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       To CERN (Conseil Européenne 

pour la Recherche Nucléaire) 
είναι το μεγαλύτερο σε έκταση 
πειραματικό κέντρο πυρηνικών 
ερευνών στον κόσμο σχετικά με 
τη Φυσική στοιχειωδών 
σωματιδίων. Βρίσκεται στα 
σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας, λίγο 
έξω από τη Γενεύη. Ιδρύθηκε το 
1954 από 12 ευρωπαϊκές χώρες και 
ήταν ένα από τα πρώτα συλλογικά 
ευρωπαϊκά εγχειρήματα, 
εξακολουθώντας και σήμερα να 
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα 
διεθνούς συνεργασίας. Στις μέρες 
μας, τα συνεργαζόμενα κράτη 
έχουν αυξηθεί σε 20, μεταξύ των 
οποίων είναι και η Ελλάδα, η 
οποία άλλωστε είναι ιδρυτικό 
μέλος. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ                 

 

 
Τα υποατομικά σωματίδια είναι 

στοιχειώδη ή σύνθετα σωματίδια 

μικρότερα από το άτομο. Αν και τα 

γνωστότερα συστατικά των ατόμων είναι 

το πρωτόνιο, το νετρόνιο και το 

ηλεκτρόνιο, ωστόσο δεν είναι τα μόνα. 

Μετά τα μέσα του εικοστού αιώνα 

ανακαλύφθηκε ότι τo πρωτόνιο και το 

νετρόνιο αποτελούνται κι αυτά από άλλα, 

πιο στοιχειώδη σωματίδια, τα κουάρκς. 

Ακόμα, η χρήση ολοένα ισχυρότερων 

επιταχυντών σωματιδίων για τη μελέτη 

της δομής της ύλης, αποκάλυψε την 

ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ασταθών 

στοιχειωδών σωματιδίων 



       Για κάθε σωματίδιο ύλης υπάρχει ένα 
αντισωματίδιο αντιύλης (anti-matter) 
που έχει την ίδια μάζα και σπιν με το 
αντίστοιχο σωμάτιο, αλλά αντίθετο 
ηλεκτρικό φορτίο. Τα αντισωμάτια 
συμβολίζονται με μία γραμμή πάνω 
από το όνομα του αντίστοιχου 
σωματιδίου. Μερικά σωματίδια είναι 
τα ίδια το αντισωμάτιο του εαυτού 
τους, όπως το φωτόνιο γ, και το 
μποζόνιο Ζο. Όταν ένα σωμάτιο και 
ένα αντισωμάτιο αλληλεπιδράσουν 
εξαϋλώνονται δίνοντας το αντίστοιχο 
της μάζας τους σε ενέργεια με την 
μορφή φωτονίων. Γι αυτό το λόγο, δεν 
υπάρχει αντιύλη στο σύμπαν, εκτός αν 
αυτή προλάβει να ανιχνευθεί πριν να 
έρθει σε επαφή με την ύλη (π.χ. στο 
εσωτερικό των πρωτονίων και των 
νετρονίων δεν υπάρχουν μόνο κουάρκς 
αλλά και αντικουάρκ (κουάρκς της 
αντιύλης). 

 



       Ο πρώτος επιταχυντής 
σωματιδίων του CERN ήταν ένα 
συγχρο-κύκλοτρο πρωτονίων, 
ισχύος 600 MeV που τέθηκε σε 
λειτουργία το 1957. Από τις 
πρώτες του επιτυχίες ήταν η 
παρατήρηση της μετατροπής 
ενός πιονίου σε ένα ηλεκτρόνιο 
και ένα νετρίνο. Ακολούθησε το 
1959 το σύγχροτρο πρωτονίων 
(PS) που λειτούργησε το 1959, 
με ισχύ 28 GeV. Το 1991 οι 
αντιπρόσωποι των κρατών-
μελών συμφωνούν ομόφωνα ότι 
η κατασκευή ενός Μεγάλου 
Επιταχυντή Συγκρουόμενων 
Δεσμών Αδρονίων (του Large 
Hadron Collider – LHC) μέσα 
στο τούνελ του LEP είναι η 
σωστή προοπτική για το μέλλον. 
Η τελική έγκριση κατασκευής 
δίνεται το 1994. 

