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1  Uvod 

V petem stoletju pred našim štetjem je filozof Demokrit v stari Grčiji prišel do zaključka, da 
morajo obstajati neki majhni osnovni delci, ki jih ni možno razdeliti na manjše sestavne dele. 
Te delce je poimenoval atom, kar v prevodu pomeni nedeljivo. Potrebovali smo kar več kot 
25 stoletij, da smo atom tudi eksperimentalno dokazali. Kasneje so J.J. Thomson, Ernest 
Rutherford in ostali dokazali, da so atomi zgrajeni še iz manjših gradnikov, iz elektronov in 
atomskega jedra. Od vsega začetka do danes smo odkrili mnogo delcev, vendar ne dovolj, da 
bi lahko popolnoma razumeli obnašanje narave. S trkalniki, kakršni so tudi v CERN-u, smo 
dokazali, da so protoni in nevtroni sestavljeni iz še manjših gradnikov, osnovnih delcev. 
Kakor so v periodnem sistemu razvrščeni atomi po svojih lastnostih, tako so osnovni delci 
razvrščeni po svojih lastnostih v standardnem modelu delcev. V seminarju opišem nekatere 
pomembne dejavnosti CERN-a, delovanje pospeševalnikov in eksperimentov ter lov na delec, 
ki se imenuje Higgsov bozon. Odkritje Higgsovega bozona je zelo pomembno za razumevanje 
izvora mase. Leta 1954 so ustanovili CERN kot inštitut s sorazmerno majhnim laboratorijem 
za nuklearne raziskave glede na danes. Inštitut je rasel z dodajanjem dodatnih in večjih 
pospeševalnikov in detektorjev. V CERN-u lahko v grobem eksperimente razdelimo na 
eksperimente na Large Hadron Collider (LHC) trkalniku (ali pospeševalniku) in na 
eksperimente izven LHC trkalnika. Zaradi obsežnosti števila eksperimentov sem se 
osredotočil zgolj na primer trka med dvema žarkoma protonov. Nove delce, ki nastanejo pri 
trku, zazna detektor A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS). Prav tako opišem delovanje 
eksperimentov v CERN neutrinos to Gran Sasso (CNGS), kjer preučujejo neutrine [1]. 

2  Pridobivanje  in začetno pospeševanje protonov  

V fiziki obstaja standardni model osnovnih delcev, ki pa ni popoln. Delci so v njem razdeljeni 
po svojih lastnostih kakor so masa, naboj in spin. Med fermione spadajo kvarki in leptoni 
(elektron, nevtrini, itd.), ki jih poznamo, kot osnovni gradniki materije. Razdeljeni so v tri 
generacije. Bozoni so delci, ki si jih izmenjujejo fermioni in predstavljajo sile med njimi. 
Veliko delcev standardnega modela so eksperimentalno že potrdili direktno ali indirektno. 
Delca Higgsov bozon in graviton obstajata samo v teoriji. Hadroni (protoni) vsebujejo kvarke 
q, ti pa si med seboj lahko izmenjajo �∓ in �� bozone s kvarki drugih protonov, če se le-ti 
med seboj dovolj približajo. Dovolj blizu bi prišli ob trku z energijo 8 TeV. Ti bozoni bi 
lahko v teoriji proizvedli neutralni Higgsov bozon ��	 (slika 1) [2]. 

 

 

Slika 1. Feynmanov diagram prikazuje enega od mnogo možnih načinov, kako zaznati 
nevtralen Higgsov bozon �� [1]. 
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Da bi eksperimentalno potrdili standardni model osnovnih delcev, je bilo potrebno zgraditi 
objekt pospeševalnikov. Slika 2 prikazuje sistem pospeševalnikov v CERN-u. S 
pospeševalnikom, kakršen je Large Hadron Collider (LHC), lahko dovedejo delcem energijo 
do 8 TeV. Takšna energija bi v teoriji bila dovolj, da bi protoni razpadli in tvorili nove delce. 
Preden protone pospešimo, pa jih moramo najprej pridobiti. Protone pridobivamo iz 
vodikovih atomov. Vodik je sestavljen iz jedra in elektrona. Jedro vodikovega atoma sestavlja 
en proton. Protone je potrebno ločiti od elektronov z napravo, ki se imenuje duoplazmatron. 
Duoplazmatron najprej ustvari plazmo tako, da vezi med jedri vodikovih atomov in elektroni 
popustijo in nato z močnim električnim poljem z jakostjo E loči elektrone od jeder atoma. 
Vodikova jedra (protone) nato duoplazmatron usmeri v linearni pospeševalnik Linac2 [3].  

