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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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4. Large Hadron Collider (LHC), un accelerator
1
de particule gigantic
Organizaţia europeană pentru cercetări nucleare (CERN) a pus
în funcţiune, pe 10 septembrie 2008, Large Hadron Collider (LHC), un
accelerator de particule gigantic, destinat descoperirii secretelor creării
Universului. Este un proiect gândit încă de la începutul anilor 1980, la
care se lucrează din 1998.
Large Hadron Collider este un accelerator de particule de
dimensiuni impresionante, cel mai mare dispozitiv de acest gen.
Oamenii de știință spun că acest generator de particule este
asemănător unei mașini a timpului, care ne duce înapoi în timp,
recreând condițiile de la începutul vieții pe Terra. Construcția LHC a
început în 2003 și a costat 5,57 de miliarde de euro (proiect estimat la
10 miliarde de dolari) și se spune că este instrumentul cu cea mai
mare precizie creat vreodată de om. LHC este necesar pentru a obţine
o temperatură de peste trei miliarde de grade Celsius, astfel încât să
poată crea condiţiile existente imediat după Big Bang, prin unificarea
atomilor la viteze mari. Large Hadron Collider este îngropat la 91 de
metri sub Alpi, în regiunea graniţei franco-elveţiene. Locul în care se
află acceleratorul are lungimea de 27 km şi înălţimea egală cu cea a
unei clădiri de 12 etaje. Particulele atomice se vor deplasa în jurul unei
serii de inele, aliniate pe aceeaşi direcţie cu magneţi puternici, care vor
accelera particulele până când acestea vor atinge o viteză apropiată de
cea a luminii. Tunelurile unde sunt băgate particulele se întâlnesc în 4
puncte. În unele zone ale acestor tunele se poate atinge temperatura
de 0 (zero) absolut (-273 °C)
Fiecare particulă se va deplasa în tunelul lung de 27 km de
11.245 de ori într-o secundă înainte de a intra în coliziune cu o alta.
Temperatura generată de ciocnirile dintre particule va fi de 100.000 de
ori mai mare decât cea din centrul soarelui, cercetătorii fiind de părere
că aceasta va fi suficient de puternică pentru a dezvălui primele
particule care au existat în momentele de după naşterea Universului.
1

LHC este conceput pentru a crea fascicule de protoni care se deplasează la 99,9 % din
viteza luminii, un astfel de fascicul având o energie de 7 TeV. Aceasta, de 7 ori mai mare
decât cea posibilă în acceleratorul de particule Tevatron din Statele Unite, cel mai
puternic până la LHC, este echivalentă cu o mașina care călătorește la o viteză de 1600
km/h sau cu 2,3 trilioane de baterii de 3 V înseriate. Un fascicul de protoni va parcurge un
tur de tunel în 90 microsecunde, ceea ce înseamnă că un fascicul care va fi activ timp de
10 ore va parcurge în total o distanță de 9,97 miliarde km, adică aproximativ dublul
distanței dintre Pământ și Neptun.
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LHC este conceput pentru a crea fascicule de protoni care se
deplasează la 99,9 % din viteza luminii, un astfel de fascicul având o
energie de 7 TeV. Aceasta, de 7 ori mai mare decât cea posibilă în
acceleratorul de particule Tevatron din Statele Unite, cel mai puternic
până la LHC, este echivalentă cu o mașină care călătorește la o viteză
de 1600 km/h sau cu 2,3 trilioane de baterii de 3 V înseriate. Un
fascicul de protoni va parcurge un tur de tunel în 90 microsecunde,
ceea ce înseamnă că un fascicul care va fi activ timp de 10 ore va
parcurge în total o distanță de 9,97 miliarde km, adică aproximativ
dublul distanței dintre Pământ și Neptun.

Fig. 2 Large Hadron Collider este un accelerator de particule
de dimensiuni impresionante, cel mai mare dispozitiv de acest gen

Cu ajutorul acestui mecanism, cercetătorii speră să găsească
bosonul Higgs, o particulă instabilă numită şi "a lui Dumnezeu", pe care
mulţi au studiat-o fără să o fi văzut vreodată. Oamenii de știință vor ca
prin unirea celor 2 particule să se genereze așa-zisa "particula
Dumnezeu". După lansarea oficială a LHC, cercetătorii sunt mai mult
2
de 99,9999 % siguri că au găsit-o . De asemenea, specialiştii vor să
2

"Rezultatele preliminare după ce am analizat toate datele din 2012 sunt magnifice și în
acest moment mie îmi este clar că discutam despre bosoul Higgs, totuși, mai e cale lungă
până vom ști exact ce tip de boson Higgs este", a declarat Joe Incandela, de la CERN.
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studieze supersimetria, un concept care permite explicarea uneia dintre
cele mai bizare descoperiri din ultimii ani, aceea că materia vizibilă nu
reprezintă decât 4 % din Univers. Materia neagră (23 %) şi energia
neagră (73 %) împart restul. Cercetătorii de la CERN vor, de
asemenea, să studieze misterele materiei şi anti-materiei.
Fig 3
LHC folosește
aproape 1200 de
magneți
superconductori
care dirijează
razele de protoni,
făcându-le să
circule cu viteza
luminii