 



                      Τον Σεπτέμβριο του 1995 μια 
διεθνής ομάδα ερευνητών υπό τον 
Walter Oelert κατορθώνει να 
συνθέσει άτομα αντιύλης από τα 
συστατικά της αντισωματίδια. Είναι 
η πρώτη πόρτα που ανοίγεται στην 
εξερεύνηση του αντικόσμου. Τη 
χρονιά αυτή η Ιαπωνία γίνεται 
μέλος-παρατηρητής του CERN και 
την ακολουθούν οι ΗΠΑ, το 
1997.Το 2000 τα πειράματα του 
CERN δίνουν πειστικές ενδείξεις ότι 
υπάρχει μια νέα κατάσταση της 
ύλης, 20 φορές πυκνότερη εκείνης 
του πυρήνα, στην οποία τα κουάρκ 
αντί να συσπειρώνονται σε 
πρωτόνια ή νετρόνια κινούνται 
ελεύθερα. Αυτή η κατάσταση, το 
πλάσμα κουάρκ και γλουονίων, θα 
πρέπει να υπήρχε κάποια 
μικροδευτερόλεπτα μετά την 
κοσμογονική έκρηξη (το Μπιγκ 
Μπανγκ), προτού αρχίσουν να 
σχηματίζονται τα σωματίδια της 
ύλης. 
 



       Η 4η Ιουλίου του 2012 ήταν μια μέρα 
ορόσημο για την ερευνητική κοινότητα 
καθώς το CERN ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου με 
χαρακτηριστικά συμβατά με αυτά του 
μποζονίου Higgs, από τα πειράματα CMS 
και ATLAS. 
 
Το μποζόνιο Higgs του Καθιερωμένου 
Προτύπου αποτελεί μία εκδήλωση του 
μηχανισμού Brout-Englert-Higgs που 
προτείνει τον τρόπο με τον οποίο τα 
στοιχειώδη σωματίδια αποκτούν μάζα. 
Παρόλα αυτά απαιτείται περισσότερη 
έρευνα και πειραματικά δεδομένα για να 
επιβεβαιωθεί ότι το σωματίδιο που 
ανακαλύφθηκε είναι όντως το Higgs του 
Καθιερωμένου Προτύπου, καθώς άλλοι 
τύποι μποζονίων Higgs προβλέπονται από 
άλλες θεωρίες πέραν του Καθιερωμένου 
Προτύπου. 



       Μετά από περίπου 3 χρόνια συνεχούς 

λειτουργίας ο επιταχυντής LHC εισήλθε 

τον Φεβρουάριο του 2013 σε 

προγραμματισμένη φάση διακοπής 

λειτουργίας για να αναβαθμιστεί και να 

λειτουργήσει το 2015 σε 60% περίπου 

υψηλότερη ενέργεια –συγκρούσεις 

σωματιδίων με ενέργεια στο κέντρο μάζας 

13 TeV. Τα 2 αυτά χρόνια σχεδιάζονται και 

πραγματοποιούνται αναβαθμίσεις των 

ανιχνευτικών διατάξεων για την βελτίωση 

της διακριτικής ικανότητας καταγραφής 

των νέων δεδομένων.Το διάστημα αυτό 

επίσης το εκμεταλλεύονται οι ερευνητές 

για να ολοκληρώσουν την ανάλυση των 

πειραματικών δεδομένων που ελήφθησαν 

την προηγούμενη περίοδο, αλλά κυρίως 

βρίσκονται σε πυρετώδη προετοιμασία για 

το σχεδιασμό νέων αναλύσεων με τα νέα 

και περισσότερα δεδομένα.  

 



       Ο Πίτερ Χίγκς (Peter Higgs) είναι 
Βρετανός φυσικός. Γεννήθηκε στις 29 
Μαΐου 1929 στην περιοχή Έλσουϊκ του 
Νιούκαστλ, στην Αγγλία. Το 
διδακτορικό του (1954) είχε θέμα: 
«Μερικά προβλήματα στις μοριακές 
ταλαντώσεις» και ήταν αυτό που τον 
ώθησε στη μελέτη της εφαρμογής των 
αρχών συμμετρίας σε φυσικά 
συστήματα. Το 1964 δημοσίευσε δύο 
εργασίες του στο περιοδικό Physical 
Rev. Letters, για τον μηχανισμό του 
αυθόρμητου σπασίματος της 
συμμετρίας, εξηγώντας με αυτόν,τον 
τρόπο που θα μπορούσαν να 
αποκτήσουν μάζα τα σωματίδια, που 
αναφέρονται στο καθιερωμένο πρότυπο. 
Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει την 
ύπαρξη ενός μποζονίου, του οποίου οι 
διακυμάνσεις 