 

Slika 2. Celoten objekt pospeševalnikov, na katerem sta označena linearna pospeševalnika: 
Linac2, Linac3, trije glavni krožni pospeševalniki: Proton Synchrotron (PS), Super Proton 
Synchrotron (SPS) od koder pošiljajo neutrine do CERN neutrinos to Gran Sasso (CNGS), 
Large Hadron Collider (LHC) in Antiproton Decelerator (AD).  Na LHC pospeševalniku je 
nameščen eksperiment A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS) [4]. 

Protoni pričnejo s pospeševanjem v linearnem pospeševalniku Linac2, kjer so nameščene 
radiofrekvenčne votline (slika 3). Vloga radiofrekvenčnih votlin je nadaljnje pospeševanje  
protonov z elektromagnetnim valovanjem. Vsakič, ko proton preide skozi votlino, ta da 
protonu dodaten pospešek, da lahko delec linearno pospešuje naprej. Delci, ki pravočasno 
pridejo do naslednje radiofrekvenčne votline, pospešijo naprej, medtem ko delci, ki so hitrejši 
ali počasnejši začnejo zavirati zaradi odbojne sile. Če bi bila frekvenca napačna, delec ne bi 
mogel pospešiti, zato je pravočasna sprememba polja ključna [5]. Tako nastanejo neki skupki 
delcev, ki so zmerom skupaj in so sestavni del žarka. Žarek v LHC trkalniku vsebuje pri 
svojem polnem delovanju 2808 skupkov in vsak skupek vsebuje 1,5 ∙ 10�� protonov [6].  
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Slika 3. Napetostni generator znotraj radiofrekvenčnih votlin proizvede električno polje, ki 
pospeši protone naprej. a) Električno polje () v prvi votlini pospeši proton do naslednje 
votline. b)  Električno polje () se v drugi votlini obrne, da proton pospeši naprej. Frekvenca 
radiofrekvenčnih votlin je nastavljena tako, da ne bo noben proton nikoli občutil odbojne sile 
[5]. 

Protoni in ioni za ostale eksperimente potujejo iz linearnih pospeševalnikov (Linac2 in 
Linac3) do Proton Synchrotron (PS) pospeševalnika. Preden ioni vstopijo v PS 
pospeševalnik, dobijo dodatno energijo v Low Energy Ion Ring (LEIR) pospeševalniku. 
Danes je njegova vloga le kot vmesni pospeševalnik. Delci, ki pridejo iz LEIR-ja, PS 
pospeševalnik pospeši z energijo 25 GeV naprej v Super Proton Synchrotron (SPS), kjer 
dobijo dodatno, še večjo energijo. Protoni, ki so namenjeni za proizvodnjo antiprotonov (�̅), 
namesto v LHC trkalnik, potujejo najprej v Antiproton Decelerator (AD) [5].  

Zaviralnik AD antiprotone upočasni. Njegova vloga je tako nasprotna od pospeševalnika. 
Protoni, ki pridejo iz pospeševalnika PS, imajo dovolj visoko energijo, da ob trku s kovino, ki 
se nahaja pred vhodom v zaviralnik AD, ustvarijo antiprotone. Novo nastali antiprotoni imajo 
po trku previsoko energijo (blizu svetlobne hitrosti) in se gibljejo preveč neurejeno v vse 
smeri, da bi jih lahko poslali direktno v LHC trkalnik. Novo nastale antiprotone je potrebno v 
AD-ju z magnetnim poljem usmeriti v žarek in jih nato še upočasniti z električnim poljem na 
10% svetlobne hitrosti [5]. 