Denumit
"particula
lui
Dumnezeu" pentru
că ar reprezenta
fundamentul vieții în
Univers,
bosonul
Higgs a fost adus
prima
dată
în
discuție în 1964, reprezentând ceea ce lipsește din ecuația apariției
corpurilor și vieții în Univers.
Fără această descoperire, în care s-au investit miliarde și
miliarde de dolari, aproape toate teoriile fizice moderne, construite în
ultimele decenii, erau puse sub semnul întrebării, pentru că nu puteau fi
demonstrate în realitate.
Experimentul nu are numai susţinători, ci şi opozanţi. Astfel, un
grup de militanţi pentru protecţia mediului din Hawai au depus o acţiune
în justiţie, cerând un ordin de interdicţie contra specialiştilor CERN.
Reclamanţii se tem că experimentul ar putea genera o gaură neagră
care să distrugă viaţa pe Terra. CERN a admis posibilitatea apariției de
găuri negre pe lângă diverse tipuri de particule, dar a afirmat că
acestea vor dispare la fel de repede cum vor fi create, argumentând că
astfel de ciocniri au loc în natură în permanență.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a respins o
plângere înaintată de un grup de oameni de știință împotriva a 20 de
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țări ce finanțează proiectul LHC, care aparține Centrului European
pentru Cercetări Nucleare (CERN).
Grupul respectiv a cerut oprirea lansării acceleratorului, pe
motiv că acesta ar urma să ducă la crearea de găuri negre, la început
de dimensiuni microscopice, dar care apoi vor crește și treptat vor
înghiți întreaga planetă din interior. Ei au mai spus că oamenii nu știu
deocamdată cum să controleze particulele care ar putea fi create în
LHC și că pun în joc viitorul umanității.
Fig. 4

Miliarde de
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după schițele
echipei
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Marta Bajko