 

πεδίου είναι αυτές που γεννούν τη μάζα 

όλων των σωματιδίων που συνδέονται με 

αυτό. Το σωματίδιο αυτό δεν είχε 

ανιχνευθεί πειραματικά μέχρι τώρα. Τα 

τελευταία πειραματικά δεδομένα στον 

Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN 

παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την 

εύρεση του σωματιδίου. Το 2013 τιμήθηκε 

με Νόμπελ Φυσικής από κοινού με το 

Βέλγο Φρανσουά Ανγκλέρ 



        Ο Σερ Τίμοθι Τζον Μπέρνερς Λι 

(Sir Timothy John Berners-Lee, γενν. 

8 Ιουνίου 1955), Μέλος του Τάγματος 

της Αξίας είναι ο εφευρέτης του 

Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web), 

διευθυντής της κοινοπραξίας World 

Wide Web η οποία επιτηρεί τη συνεχή 

ανάπτυξή του και ερευνητής και 

κάτοχος της έδρας 3Com στο 

Εργαστήριο Πληροφορικής και 

Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) του 

MIT. Είναι ο διευθυντής του 

Κονσόρτσιουμ του Παγκόσμιου 

Ιστού στο Διαδίκτυο και Καθηγητής 

στο τμήμα Ηλεκτρονικών και 

Επιστήμης Υπολογιστών του 

Σαουθάμπτον (Ην. Βασίλειο). 



       Επιταχύνοντας τα σωματίδια σε πολύ υψηλές ενέργειες και ρίχνοντάς τα σε 
στόχους ή το ένα πάνω στο άλλο, οι φυσικοί αποκαλύπτουν τα μυστικά των 
δυνάμεων που δρουν μεταξύ των σωματιδίων. 

       Υπάρχουν δύο ειδών επιταχυντές: οι γραμμικοί και οι κυκλικοί. Οι επιταχυντές 
χρησιμοποιούν ισχυρά ηλεκτρικά πεδία για να επιταχύνουν τα σωματίδια. Τα 
μαγνητικά πεδία χρησιμοποιούνται για να εστιάσουν τη δέσμη και τις κυκλικές 
μηχανές για να οδηγούν τα σωματίδια να κάνουν κυκλική τροχιά. 

       Οι γραμμικοί επιταχυντές επιταχύνουν φορτισμένα σωμάτια - ηλεκτρόνια, 
πρωτόνια ή βάρια ιόντα - σε ευθεία γραμμή. 

       Οι κυκλικοί επιταχυντές αναγκάζουν τα σωμάτια να γυρίζουν γύρω-γύρω σε μια 
κυκλική τροχιά, δίνοντάς τους όλο και περισσότερη ενέργεια σε κάθε 
περιστροφή. Υπάρχουν πολλά είδη κυκλικών επιταχυντών (σύγχροτρο, 
κύκλοτρο, συγχροκύκλοτρο) και από την αρχή της δεκαετίας του '30 έπαιξαν 
βασικό ρόλο στη φυσική υψηλών ενεργειών από τις χαμηλότερες, ως τις 
υψηλότερες ενέργειες. 



       Όλες οι δέσμες σωματιδίων 
ξεκινάνε από μια πηγή σωματιδίων. 
Η απλούστερη πηγή είναι ένα 
θερμαινόμενο σύρμα, όπως το νήμα 
μέσα σε μια λάμπα. Αυτό είναι το 
είδος πηγής που χρησιμοποιούν οι 
τηλεοράσεις. Αρνητικά φορτισμένα 
ηλεκτρόνια βγαίνουν απ' το σύρμα 
και επιταχύνονται μέσα στο κενό 
προς ένα θετικά φορτισμένο 
ηλεκτρόδιο. Ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία μετακινούν τη δέσμη πάνω 
στην οθόνη. Τα σημεία όπου η 
δέσμη χτυπάει την οθόνη είναι 
φωτεινά και έτσι δημιουργείται η 
εικόνα. Ενα παρόμοιο νήμα 
χρησιμοποιείται και στους 
γραμμικούς επιταχυντές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Οι γραμμικοί επιταχυντές 
επιταχύνουν τα σωματίδια σε πολύ 
υψηλότερες ενέργειες απ' ότι η 
τηλεόραση, αλλά η αρχή 
λειτουργίας είναι η ίδια. Στο 
γραμμικό επιταχυντή, τα σωματίδια 
επιταχύνονται από από το ένα 
ηλεκτρόδιο στο επόμενο, 
κερδίζοντας ενέργεια από το κάθε 
ηλεκτρόδιο που περνούν. 