Protoni iz PS pospeševalnika gredo v Super Proton Synchrotron (SPS), ki je drugi največji 
pospeševalnik v objektu CERN-a. Obseg pospeševalnika je približno 7 km. Njegova vloga 
danes ni več trkalnik delecev (protonov, elektronov, pozitronov itd.), temveč le pospeši 
protone v LHC trkalnik. Protoni v njem dobijo energijo do 450	GeV. Leta 1983 so na SPS 
pospeševalniku s trkom protonov in antiprotonov okrili nova delca � in �. Pospeševalnik 
SPS prav tako dostavlja ostale delce (ione) do LHC trkalnika in tudi do ostalih eksperimentov 
kot so: COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopyin (COMPASS) 
in CERN neutrinos to Gran Sasso (CNGS) [5]. 

2.1  Large Hadron Collider (LHC) 

Pospeševalnik, kakor je LHC, lahko da protonom dovolj veliko energijo, da so možni poskusi, 
pri čemer bi lahko nastal Higgsov bozon. Prvi poskusi, ki dajo delcem energijo 8 TeV, so se 
začeli leta 2012. Delci s hitrostmi blizu svetlobne pri čelnem trčenju ustvarijo nove delce 
(slika 1) in s tem ustvarijo podobne pogoje, kot so bili po velikem poku [2]. Obseg LHC 
pospeševalnika meri 26.659 m (slika 2). Vakuumski sistem s tubami v pospeševalniku 
odstrani zrak in ustvari tlak � = 10��	Pa v pospeševalni cevi in � = 10��	Pa  na mestu, kjer 
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pride do trkov. V skoraj popolnem vakuumu delci ne trkajo z mulekulami zraka in lahko 
dosežejo hitrost blizu svetlobni. S hitrostjo blizu svetlobne se delci pospešeno gibljejo po 
LHC trkalniku v dveh žarkih protonov. Prvi žarek potuje v smeri urinega kazalca in drugi 
žarek v obratni smeri. Žarek opravi v eni sekundi 11.245 obhodov okoli LHC trkalnika pri 
čemer pride do približno 6 ∙ 10� trkov vsako sekundo. Trke zaznajo detektorji, nameščeni na 
trkalniku. LHC trkalnik ima nameščenih šest detektorjev [5]. Energija trkov je veliko večja pri 
krožnem pospeševalniku, kot pri linearnem, saj sta žarka nasproti usmerjena. Če proton čelno 
trči s protonom z maksimalno energijo 8 TeV, bo skupna energija pri trku znašala 16 TeV. Pri 
linearnih pospeševalnikih lahko uporabijo samo fiksno tarčo.  Maksimalna energija delca pri 
fiksni tarči pa je samo 43 GeV. Za pridobivanje novih delcev z visoko maso, kot sta vrh in 
dno mezon, lahko dobimo dovolj visoko energijo samo s krožnimi trkalniki [5,7]. 

Pospeševanje protonov je odvisno od števila radiofrekvenčnih votlin (radiofrequency cavities) 
(slika 4). Doseči energijo 8 TeV žarka bi bilo zelo drago, če bi to hoteli doseči z linearnim 
pospeševalnikom. Postaviti bi morali ogromno radiofrekvenčnih votlin v zelo dolgo linearno 
linijo, da bi lahko delec dosegel hitrost blizu svetlobni. Tudi takrat pa bi dobili krožni 
pospeševalnik zaradi ukrivljenosti zemlje. Problem linearnega pospeševalnika lahko rešimo s 
krožnim pospeševalnikom kot je LHC trkalnik, kjer se delec vrača skozi iste radiofrekvenčne 
votline, saj kroži [6]. Pospeševanje protonov z energijo 8 TeV, kar je zelo blizu svetlobni 
hitrosti, so dosegli v CERN-u s sestavo treh glavnih krožnih pospeševalnikov: Proton 

Synchrotron (PS), Super Proton Synchrotron (SPS) in Large Hadron Collider (LHC).  Manjši 
pospeševalnik odda proton večjemu, dokler ta ne doseže največjega (LHC) [5].  

