMS 
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Γιατί τα σώματα έχουν μάζα; 

0 

•Νεύτωνας: 

  Βάρος ανάλογο της Μάζας 

 

•Αϊνστάϊν: 

   Η Ενέργεια σχετίζεται με τη      

   Μάζα 

 

Κανείς δεν εξήγησε την 

προέλευση της μάζας 

Μήπως η μάζα οφείλεται στο 

Μποζόνιο Higgs;  

Brout,Englert,Higgs:θεωρία 

πεδίου Higgs(1964) 
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Σε μια χιονισμένη 

βουνοπλαγιά…  

Ο σκιερ κινείται γρήγορα: 

όπως ένα σωματίδιο χωρίς μάζα 

π.χ. φωτόνιο 

Με χιονοπέδιλα βουλιάζει  

και κινείται πιο αργά: 

όπως ένα σωματίδιο με μάζα 

π.χ. ηλεκτρόνιο 

Με παπούτσια βουλιάζει  

βαθιά και κινείται πολύ αργά: 

Όπως ένα σωματίδιο με  

μεγάλη μάζα 

Ο LHC ψάχνει τη 

χιονονιφάδα: 

Το μποζόνιο Higgs 
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Higgs Boson 

•Όλα τα σωματίδια παράγονται κατά το Big Bang χωρίς 

μάζα. 

 

•Η αλληλεπίδραση με το πεδίο Higgs, τα σωματίδια 

αποκτούν μάζα. 

 

•Όσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μάζα. 

 

•Το Higgs πεδίο γεμίζει όλο το Σύμπαν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Higgs Boson 

Μηχανική τριβή με 

 παχύρευστο υγρό  
≡ 

Η αλληλεπίδραση 

 

 με το πεδίο Higgs 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Χωρίς το Higgs … 

… …το σύμπαν θα ήταν ελαφρύτερο από 

πούπουλο, χωρίς καθόλου μάζα και 

επομένως χωρίς βαρύτητα… 

 

…δε θα υπήρχαν άστρα, πλανήτες, 

άνθρωποι… 
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Τι δυσκολεύει την επιβεβαίωση της 

ύπαρξης του Higgs; 

• Εμφανίζεται μόνο σε ακραίες 

θερμοκρασίες 

• Εμφανίζεται πολύ σπάνια στις 

συγκρούσεις των πρωτονίων μέσα στο 

LHC(ένα μικρό ίχνος του σε τρισ. 

συμβάντα) 

• Είναι βραχύβιο, ώστε διασπάται πριν 

φτάσει στους ανιχνευτές 
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July 4th 2012 

The discovery of a 

new particle 
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 Σωματίδιο Higgs  

Βρέθηκε στον LHC το χαμένο 
σωματίδιο; 

Έχει το σωστό σχήμα και το σωστό 
μέγεθος; 
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François Englert           Peter Higgs 
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CERN 

 Τεχνολογία Η/Υ – 
εφαρμογή στην
 ιατρική – 
διάγνωση & 
θεραπεία 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Tumour Target 

Ιατρική Απεικόνιση 

CERN Τεχνολογίες - Καινοτομίες 

Υψηλής ενέργειας ακτινοβολίες 

διεισδύουν βαθιά μέσα στο σώμα και 

χτυπάνε κατευθείαν και μόνο τους 

καρκινικούς ιστούς και όχι υγειές ιστό. 
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 Από το www στο Grid; 

• Το World Wide Web παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες αποθηκευμένες σε εκατομμύρια διαφορετικές 

τοποθεσίες. 

 

• Αντίθετα, το Grid είναι μία καινούργια υποδομή που 

παρέχει εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ και 

ηλεκτρονική μνήμη κατανεμημένα σε όλον τον κόσμο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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CERN 

 

• Εκπαιδεύει τους 
αυριανούς 
επιστήμονες & 
μηχανικούς 

 

• Ενώνει τους 
ανθρώπους από 
διαφορετικές 
κουλτούρες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Στόχος των Teacher Programmes 
Να φέρει την έρευνα κοντά στα σχολεία 

καθηγητής μαθητής πανεπιστήμιο έρευνα 

παλιά 

τώρα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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Τι θα πετύχει με τη βοήθεια  
των καθηγητών φυσικής… 

•Να κεντρίσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών για τη σύγχρονη επιστήμη 
  
  

•Να δημιουργήσει ένα μυστήριο για τη σύγχρονη 
επιστήμη και να τους προσφέρει τη δυνατότητα 
της ανακάλυψης. 
  
 

 
Ετοιμάζει μελλοντικές γενιές επιστημόνων 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ! 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi


   

CERN ως Εκπαιδευτικό Κέντρο
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…η προώθηση επαφών μεταξύ και η 

ανταλλαγή επιστημών.. 
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 CERN 

• Καθορίζει τα νέα όρια της γνώσης 

 π.χ. Τα μυστικά του …τι συνέβη τις πρώτες 
στιγμές της δημιουργίας του κόσμου? 

 

• Αναπτύσσει τις νέες τεχνολογίες για τους 
επιταχυντές & ανιχνευτές. 

 Τεχνολογία Η/Υπολογιστών -  Web και GRID 

 Ιατρική – διάγνωση & θεραπεία 

 

• Εκπαιδεύει τους αυριανούς επιστήμονες & 
μηχανικούς 

 

• Ενώνει τους ανθρώπους από διαφορετικές 
κουλτούρες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:CERN_logo_400x400.gi
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…ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 
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Ευχαριστώ… 
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