CERN a respins orice acuzații privind pericolul pe care l-ar
reprezenta acest experiment. "Sunt nonsensuri", a declarat James
Gillies, purtătorul de cuvânt al organizației. Gillies a spus că cel mai
periculos eveniment care ar putea să apără ar fi scăparea de sub
control a unui fascicul la putere maximă, dar acesta ar pune în pericol
doar acceleratorul și va fi absorbit de stâncile din jurul laboratorului.
"The Large Hadron Collider este ca o maşină a timpului care ne
va duce mult înapoi în perioada Big Bang-ului, prin recrearea condiţiilor
care au existat atunci. Vom vedea astfel noi tipuri de materie pe care
nu am fost capabili să le identificăm anterior", a declarat Frank Close,
specialist în fizică la Universitatea Oxford. "Ideea că acest experiment
ar putea atrage sfârşitul lumii este ridicolă", a spus el. CERN a fost
susținută de cei mai importanți oameni de știință, inclusiv britanicul
Stephen Hawking, care a menționat că experimentul este absolut sigur.
5. Prezența românilor
Astăzi, la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare
Nucleară, care găzduiește Acceleratorul de particule, în jur de 60 de
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români își fac simțită prezența printre cei 10.000 de oameni de știință
din întreaga lume. Unii lucrează prin institutele de cercetare din țară și
fac naveta București - Geneva, alții sunt trimiși de universități sau de
centre străine, iar câțiva au venit pe cont propriu.
Fie că lucrează ca fizicieni, ca informaticieni sau ca ingineri,
manipulează tehnologie de ultimă oră, iar munca lor are puterea să
schimbe viitorul. Construcția de sub pământ e impresionantă: miliarde
de lamele, senzori și cabluri, circuite electronice speciale și magneți
făcuți pe comandă după schițele echipei harghitencei Marta Bajko.
Acceleratorul are peste tot inovații, tehnologii care nu mai există în altă
parte. Dr. Marta Bajko se ocupă acum de upgrade-ul instalației,
pregătind terenul pentru viitoare experimente, mai ambițioase, de la
Geneva, care vor începe în 2015. Atunci când se ciocnesc particulele
în timpul experimentelor, senzorii înregistrează cantități enorme de date
3
într-o rețea internațională de 10.000 de ori mai rapidă decât Internetul .
De toate datele se îngrijește departamentul de IT, pe
coridoarele căruia se vorbește adesea românește. Tânăra Dana
Dorneanu are parte de cea mai mare onoare. Stă la biroul ocupat de
inventatorul WWW-ul. La masa la care stă astăzi, în 1989, la 34 de ani,
4
britanicul Tim Berners-Lee scria codul sursă de la primul browser,
după o idee pe care o avuse cu 10 ani în urmă.
6. Viitorul acceleratoarelor de particule
● Very Large Hadron Collider - VLHC. La o întâlnire recentă,
desfășurată în această vară în Minneapolis, SUA, oamenii de știință au
discutat intens noul proiect al unui viitor super-accelerator, deși
finanțarea pentru el este foarte greu de găsit. De exemplu, acum nu se
știe încă de ce masa bozonului Higgs este atât de mare, acest mister
urmând a fi elucidat în viitor.
Prin intermediul unui super-accelerator din viitor, fizicienii vor
să descopere elementele fundamentale care stau la baza lumii
noastre. După descoperirea bozonului Higgs au mai rămas unele
întrebări, fiind nevoie de experimente făcute la energii mult mai mari.
Noul plan al specialiștilor americani, presupune construirea unui tunel
3
Dacă s-ar scrie pe CD-uri toate fișierele adunate într-un an aici, s-ar face un turn până
la Lună.
4
Sir Timothy John BERNERS-LEE este un programator englez, inventator al World Wide
Web-ului. Este actualmente director al World Wide Web Consortium, organizația ce
tutelează standardele Web-ului. Este născut la 8 iunie 1955, în Londra, Regatul Unit al
Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
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cu o lungime de 80-100 km, față de cea de 27 km a acceleratorului din
Elveția. Super-acceleratorul ar putea ciocni protoni la energii uriașe, de
100 TeV. În comparație cu acești parametri, actualul accelerator de la
Geneva face același lucru la o energie mai slabă, doar de 14 TeV.
● China. În China se va înființa, în decembrie 2013, un institut
specializat în viitoarele cercetări (Center for Future High Energy
Physics) prilejuite de un eventual super-accelerator de particule.
● Planurile europenilor. Și specialiștii de la CERN, institutul
care deține Marele Accelerator de Particule de lângă Geneva, au un
plan similar de construire a unui accelerator de particule mai mare.
El poate fi construit chiar sub lacul Geneva, circumferința acestuia
urmând a fi de 80-100 km, viitorul accelerator putând opera la o energie
de 100 TeV.
Construcția lui poate începe după anul 2020, astfel încât
acceleratorul uriaș să fie terminat până în 2035, când actualul
accelerator de particule va fi închis. Acest proiect european are nevoie
de o finanțare de 10 miliarde de dolari.
● Rusia vrea propriul
accelerator de particule.
Proiectul a fost inițiat de
oamenii de știință din cadrul
Institutului
de
Cercetare
Nucleară din Dubna care au
sugerat
construirea
dispozitivului
în
regiunea
moscovită. La o zi după
debutul
cu
succes
al
experimentului de la Geneva,
agenția RIA Novosti relatează
Fig. 5 Proiectul acceleratorului de
că un om de știință rus a
particule rusesc
anunțat că Rusia și-ar putea
construi
propriul
superaccelerator de particule. Viktor Matveev a declarat că mai mulți oameni
de știință din întreaga lume examinează în prezent o propunere
avansată de cercetătorii ruși privind construirea unui astfel de
accelerator de particule. Dispozitivul rus va fi mai puternic decât cel din
Elveția și va permite dezvoltarea programelor interne de cercetare.
● Cel mai modern accelerator de particule din lume va fi
construit la Roma. Un proiect al celui mai mare accelerator de
particule, SuperB, a fost lansat oficial în Italia. Noul accelerator de
particule va fi realizat în campusul Universității din Roma, Tor Vergata.
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Acesta va avea o
anvergură de 1,3 km
și o amprentă la sol
de 30 de hectare.
Proiectul
este
promovat
de
Institutul National de
Fizică Nucleară INFN, în colaborare
cu Universitatea din
Roma, și presupune
construcția celui mai
Fig. 6 Noul accelerator de particule
modern
accelerator
va fi realizat în campusul Universității din Roma,
de
particule
din lume.
Tor Vergata
Încă de anul
trecut guvernul italian
a aprobat finanțarea începerii construcției acestui accelerator de
particule care va studia ciocnirile dintre electroni și pozitroni
(antimaterie), încercând să continue experimentele colegilor de la
CERN, și mai ales să înțeleagă legile care guvernează echilibrul dintre
materie și antimaterie.
Studiul mezonilor și dezintegrarea acestora, anihilarea prin
reacțiile electroni - pozitroni vor conduce la înțelegerea formării materiei
și mai ales a dispariției aparente a antimateriei imediat după Big Bang
în universul cunoscut.
SuperB va fi cel mai modern accelerator de particule din lume
și va reuși o creștere a ratei de coliziuni între particule și antiparticule
de până la 100 de ori mai mare decât la CERN.
Însă proiectul nu are finanțare totală din partea guvernului
italian, așteptându-se ca alte state europene și asiatice, inclusiv Statele
Unite, să participe cu bani la finalizarea noului accelerator de particule.
● Și japonezii au în vedere un proiect asemănător, Bell II.
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