 

 

Slika 4. Radiofrekvenčne votline v LHC trkalniku delujejo z napetostjo U = 2 MV, frekvenco � = 400 MHz in pri temperaturi T = 4,5 K [5].  

Izračunajmo hitrost protona, kadar mu dodamo energijo � = 7 TeV. Ker delec potuje blizu 
svetlobne hitrosti �, katere vrednost je 299792458 m/s, moramo računati relativistično. Iz 
enačbe za energijo delca: 

                 � =	� ��! ,  
 

kjer je  � masa protona, izrazimo Lorentzov faktor � in ob dani energiji izračunamo, da je  
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približno 7460. Iz enačbe za hitrost #$% protona 

 $ = �&1 − 1�!			 
 

 
 

nato izračunamo, da je hitrost protona le za 9 ∙ 10�� manjša od hitrosti svetlobe [7]. 

Negativna stran krožnega pospeševalnika je ta, da proton zaradi sevanja med kroženjem 
izgublja energijo. Protone umetno ukrivimo z magnetnim poljem ) (slika 5), ki ga ustvarijo 
zelo močni superprevodni magneti. Kadar magnetno polje usmerimo navpično na smer 
gibanja delca, bo na delec delovala magnetna sila * proti središču pospeševalnika tako, da 
bodo protoni krožili po tiru. Magnetna sila je odvisna od hitrosti ($) protonov, njihovega 
naboja (+�) in od gostote magnetnega polja ()): 

 *, = +�#$, × ).,%   . 
 

 

Superprevodnih magnetov je v LHC nameščenih približno 9300. Da magnet lahko postane 
superprevoden, mora imeti tuljava, skozi katero teče električni tok / = 11.800	A, zelo majhen 
upor (3~	0	Ω). Tuljave superprevodnih magnetov se ohladi z dvema postopkoma. V prvem 
postopku uporabijo 10.080 ton tekočega dušika (N), da temperatura pade na 80	K #−193,2	°C). Drugi postopek zahteva dodatnih 120 ton tekočeka vodika (H), da pade 
temperatura na  1,9 K (-271.3°C ). Temperatura tuljav se mora približati absolutni ničli 
(;~	0	K), saj lahko le takrat magnetne tuljave delujejo kot superprevodniki in ustvarijo 
magnetno polje )	 = 	8,33	T  [5]. 

 

 

Slika 5. Superprevodni magneti, ki so nameščeni ob pospeševalniku, poskrbijo, da z 
magnetnim poljem B na proton povzročijo dovolj veliko silo F, da se tir protona ukrivi [5]. 
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3  Eksperimenta ATLAS in CNGS 
 

ATLAS (slika 6) je največji in eden izmed najpomembnejših eksperimentov na LHC 
trkalniku. S pomočjo ATLAS-a bodo raziskovali črno materijo, Higgsov bozon, izvor mase, 
nove sile, dodatne dimenzije, antimaterijo in ostale neznane pojave v fiziki osnovnih delcev. 
Sestavljen je iz notranjega detektorja (Inner detector), kalorimetra (Calorimeter) in 
mionskega spektrometra (Muon spectrometer). Dodatni superprevodni magneti obdajajo 
celoten detektor (slika 6) [8]. 

 

 

Slika 6. Dolžina detektorja ATLAS je 46 m in njegov premer 25 m. Detektor tehta 7 ∙ 10�	kg 
in je zasnovan tako, da bo deloval do leta 2030 [9].  

