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THE LARGEST PARTICLE ACCELERATOR IN THE WORLD - I 
 

 Particle accelerator is a comprehensive facility used in the field of high 
energy physics to accelerate elementary particles. The accelerator is used to 
study the elementary particles and the structure of the atomic nucleus. 
European Organization for nuclear research-CERN, the world's largest 
laboratory for elementary particle research. CERN has put in place, on 10 
September 2008, the Large Hadron Collider (LHC), a giant particle accelerator, 
aimed at discovering the secrets of the universe. Is a project thought since the 
early 1980s, working since 1998. 
 Considering the particularities of the LHC, the results obtained and 
future particle accelerators. 
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 1. Generalități 
 
 ● În prezent se știe că materia este formată din molecule, 
moleculele din atomi, aceștia definind elementele chimice, descoperite 
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la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către Lavoisier1. După descoperirea 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a periodicității elementelor și 
tabelului lui Mendeleev, la începutul secolului al XX-lea s-a ajuns la o 
imagine a atomilor ca fiind un nucleu dens, punctiform și masiv în jurul 
căruia „oscilează” electronii. Însă nucleul atomic s-a dovedit a fi și el 
divizibil, conținând nucleoni - protoni și neutroni. La începutul anilor 
1970 s-a demonstrat însă experimental că și nucleonii sunt de fapt 
compuși, iar componenții lor, botezați – în 1964, „quarcuri” de către 
fizicianul teoretician Murray Gell-Mann, sunt considerați a fi indivizibili, 
adică particule elementare ca și electronii. 
 

 ● Electron-vólt ~ți m. Unitate de măsură a energiei egală cu 
energia dobândită de un electron accelerat la diferența de potențial de 
un volt. /<fr. électron-volt.  Este o unitate comună de energie din cadrul 
fizicii, utilizată pe scară largă în stare solidă, atomică, nucleară și fizica 
particulelor. 
 TeV – teraelectron-volți; 1 TeV = 1,60217657 × 10-7 joules 
 GeV – gigaelectron-volți; 1 GeV = 1,60217657 × 10-10 joules 
 

 ● Cuarci – quarcul, cuarcul sau quarkul – pluralul, quarcuri sau 
quarci, este o particulă elementară care interacționează prin forța 
nucleară puternică și care constituie materia „grea”, numită și barionică. 
Ipoteza existentei quarcului a fost propusă de teoreticianul Murray Gell-
Mann în 1964. 
 

 ● Gluoni – gluonul (simbol g) este o particulă elementară care 
intermediază interacțiile tari dintre quarcuri. Are masa de 
repaus nulă, spinul 1 și este neutră din punct de vedere electric. Există 
8 tipuri de gluoni, fiecare dintre ele posedând o combinaţie specifică de 
sarcină "culoare". Nu există gluoni liberi, aceştia existând doar sub 
forma unor particule virtuale care apar la interacţiunea dintre două 
quarcuri. Deoarece gluonii posedă ei înşişi sarcină "culoare", 
generează la rându-le gluoni virtuali secundari, iar aceştia generează 
alţi gluoni, într-un proces care se repetă la nesfârşit. Astfel că avem de-
a face cu un fenomen extrem de complicat şi dificil de descris în 
detaliu. 

1 Antoine Laurent DE LAVOISIER (1743-1794), chimist, filosof și economist francez.  
A clasificat substanțele anorganice în oxizi, baze, acizi și săruri. A elaborat o listă a 
tuturor elementelor chimice cunoscute atunci și a enunțat legea conservării masei 
substanțelor. A introdus noțiunea de element chimic și a demonstrat că tot ce ne 
înconjoară este compus din elemente chimice. A dovedit că arderile care se produc 
în aer au loc deoarece acesta conține oxigen. Lavoisier a fost decapitat 
pe ghilotină de revoluționarii francezi. 
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 2. Acceleratori de particule 
 
 Un accelerator de particule este o instalație complexă folosită 
în domeniul fizicii de înaltă energie pentru a accelera 
particule elementare. Acceleratorul este utilizat la studiul particulelor 
elementare și al structurii nucleului atomic. În general se accelerează 
numai particulele ce poartă sarcină electrică, accelerarea având loc sub 
acțiunea unor câmpuri electrice și magnetice. Raze de particule cu 
energie mare sunt folositoare atât pentru cercetările fundamentale și 
aplicate în științe, cât și în multe domenii tehnice și industriale fără 
legătură cu cercetările fundamentale. 
 Clasificarea acceleratoarelor de particule se face în funcție de 
forma traiectoriei fasciculului de particule accelerate, de domeniul de 
energii imprimate particulelor, de caracterul câmpurilor acceleratoare și 
în funcție de natura particulelor accelerate. În acceleratoarele de 
particule, trebuie menținută permanent stabilitatea traiectoriei 
particulelor aflate în procesul accelerării, pe traiectorii care să nu 
permită abateri mari de la traiectoria de referință/echilibru2. 
 Se estimează că în întreaga lume sunt aproximativ 26.000 de 
acceleratoare3. Pentru anchetele de bază în dinamica și structura 
materiei, spațiului și timpului, fizicienii caută cele mai simple genuri de 
interacțiuni la cele mai înalt posibile energii. Acestea, în mod normal, 
implică energii ale particulelor de mulți GeV și interacțiuni ale celor mai 
simple particule: leptoni (electronii și protonii) și quarci sau fotoni și 
gluoni în câmpul cuantei. Din moment ce quarcii izolați sunt indisponibili 
datorită paletei mici de culori, cele mai simple experimente disponibile 
implică interacțiunile, în primul rând, a leptonilor între ei și, în al doilea 
rând, a leptonilor cu nucleonii, care sunt compuși din quarci și gluoni. 
Pentru a studia ciocnirile quarcilor între ei, savanții recurg la coliziunile 
dintre nucleoni, care la energii mari ar putea fi considerați ca 
interacțiuni între două corpuri ale quarcilor și gluonilor din care sunt 
compuși. Astfel, fizicienii au tendința să folosească mașini care creează 
raze de electroni, protoni, și antiprotoni, care interacționând între ei sau 