 



       Το στοιχείο επιτάχυνσης: η 
ηλεκτρομαγνητική κοιλότητα 

       Οι κοιλότητες διαθέτουν 
αποθηκευμένη 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: ο 
διπολικός μαγνήτης . 

       Χρησιμοποιούνται για να 
αναγκάσουν τα σωματίδια να 
κινηθούν σε κυκλική τροχιά. 

       Το στοιχείο εστίασης: οι 
τετραπολικοί και επταπολικοί 
μαγνήτες. 

       Αυτοί οι μαγνήτες 
χρησιμοποιούνται για να 
κρατήσουν τα σωματίδια σε μικρές 
αποστάσεις μεταξύ τους στη δέσμη. 
Βασίζονται στην ίδια αρχή όπως 
και οι φακοί που συγκεντρώνουν το 
φως. 
 



Ο επιταχυντής του Cern.mp4


       Πειράματα που γίνονται σήμερα στο 

υπερσύγχροτρο πρωτονίων (SPS) του 

CERN, έχουν σχεδιαστεί για να ρίξουν φως 

σε κάποια από τα πιο άπιαστα και απατηλά 

σωματίδια της φύσης: τα νετρίνα. Τα 

νετρίνα, τα οποία δεν διαθέτουν μάζα, απ' 

όσο μπορούμε να πούμε σήμερα, μπορούν να 

περάσουν μέσα από τη Γη χωρίς να 

προσέξουν ότι βρίσκεται εκεί. Παρόλα αυτά, 

ακόμα κι αν είχαν μια ελάχιστη μάζα θα 

κρατούσαν το κλειδί για δύο από τα πιο 

ενδιαφέροντα αινίγματα της φύσης: τις 

ηλιακές ακτίνες και τη σκοτεινή ύλη. Τα 

πειράματα ανιχνεύουν μόνο ένα κλάσμα από 

τον τεράστιο αριθμό των νετρίνων, που, 

σύμφωνα με τη θεωρία, πρέπει να ρέουν από 

τον Ήλιο προς εμάς. Τους συμβαίνει κάτι στο 

δρόμο;  

Αλλάζουν ταυτότητα, 

«ταλαντώνονται» σε 

διαφορετικά είδη νετρίνων τα 

οποία οι ανιχνευτές δεν μπορούν 

να δουν; Και τι συμβαίνει με τη 

σκοτεινή ύλη; Γνωρίζουμε ότι 

μόνο το 10% όλων των 

αντικειμένων που έχουν μάζα 

είναι ορατό, οπότε τι συμβαίνει 

με το υπόλοιπο 90%; Υπάρχει 

πιθανότητα κάποια από αυτή την 

αόρατη ύλη να αποτελείται από 

νετρίνα; 



  

       Πρόκειται για μία τεράστια ανιχνευτική 
διάταξη σε συγκεκριμένο σημείο της 
περιφέρειας του επιταχυντή́ LHC. 
Πρόκειται για έναν κύλινδρο 
«ξαπλωμένο» με μήκος 46m και 
διάμετρο 25m που έχει βάρος περίπου 
7.000 τόνους. Στην πραγματικότητα 
αποτελείται από ́επιμέρους εσωτερικούς 
ομοαξονικούς κυλίνδρους καθένας από 
τους οποίους αποτελεί ένα στρώμα 
ανιχνευτών. Υπάρχει ο λεγόμενος 
“Inner Detector” που καταγράφει με 
μεγάλη ακρίβεια τροχιές παραγομένων 
σωματιδίων από τις συγκρούσεις, τα 
καλορίμετρα που καταγράφουν τις 
ενέργειες σωματιδίων που σταματούν 
γρήγορα και το φασματόμετρο μιονίων 
για τον προσδιορισμό της τροχιάς των 
μιονίων, σωματίδια που παράγονται από 
τη σύγκρουση και προχωρούν αρκετά 
πριν σταματήσουν. 