Notranji detektor (Inner detector) (slika 7) je sestavljen iz treh manjših poddetektorjev, 
katerih naloga je, da zaznajo nabite delce. Nevtralni delci skozenj potujejo neopazno. 
Detektor zazna nabite delce, vendar so senzorji tako tanki, da jim ne spremenijo energije ali 
smeri, dokler tega ne stori zunanje magnetno polje. Magnetno polje povzroči superprevodni 
solenoidni magnet. Notranji detektor je sestavljen iz treh plasti senzorjev. Znotraj notranjega 
detektorja (Inner detector) so nameščeni senzorji slikovnih elementov  (slika 8), ki so 
sestavljeni iz polprevodniškega silicija (Si). Slikovne elemente bom nadaljnje poimenoval s 
tujko piksli. Naslednji sloj obdaja Semi-Conductor Tracker (SCT), ki deluje na enak način, 
vendar je v obliki trakov, ki so 80	μm široki in dolgi 12,6	cm. Trakovi lažje pokrijejo večjo 
površino kakor piksli. Zadnji sloj notranjega detektorja obdaja Transition Radiation Tracker 
(TRT) ter zajema največjo površino celotnega notranjega detektorja. Sestavljen je iz 298.000 
cevk s polmerom 2	mm in dolžino 144	cm. V cevkah je plin ksenon (Xe), ki se ionizira, 
kadar nabiti delci zadenejo molekule plina. Ker je na obeh straneh cevke električna 
potencialna razlika, se zaradi vpliva električnega polja, ioni pomikajo proti stranem cevke, 
kjer se sproži električni pulz in tako detektor zazna signal [8] 
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Slika 7. Prvi sloj notranjega detektorja (Inner detector) vsebuje 1456 senzorjev, ki so 
cilindrično razporejeni in tri diske z 288 senzorji. En senzor vsebuje 46.080 pikslov [8]. 

Notranji detektor (Inner detector) je obdan z dvema kalorimetroma (slika 9). Elektromagnetni 
kalorimeter zaznava elektrone in fotone, hadronski pa zaznava hadrone (protone, nevtrone in 
pozitrone). Nasprotno od notranjega detektorja (Inner detector), delci v kalorimetru izgubijo 
večino svoje energije, saj je ta sestavljen iz zelo gostih kovin, kot sta nerjavno jeklo (Fe) in 
svinec (Pb). Pri trku nabitega ali nevtralnega delca z atomi kovine nastanejo novi delci. 
Kalorimeter prav tako vsebuje tekoči argon (Ar), ki se ionizira, kadar delci trčijo v molekule 
plina. Celoten detektor je obdan s plastičnim scintilatorjem. Ko delec zadene scintilator, ta 
odda fotone, ki jih zazna detektor [8, 11].  

 

 

 

Slika 8. Prečni presek detektorja ATLAS prikazuje a) notranji detektor (Inner detector), ki je 
sestavljen iz treh plasti senzorjev: piksel senzorjev, SCT detektorja in TRT detektorja, b) 
elektromagnetni kalorimeter (Electromagnetic calorimeter), c) hadronski kalorimeter 
(Hadron calorimeter) in d) mionski spektrometer (Muon spectrometer) [12]. 
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Mioni @ in neutrini 	� so delci, ki jih kalorimeter ne more zaznati, zato je zadnji sloj detektorja 
spektrometer namenjen mionom (Muon spectrometer) (slika 9). Raziskovanje miona @ je 
ključno pri odkrivanju �� ali Z' bozona. Ker je mion @  delec podoben elektronu, le da ima 
dvesto krat večjo maso, je mion spektrometer sestavljen zelo podobno, kakor notranji detektor 
(Inner detector), ki zaznava le nabite delce. Tanke cevke napolnjene s plinom ob trku delca 
zaznajo signal, saj delci takrat ionizirajo molekule plina. Magnetni toroidni sistem ukrivi tir 
mionov @. Glede na to, kako se mioni ukrivijo, jim določi detektor gibalno količino.  
Magnetni toroidni sistem je sestavljen iz osmih tuljav, ki obdajajo celotni spektrometer [11, 
13]. 

