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Δευτέρα 20/6/2011 

•  10:30 
•  Επίσκεψη στο κέντρο επιστηµών και 
Καινοτοµίας  



GLOBE: Κέντρο των Επιστηµών 
και Καινοτοµίας  

 

Ένα έµβληµα για το CERN στην υπηρεσία 
της επιστήµης και της καινοτοµίας 
 
Το σηµείο έναρξης για τις επισκέψεις του 
Εργαστηρίου 
 
Η καρδιά της επιστηµονικής κοινότητας του 
CERN 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLOBE 
•  Tο Globe των Επιστηµών και Καινοτοµίας είναι ένα 
σύµβολο του πλανήτη Γη.  

Το ύψος του είναι 27 µέτρα και η διάµετρός του είναι 40 
µέτρα, διαστάσεις συγκρίσιµες µε αυτές του τρούλου του 
Αγίου Πέτρου στη Ρώµη!  

•  Είναι το νέο εργαλείο µε το οποίο το  CERN παρουσιάζει 
στον µη ειδικό τις εργασίες στους τοµείς της επιστήµης, 
της σωµατιδιακής φυσικής, των τεχνολογιών αιχµής και 
τις εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή. 
 

•  Στο ισόγειο, η έκθεση το 
«σύµπαν των σωµατίδιων» ταξιδεύει τον επισκέπτη 
βαθιά στον κόσµο των σωµατιδίων και πίσω στο χρόνο 
µέχρι τη στιγµή του Big Bang.  



ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ CERN 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ AXION 

 CERN Axion Solar Telescope  
(CernAxionSolarTelescope) 



Σκοτεινή ενέργεια και ύλη 
•  Στην επιστήµη της κοσµολογίας, η σκοτεινή ύλη αναφέρεται σε υποθετικά 
σωµατίδια ύλης, άγνωστης σύνθεσης, τα οποία δεν εκλύουν ούτε 
αντανακλούν αρκετή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ώστε να µπορούν να 
γίνουν άµεσα ανιχνεύσιµα. Η ύπαρξή τους µπορεί να διαπιστωθεί από τα 
βαρυτικά αποτελέσµατα σε ορατή ύλη, όπως τα αστέρια και οι γαλαξίες. Η 
υπόθεση της σκοτεινής ύλης έχει σαν στόχο να εξηγήσει διάφορες 
αστρονοµικές παρατηρήσεις που δεν συµφωνούν µε τη θεωρία µας για τη 
βαρύτητα, όπως ανωµαλίες στην ταχύτητα περιστροφής των αστεριών στις 
παρυφές των γαλαξιών. Η ταχύτητα αυτή είναι µεγαλύτερη από το 
αναµενόµενο, πράγµα που εξηγείται είτε µε την παραδοχή ότι η θεωρία µας 
για τη βαρύτητα είναι λάθος (γεγονός όµως για το οποίο υπάρχουν πολλά 
αντίθετα επιχειρήµατα) είτε µε τη θεώρηση της ύπαρξης µιας µεγάλης 
ποσότητας µάζας που, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν µπορούµε να 
δούµε. Η ύπαρξη της σκοτεινής ύλης θα έλυνε ένα πλήθος προβληµάτων 
συνέπειας στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 

•  Αν η σκοτεινή ύλη υπάρχει, υπερβαίνει σηµαντικά σε µάζα το ορατό µέρος 
του σύµπαντος. Μόνο το 4% της συνολικής µάζας του σύµπαντος µπορεί 
να γίνει άµεσα ορατό. Περίπου το 22% υπολογίζεται ότι αποτελείται από 
σκοτεινή ύλη. Το υπόλοιπο 74% αποτελείται από σκοτεινή ενέργεια, ένα 
ακόµα πιο περίεργο στοιχείο, διάσπαρτο στο διάστηµα, το οποίο 
πιθανότατα δεν µπορεί να λογιστεί σαν συνήθη σωµατίδια. Ο καθορισµός 
της φύσης αυτής της χαµένης µάζας είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 
προβλήµατα της σύγχρονης κοσµολογίας και της φυσικής των σωµατιδίων. 



ΑΞΙΟΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤHΣ 
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΛΗΣ 

•  Τα άξιον είναι υποθετικά σωµατίδια που θεωρούνται ότι είναι η αιτία για 
µερικές από τις ασυµµετρίες που συµβαίνουν µεταξύ των αριστερόχειρων 
και δεξιόχειρων πραγµάτων στο σύµπαν, το γνωστό σαν «CP πρόβληµα» 
των ισχυρών αλληλεπιδράσεων.   

Ταυτόχρονα, αποτελούν έναν πολύ καλό υποψήφιο σωµάτιο της σκοτεινής 
ύλης.  