 

Το ATLAS διαθέτει και διατάξεις 

ισχυρών μαγνητών διότι υπό την 

επίδραση του μαγνητικού πεδίου 

επιτυγχάνεται διαχωρισμός των τροχιών 

των σωματιδίων ανάλογα με το είδος του 

καθενός. Έτσι καταλαβαίνουμε τί είδους 

σωματίδια είναι αυτά που παρατηρούμε. 



       Ο κύριος σκοπός του ALICE (A 

Large Ion Collider Experiment) είναι 

να μελετήσει τις ιδιότητες της ύλης 

που δημιουργείται κατά τη διάρκεια 

συγκρούσεων βαρέων πυρήνων, όπως 

αυτός του μολύβδου, στην εξαιρετικά 

υψηλή ενέργεια του LHC. Η 

προσδοκία είναι ότι αυτή η 

κατάσταση θα είναι παρόμοια με την 

αρχέγονη κατάσταση της ύλης που 

ονομάζεται πλάσμα Quark-Gluon και 

που, σύμφωνα με την Θεωρία του 

Καθιερωμένου Μοντέλου, υπήρξε 

αμέσως μετά από το Big-Bang. 

 



 
       Το πείραμα LHCb είναι ένα από τα 

τέσσερα μεγαλύτερα πειράματα που 

διεξάγονται στον LHC, τον Μεγάλο 

Επιταχυντή Αδρονίων (τα άλλα 

μεγάλα πειράματα είναι τα ATLAS, 

CMS και ALICE). 

Οι ερευνητές του πειράματος LHCb, 

σε συνέδριο που πραγματοποιείται 

στην Νέα Υόρκη, παρουσίασαν τα 

πρόσφατα αποτελέσματά τους πίσω 

από τα οποία θα μπορούσε να 

κρύβεται νέα φυσική. 

 



      …με μια εικόνα  



 Η θεραπεία του καρκίνου, η 

ιατρική και η βιομηχανική 

απεικόνιση, η χρήση της 

ακτινοβολίας, τα ηλεκτρονικά, τα 

όργανα μετρήσεων, οι νέες 

βιομηχανικές επεξεργασίες 

υλικών, οι τεχνικές συντήρησης 

τροφίμων, η καταστροφή των 

τοξικών αποβλήτων, είναι μόνο 

μερικές από τις εφαρμογές των 

τεχνολογιών που αναπτύσσονται 

στο CERN στα πλαίσια της 

έρευνας στη φυσική των 

στοιχειωδών σωματιδίων.   

 



        Στην ιατρική, οι επιταχυντές 

χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους: στην 

απεικόνιση και στη θεραπεία.  Το Νοέμβριο 

του 1895, ο Wilhelm Conrad Roentgen 

ανακάλυψε τις ακτίνες-Χ. Σήμερα, οι ακτίνες-

Χ θεωρούνται δεδομένες και παρέχουν στους 

γιατρούς ανεκτίμητες πληροφορίες για τη 

διάγνωση. Μια πιο σύγχρονη μέθοδος 

διάγνωσης χρησιμοποιεί ραδιοφάρμακα. Αυτά 

είναι ραδιενεργές ουσίες που χορηγούνται 

στον ασθενή. Η τεχνική αυτή δίνει πολύτιμες 

πληροφορίες για τις λειτουργίες και το 

μεταβολισμό του σώματος. Η Τομογραφία 

Εκπομπής Ποζιτρονίων είναι μια μορφή 

ραδιοφαρμακευτικής διάγνωσης. Είναι μία 

δυναμική μέθοδος, η ανάπτυξη της οποίας 

οφείλεται σ' ένα μεγάλο βαθμό στο CERN και 

στο Νοσοκομείο του Καντονιού της Γενεύης.  

 

Το ΡΕΤ επιτρέπει την ανίχνευση 

μεταβολών σε ιστούς και όργανα 

που συνδέονται με ασθένειες, πολύ 

πριν εμφανιστούν σοβαρά 

συμπτώματα των ασθενειών αυτών. 