Eden večjih eksperimentov, ki ga v CERN-u opravljajo izven LHC trkalnika, je CERN 

neutrinos to Gran Sasso (CNGS), za preučevanje tauonskih nevtrinov �A in mionskih 
nevtrinov 	�B. V naravi nevtrine proizvajajo zvezde. Za preučevanje mionskih nevtrinov �B in 
za preučevanje tauonskih nevtrinov �A	je potrebna 732 km dolga razdalja, ki sega vse od SPS 
pospeševalnika v CERN-u, do kraja blizu Rima (Gran Sasso), kjer jih detektorji zaznajo. 
Delci potujejo skozi skalovje. Naloga skalovja je, da ustavi  mione @, ki potujejo skupaj z 
nevtrini. V SPS pospeševalniku pospešijo protone v tarčo (ogljikov blok). Protoni ob trku 
razpadejo na pione π in kaone C. Nove delce se z magnetnimi lečami usmeri v žarek, ki 
potuje po 1 km dolgem tunelu, kjer hitro razpadejo v mione µ  in mionske nevtrine �B. Grafitni 
blok, ki leži ob koncu tunela z dolžino  18	m, ustavi še preostale delce, ki ob trku niso 
razpadli (kaone, protone in pione). Skalovje nato ustavi še mione, ki jih grafitni blok ni uspel 
ustaviti.  Mionski nevtrini brez kakršnih koli interakcij v času D = 2,5	ms opravijo 732 km 
dolgo pot do eksperimenta Imaging Cosmic And Rare Underground Signals (ICARUS) in 
Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus (OPERA), ki se nahajata v Gran Sassu 
[14] . 

Detektor OPERA (slika 9) je sestavljen iz fotografskih plošč (emulzij), ki so obdane s 
svincem (Pb). OPERA je zaščitena pred kozmičnimi žarki z 1,5 km debelo naravno skalo.  
Detektor ICARUS je sestavljen iz 600 t tekočega argona (Ar), v katerem so nameščeni 
senzorji, ki zaznajo signal, kadar pride do interakcije s plinom [13]. 

 

 

Slika 9. Tauonski nevtrini �A ob trku s svincem proizvedejo nove nabite delce tauonske 
leptone (F), ki pustijo na emulzijskih ploščah sledi [15]. 
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Nevtrini so v raziskovalni kvantni fiziki vedno predstavljali težave, saj so zelo lahki v 
primerjavi z ostalimi delci. Nevtrini so prav tako brez naboja, kar dodatno zmanjša možnosti 
njihovega zaznavanja. Zaznati in preučevati take delce, je lahko zelo težavno, saj ne pustijo 
nobenih sledi in nimajo skoraj nobenih interakcij, kadar potujejo skozi materijo. Nevtrini 
imajo posebno lastnost, da lahko spremenijo svoj okus (flavor). V eksperimentih v Gran 
Sassu lahko ustvarijo edinstveni poskus, pri katerem se mionski nevtrino �B spremeni v 
tauonski nevtrino �A. Razmerje spremembe med mionskimi in tauonskimi nevtrini je zelo 
malo, saj se iz več milijard mionskih nevtrinov spremeni le nekaj 15 tau neutrinov. Kadar 
nevtrini spremenijo okus, spremenijo prav tako maso. Spreminjanje okusa dokazuje, da 
nevtrini imajo maso. Vedenje, da nevtrini imajo maso in da spreminjajo okus, prav tako 
pomaga pri raziskovanju simetrij med materijo in antimaterijo [13]. 

4  Zaključek 

V seminarju sem opisal, kako pride v LHC trkalniku do trka med protonom in antiprotonom. 
Opisal sem vlogo nekaterih pomembnih pospeševalnikov in detektorjev na LHC trkalniku in 
glavne eksperimente izven LHC trkalnika. Odkrivanje in razumevanje delcev nenehno 
postavlja nove tehnološke izzive. Beleženje delcev vsako leto postavlja nove izzive, saj si 
nenehno želimo pridobiti boljše, natančnejše in prodornejše rezultate. Detektorje se razvija z 
dodajanjem novih materialov (diamantni detektorji) za boljše in lažje zaznavanje delcev, 
pospeševalnike se vsako leto postavlja na nov rob zmožnega delovanja z dodajanjem delcem 
še več energije (v letu 2011 so dali delcem 7	TeV, leta 2012 pa 8	TeV). Izvajanje novih 
eksperimentov bo prineslo mnogo novih odkritij in pomembnih rezultatov v svetu znanosti. 
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