Έχουν προταθεί σαν µια επέκταση του Καθιερωµένου Πρότυπου της 
σωµατιδιακής φυσικής. 

•  Σύµφωνα µε τη θεωρία, σωµάτια axions παράγονται άφθονα στον Ήλιο – 
και και αυτά τα σωµάτια περιµένει να τα δει το πείραµα στο Cern, που έχει 
πάρει την ονοµασία CAST, δηλαδή Cern Axion Solar Telescope. 

•  Το πείραµα αυτό θα έχει µε µεγάλη σηµασία για τη φυσική σωµατιδίων και 
την κοσµολογία και προτάθηκε από τον επίκουρο καθηγητή του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης Κώστα Ζιούτα. 

http://cast.web.cern.ch/CAST/ 
  



ΔΙΕΡΕΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΥΛΗΣ :ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΤΛΑΣ 

ΣΤΟ CERN 

Τρίτη 21/6/2011 



Χαρτογραφώντας τα µυστικά του 
Σύµπαντος 

•  ATLAS είναι ένα πείραµα φυσικής σωµατιδίων στο Μεγάλο 
Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN.  

Στις µετωπικές συγκρούσεις των πρωτονίων τα οποία έχουν 
εξαιρετικά υψηλή ενέργεια παράγεται πληθώρα σωµατιδίων.  

Ο ανιχνευτής ATLAS αναζήτα να ταυτοποίησει το είδος των 
σωµατιδιών που παράγονται σε αυτές.  
•  Με τη βοήθεια του  ATLAS οι επιστήµονες θα µάθουν για τις 
βασικές δυνάµεις που διαµόρφωσαν το Σύµπαν µας από την αρχή του 
χρόνου και ότι θα καθορίσουν εξέλιξη του.  
•  Μεταξύ των ερωτηµάτων που καλούνται να απαντήσουν οι 
επιστήµονες µε τη βοήθεια του άτλαντα είναι:  

-Η προέλευση της µάζας,  
-Η ύπαρξη επιπλέον διαστάσεωνς του χώρου,  
-Η ενοποίηση των θεµελιωδών δυνάµεων, και  
-Η ύπαρξη αποδείξεων για τη σκοτεινή  ύλη στο σύµπαν.  



ΠΕΙΡΑΜΑ ALICE 

•  http://aliceinfo.cern.ch/Public/en/Chapter1/
Page2FreeQuarks-en.html 



Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ALICE 

•  Ελεύθερα κουάρκ και γκλουονία 
 
Η  θεωρία της ισχυρής αλληλεπίδρασης (που ονοµάζεται Κβαντική χρωµοδυναµική), προβλέπει 
ότι σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και πολύ µεγάλες πυκνότητες, τα κουάρκ και τα γκλουόνια δεν 
θα πρέπει πλέον να σχηµατίζουν σύνθετα σωµατίδια. Αλλα θα είναι δυνατόν να υπάρχουν 
ελεύθερα σε µια νέα κατάσταση της ύλης που είναι γνωστή ως πλάσµα κουάρκ-γκλουονίων. 
 
Η συνήθης ύλη µπορεί να µεταβεί σε αυτή την κατάσταση όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει µια 
κρίσιµη τιµή η οποία εκτιµάται γύρω στα 2 000 δισεκατοµµύρια βαθµούς ... περίπου 100 000 
φορές θερµότερο από τον πυρήνα του Ήλιου! Τέτοιες θερµοκρασίες δεν θα υπήρχαν στη φύση 
κατά τη στιγµή τη δηµιουργίας του Σύµπαντος (Big Bang).  

•  Πιστεύουµε ότι για µερικά εκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου µετά το Big Bang η θερµοκρασία 
ήταν πράγµατι πάνω από την κρίσιµη τιµή, και ολόκληρο το Σύµπαν ήταν σε κατάσταση 
πλάσµατος κουάρκ-γκλουονίων. 
 
Στο εργαστήριο µπορούµε να παράγουµε µια τέτοια κατάσταση αν δύο πολύ µεγάλου ατοµικού 
βάρους πυρήνες (βαριά ιόντα) συγκρουστούν µε ταχύτητες που να προσεγγίζουν τη ταχύτητα  
του φωτός.  
 
Οι πυρήνες συγκρούονται και η ακραία θερµοκρασία απελευθερώνει τα κουάρκ (κόκκινο, µπλε και 
πράσινο) και τα γκλουόνια. 
 
Κουάρκ και γκλουονίων συγκρούονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έτσι το πλάσµα κουάρκ-
γκλουονίων.  



http://public.web.cern.ch/public/en/about/WebWork-en.html 
 

Εκεί που γεννήθηκε η ιστοσελίδα  
 
 Το 1989 ο Tim Berners-Lee, ένας επιστήµονας του CERN, εφηύρε το World Wide Web 
(WWW). Το Web αρχικά είχε σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση για την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των επιστηµόνων που 
εργάζονται σε διάφορα πανεπιστήµια και ινστιτούτα σε όλο τον κόσµο. 
 