2 La începutul secolului XX, ciclotronii erau denumiți în mod normal ca ”spărgători de 
atomi”. În ciuda faptului că ciocnirile de particule moderne, de fapt, propulsează 
particulele subatomice – atomii înșiși acum sunt relativ simplu de scindat fără a utiliza 
acceleratorul de particule – termenul persistă în limbajul cotidian când ne referim la 
acceleratorul de particule în general. 
3 Dintre acestea  - valori aproximative -  doar  1 % reprezintă mașinile de cercetare cu 
peste 1 GeV, 44 % sunt în domeniul radioterapiei, 41 % pentru implantarea de ioni, 9 % 
pentru procesarea și cercetarea industrială, 4 % pentru cercetări biomedicale și alte 
cercetări cu cantități mici de energie.  
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cu cele mai simple nuclee (cum ar fi hidrogenul sau deuteriul) la cele 
mai mari energii posibile, generează sute de GeV sau mai mult. 
 Fizicienii nucleari sau cosmologii pot folosi razele atomilor 
nucleici, fără electroni, pentru a investiga structura, interacțiunile și 
proprietățile nucleilor înșiși și condensul la temperaturi extreme și 
densități așa cum au apărut în primele momente ale Big Bang-ului. 
Aceste investigații implică, adeseori, ciocniri ale nucleilor grei – ale 
atomilor ca Fe sau Au – la energii de câțiva GeV per nucleon. La 
energii mici, raze de nuclei accelerați sunt folosiți, de asemenea, în 
medicină, cum ar fi tratamentul cancerului. 
 Pe lângă faptul că sunt de interes fundamental, electronii de 
mare energie ar putea fi forțați să emită raze foarte deschise și 
coerente de fotoni de mare energie – raze ultraviolete sau raze X – pe 
calea radiației sincrotronului, ale căror fotoni are numeroase utilizări în 
studiul structurii atomului, chimie, biologie, tehnologie4.  
 În acest fel, este o mare cerere pentru acceleratorul de 
electroni de energii moderate (GeV) și intensitate mare. 
 
 3. Organizația Europeană pentru Cercetare  
 Nucleară5 - CERN 
 
 Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară  - CERN, 
este cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor 
elementare, laborator situat la câțiva kilometri de Geneva la granița 
dintre Elveția și Franța. CERN, primul laborator de cercetare din lume 
pentru fizica particulelor, este un organism internaţional fondat în 1954 
de 12 ţări europene.  
 Funcția primară a complexului CERN este de a 
furniza acceleratoare de particule elementare și alte tipuri de 
infrastructuri necesare fizicii particulelor de energii înalte.  
 La CERN au fost realizate numeroase experimente de diferite 
tipuri, implicând colaborarea internațională. Logo-ul utilizat pentru 
CERN este prezentat în figura 1.  

Statele fondatoare ale CERN : Belgia, Danemarca, Germania 
(pe atunci Germania de Vest), Franța, Grecia, Italia, Norvegia, Suedia, 
Elveția, Olanda, Regatul Unit Regatul Unit, Iugoslavia. 

4 Exemplele includ ESRF în Europa, care a fost recent utilizat pentru a extrage imagini 
detaliate 3D a insectelor prinse în chihlimbar. 
5 Cunoscută mai ales prin acronimul CERN, păstrat de la vechea denumire în limba 
franceză Conseil européen pour la recherche nucléaire, Consiliul European pentru 
Cercetare Nucleară 
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 State care s-au alăturat ulterior CERN: Austria (din 1959), 
Iugoslavia (stat fondator, retras din CERN în 
1961), Spania (1961-1969, apoi din 1983), 
Portugalia (1985), Finlanda (1991), Polonia 
(1991), Ungaria (1992), Cehia (1993), 
Slovacia (1993), Bulgaria (1999), Israel (2013) 
 Țări și organizații cu statut de 
observator CERN : India, Japonia, România, 
Rusia, Turcia, Statele Unite ale Americii, 
Comisia Europeană, UNESCO. România este 
singura țară din fostul "lagăr socialist" care nu 
este încă membră CERN.  
 Activitățile de cercetare fundamentală 
din cadrul CERN au avut ca rezultat și 
atribuirea a două Premii Nobel6:  