       Το ευρύτερα διαδεδομένο "προϊόν" που 

έχει αναπτυχθεί στο CERN είναι 

αναμφισβήτητα το www. Αρχικά ήταν 

σχεδιασμένο ώστε να βοηθάει την 

επικοινωνία μεταξύ των Φυσικών που 

ασχολούνται με τα Στοιχειώδη 

Σωματίδια. Η πρόσβαση στο 

παγκόσμιο Διαδύκτιο υπήρχε, αλλά 

έλειπε ένα κατάλληλο λογισμικό 

εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από 

τους ίδιους τους Φυσικούς στο CERN: 

το WWW.Η χρήση τεχνικών με 

μικροκύματα που αναπτύχθηκαν στο 

CERN βοηθούν στον εντοπισμό 

υπόγειων θηλάκων νερού. Η Φυσική 

Σωματιδίων γενικά, και το CERN πιο 

συγκεκριμένα, έχουν συμβάλλει κατά 

πολύ στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 

σε τομείς όπως η υπεραγωγιμότητα,  

η κρυογενική, η γεωδαισία και η 

φυσική υψηλού κενού. 



      Χρησιμοποιούνται για: 

 Τη μαζική παραγωγή λαστιχένιων 
γαντιών βασίζεται στους 
επιταχυντές.  

  την αποστείρωση ιατρικού 
εξοπλισμού και τροφής 

 την κατασκευή ημιαγωγών στη 
βιομηχανία των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  

  τη βελτίωση της αντοχής 
βιομηχανικών προϊόντων 

 να διερευνηθεί πώς ακριβώς 
φθείρονται οι μηχανές των 
αυτοκινήτων και  

  να εντοπιστεί το λαθρεμπόριο σε 
λιμάνια και αεροδρόμια. 

 



       Όσον αναφορά τα σχέδια του CERN στο κοντινό 
μέλλον φιλόδοξος στόχος των επιστημόνων του είναι 
το «ξεκλείδωμα» του 95% του αόρατου και 
σκοτεινού σύμπαντος, το οποίο παραμένει ακόμη 
κλειστό για τους επιστήμονες και, κατά συνέπεια, η 
ανάδυση μιας «Νέας Φυσικής», που θα αλλάξει 
δραματικά τις γνώσεις της ανθρωπότητας για τον 
κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι η σκοτεινή ύλη και η 
σκοτεινή ενεργεία αποτελουν το 27% και το 68% του 
σύμπαντος αντίστοιχα και το υπόλοιπο 5% είναι η 
ορατή ύλη. 

       Ο στόχος αυτός αναμένεται να πραγματοποιηθεί με 
τη βοήθεια του Μεγάλου Επιταχυντή Ανδρονιων 
(LHC), ο οποίος από τις Απριλίου 2015 άρχισε να 
επαναλειτουργεί έπειτα από διακοπή δυο ετών λόγω 
προγραμματισμένης συντήρησής του. Τώρα είναι 
έτοιμος με ενέργεια 6,5 TeV ( τεραηλεκτρονιοβολτ) 
ανά δέσμη πρωτονίων, που αντιστοιχεί σε 
συγκρούσεις συνολικής ενέργειας 13 TeV, σχεδόν 
διπλασιάζοντας την προηγούμενη ενέργειά του (ήταν 
8 TeV ή 4 TeV ανά δέσμη το 2013) 

       Αυτό το ανώτερο όριο ενέργειας (που δυνητικά θα 
μπορούσε να φτάσει και στο μέγιστο των 14 TeV) 
ελπίζεται ότι θα επιτρέψει στους επιστήμονες να 
κατακτήσουν νέα πεδία γνώσης και μια βαθύτερη 
κατανόηση των βασικών δομών της ύλης. 



  http://www.physics.ntua.gr  

  http://www. cern.gr 

  http:// veriorama. com  

  http://el.wikipedia.org/wiki/CERN 

  http://hep.physics.uoc.gr 

www.PHYSICS .ntua.gr/POPPHYS/articles/accel applications . html  

www.real.gr 

www.iguru.gr 

Φωτογραφίες : google και wikipedia  

 

 

 

 

 



    Το Α1 σας ευχαριστεί για την προσοχή σας   