Το CERN δεν είναι ένα αποµονωµένο εργαστήριο, αλλά µάλλον µια µεγάλη κοινότητα 
που περιλαµβάνει σήµερα περίπου 60 χώρες και περίπου 8000 επιστηµόνες-
ερευνητές. Αν και αυτοί οι επιστήµονες συνήθως δαπανούν λίγο χρόνο στην ιστοσελίδα 
του CERN, καθότι συνήθως εργάζονται σε πανεπιστήµια και στα εργαστήρια των 
χωρών καταγωγής τους. Η καλή επικοινωνία είναι σηµαντική. 
 
Η βασική ιδέα του WWW ήταν να συγχωνευθούν οι τεχνολογίες των προσωπικών 
υπολογιστών, δικτύων υπολογιστών και hypertext σε ένα ισχυρό και εύκολο στη χρήση 
παγκόσµιο συστήµα πληροφόρησης.  



ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΑΔΔΙΚΤΥΟ 
•  Η πρώτη πρόταση για το World Wide Web (WWW), έγινε στο CERN από 
τον Tim Berners-Lee το 1989, και στη συνέχεια αναπτύχθηκε από τον ίδιο 
και τον Robert Cailliau το 1990. 
 
Μέχρι το τέλος του έτους, το πρωτότυπο λογισµικό για ένα βασικό σύστηµα 
είχε ήδη αναπτυχθεί. Το Κέντρο  υπολογιστών του CERN  καθώς και η 
υπηρεσία µε το όνοµα Usenet newsgroups ενθάρρυναν και υποστήριξαν 
την έκδοσή του. 
Η πρώτη web servers που όλοι τους βρίσκονται σε ευρωπαϊκά εργαστήρια 
φυσικής και λίγοι µόνο χρήστες είχαν πρόσβαση στη πλατφόρµα πάνω 
στην οποία το πρώτο πρόγραµµα περιήγησης έτρεξε. Το CERN παρέχει 
σύντοµα ένα πολύ πιο απλό πρόγραµµα περιήγησης, το οποία θα 
µπορούσε να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστηµα. 
 
Το 1991, ένα σύστηµα WWW κυκλοφόρησε στην κοινότητα της φυσικής 
υψηλών ενέργειων µέσω της βιβλιοθήκης του προγράµµατος του CERN. 
Περιελάµβανε το απλό πρόγραµµα περιήγησης, το λογισµικό διακοµιστή 
Web και µια βιβλιοθήκη, την εφαρµογή των βασικών λειτουργιών για τους 
προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν το δικό τους λογισµικό. Ένα ευρύ 
φάσµα από τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά εργαστήρια άρχισαν να το 
χρησιµοποιούν. Λίγο αργότερα έγινε διαθέσιµο µέσω του Διαδικτύου σε 
πολύ περισσότερους χρήστες, ιδίως στην κοινότητα των ατόµων που 
εργάζονται σε hypertext συστήµατα. 



Έκθεση µικρόκοσµος 
Τετάρτη 22/6/2011 

Από το απείρως µεγάλο στο απειροστά µικρό,  

Ο Μικρόκοσµος θα σας δώσει το κλειδί για την κατανόηση των µυστικών της 
ύλης.  

Σε αυτή την έκθεση θα διερευνήσετε τα µυστήρια του σύµπαντος και θα 
κατανοήσετε καλλίτερα τις συσκευές που είδατε στις επισκέψεις σας στα 
διάφορα πειράµατα (επιταχυντές και ανιχνευτές). 



•  Μέσα από εκθέµατα πολυµέσων, πραγµατικές µηχανές, 
παιχνίδια και πειράµατα, θα ανακαλύψετε την 
καταπληκτική "περιπέτεια του CERN": 
 
Πώς µπορουν οι επιταχυντές να δηµιουργήσουν τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχή του σύµπαντος; 
Γιατί χρειαζόµαστε τεράστιους ανιχνευτές σωµατιδίων για 
να µελετήσει τα θεµελιώδη συστατικά της ύλης; Και πώς 
χιλιάδες επιστήµονες συνεργάζονται σε όλο τον κόσµο 
για να αποκαλύψουν τα µυστικά των στοιχειωδών 
σωµατιδίων;  

Οι κοσµικές ακτίνες, αντιπρωτόνια, τα 
κουάρκ και τα γκλουόνια είναι µερικά 
µόνο από τα φαινόµενα που σας 
περιµένουν στο Μικρόκοσµο! 