 Premiul Nobel pentru Fizică din anul 1984, acordat fizicienilor 
Carlo Rubbia și Simon van der Meer (pentru descoperirea bosonilor W 
și Z), și Premiul Nobel pentru Fizică din anul 1992, acordat 
cercetătorului francez de la CERN Georges Charpak (pentru inventarea 
și dezvoltarea detectoarelor de particule, în particular a camerei 
proporționale multi-fir). 
 Cele mai reprezentative realizări a Organizației Europeane 
pentru Cercetare Nucleară  -  CERN sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Nr. 

crt. 
An Denumire/caracterizare Observații 

6 Premiile Nobel au fost create de savantul, inginerul și omul de afaceri suedez Alfred 
Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei (1867). Prin testament, a întemeiat o fundație 
cu scopul ca veniturile imensei sale averi să fie oferite în fiecare an "sub formă de premii 
celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității". Primele premii 
Nobel au fost acordate la 10 decembrie 1901, după moartea creatorului lor. Premiile 
Nobel constau din: o medalie, o diplomă și o sumă de bani (care la început a fost in 
valoare de 40.000 dolari SUA, iar apoi a crescut la 10.000.000 coroane suedeze - SEK. 
În iunie 2012 Fundația Nobel a decis să reducă suma de bani la 8 milioane coroane 
suedeze - SEK). 
 Premiile Nobel sunt decernate de: 1. Academia Regală de Știință din Suedia: 
Premiul Nobel pentru Fizică, Premiul Nobel pentru Chimie și Premiul Nobel pentru 
Economie ; 2. Institutul Karolinska din Stockholm - Premiul Nobel pentru Medicină; 3. 
Academia Suedeză - Premiul Nobel pentru Literatură; 4. Un comitet alcătuit din 5 
persoane alese de Parlamentul Norvegiei - Premiul Nobel pentru Pace. 

Fig. 1 Logo-ul utilizat 
pentru CERN 
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1 1957 
Intră în funcțiune primul accelerator de 
la CERN: Syncro-Ciclotronul de 
protoni de 600 MeV 

Pentru prima dată este observată 
dezintegrarea pionului într-un 
electron și un neutrino 

2 1989 
Realizarea "Large Electron-Positron 
Collider" (LEP), un accelerator circular 
cu fascicule încrucișate 

Plasat într-un tunel de lungime 27 
km 

3 1990 
La CERN, Tim Berners-Lee, în 
colaborare cu Robert Cailliau pun 
bazele "World Wide Web" 

WWW este o realizare informatică, 
numită "hypertext", ce combină 
internetul (comunicarea prin rețea), 
computerele personale și distribuția 
de documente asistată de computer, 
pentru căutarea și accesarea de 
informații aflate pe diverse sisteme 
de calcul și memorare din rețea 

4 1991 

Consiliul CERN aprobă realizarea 
"Large Hadron Collider" (LHC) în 
tunelul de 27 km al LEP-ului, ca cel 
mai puternic collider de hadroni din 
lume 

Sistemul va include în procesul de 
accelerare intermediară și celelalte 
acceleratoare existente - PS si SPS 

5 1999 "Large Hadron collider" (LHC) 

Au început lucrările de inginerie 
civilă pentru viitorul LHC, urmând a fi 
plasat în același tunel LEP. LHC 
este proiectat să accelereze inițial 
fascicule de protoni de 700 GeV 
fiecare, apoi și ioni de Pb de 2760 
GeV/u 

6 2011 

La 13 decembrie 2011 oamenii de 
știință au anunțat că au găsit noi 
dovezi în sprijinul ipotezei că bosonul 
Higgs există 

Au afirmat că dovedirea definitivă a 
existența sale va mai dura probabil 
până sfârșitul anului 2012 

7 2012 

CERN a confirmat – la 4 iulie - 
observarea unei noi particule cu o 
masă de aproximativ 125 – 126 GeV.. 
Aceste rezultate preliminare, bazate 
pe o analiză încă în curs a datelor 
colectate în 2011 și 2012, arată că 
este vorba de un boson, cel mai masiv 
boson observat până acum, compatibil 
cu presupusul boson Higgs. Gradul de 
certitudine al descoperirii Bosonului 
Higgs este de 99,9999% 

Pașii următori vor fi determinarea 
proprietăților noii particule și 
clasificarea ei exactă în cadrul 
Modelului Standard.  
Descoperirea bosonului Higgs este 
considerată de revista Science drept 
cea mai importantă realizare 
stiințifică a anului 2012 

 
Prof.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN – România 

Ing. Ioana BĂLAN – Metz, Franța 
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Barbu BEJAN – Paris, Franța 
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