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Utrikesresa – CERN,
Genève
YG-gruppen Utveckling besökte forskningsanläggningen CERN I Genève, där vi fick en guidad
tur av The ATLAS Experiment och en genomgång av CERNs historia samt den första
syncrocyklotronen. Därtill besökte vi även utställningen Microcosm.
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Tanke bakom resmål och koppling till vårt tema
För gruppen Utveckling var kopplingen till världens största forskningsanläggning inom partikelfysik och det ledande
laboratoriet i världen för högenergifysik självklar. Förutom det forskningsarbete som krävs för att konstruera dessa
anläggningar så tillkommer också en stark utveckling av ingenjörskonsten för att tåla forskning i absoluta spetsen av
partikelfysiken.
Framtid/utveckling för kärnkraft på lång sikt är, vad vi ser, Gen IV eller fusion, vilka båda kräver utveckling både
inom teoretiska modeller likväl som material för att tåla korrosion eller isolera plasma. Teknikerna för att få dessa
anläggningar gångbara finns i flera fall redan i CERN, sådant som supraledare, isolerings- och vakuumtekniker.
Utöver detta finns en internationell vetenskapskår där ledande europeiska forskare och ingenjörer utbyter och sprider
idéer. Något vi finner som en grundsten inom fortsatt utveckling i Europa.

Historen bakom CERN och fram till LHC
Under vårt besök till CERN fick vi ett studiebesök i historiens tecken, där CERNs historia återberättades för oss.
CERN grundades år 1954, men det dröjde ytterligare några år, fram till år 1957 innan den första cyklotronen kunde
användas. 12 länder gick samman för att skapa CERN, däribland Sverige, sedan har flertalet länder anslutit sig
senare.

Figur 1 Den första cyklotronen som byggdes på CERN.
Genom åren har flertalet stora framsteg inom forskningen gjorts på CERN, genom att större och större
partikelacceleratorer har skapats har energin hos partiklarna steg för steg ökat. Och genom att äldre delar av CERN
fortfarande används till att accelerera protonerna i steg innan de slutligen kollideras används de flesta ”ringarna”
fortfarande, något som än idag visas i CERNs flagga.
Vidare fick vi en genomgång av de olika partikelacceleratorerna som är i drift eller har varit i drift:
PS – Proton Synchrotron, den äldsta av de större partikelacceleratorerna. Färdigställdes 1959 och används
fortfarande. Omkrets på 628.3 m.
SPS - Super Proton Synchrotron, färdigställdes under 1976, används fortfarande. Användes för all kollidera både
protoner, antiprotoner, elektroner och positroner (elektroners antipartikel).
LEP – Large Electron – Positron Collider, färdigställdes under 1989, kolliderade främst leptoner och hadroner .
LHC – Large Hadron Collider, färdigställdes under 2010, kolliderar hadroner. Hittade bevis för Higgs boson.

Figur 2 Schematisk bild över de olika partikelacceleratorerna. LEP ersattes av LHC, och finns
således inte med. P och Pb är linjäracceleratorer som initierar förloppet.
Vi fick även en guidad visning (samt filmvisning) av en av de första cyklotronerna som byggdes på CERN.

Studiebesök CERN och ATLAS-experimentet
Vi fick en guidad visning och beskrivning av LHC (Large Hadron Collider) och främst experimentstationen ATLAS,
som är en flera detektorer som används för att studera de kolliderande partiklarna. ATLAS är uppbyggd av 4
detektorer med olika uppgift. Det man mäter är hur partiklarna interagerar med omgivningen, både hur de rör sig och
vilken energi de avger. Olika partiklar ger ifrån sig olika typer av mönster och stannar i olika lager i detektorn. Det
var på detta sätt som man säger sig ha funnit Higgs boson under 2012, man hade helt enkelt hittat en partikel som
uppförde sig som man förväntade sig av en Higgs boson. Den hade rätt energi och sönderföll som man förutspådde.

Figur 3 En avbildning av ATLAS, byggd utav 9517 legobitar.
Vidare fick vi en redovisning om några av utmaningarna som LHC får befatta sig med, i och med att LHC ska hållas
nära den absoluta nollpunkten (~1.9 K) krävs det stora mängder flytande kväve samt flytande helium för att klara
kylningen. LHC drar som mest ~120 MW, ungefär 1/10 av ett modernt kärnkraftverk.

Figur 4 För att förstå hur stor ATLAS verkligen är så finns den avbildad på byggnaden ovanpå där ATLAS ligger,
dock är det ganska missvisande då byggnaden är ~6 m hög medan ATLAS är 25 m hög.
Hela LHC ligger ~100 m under marken, och LHC har en diameter på hela 27 km.

Utställningen Microcosm och nyttan med CERN
Efter rundturerna och så besökte vi en utställning om CERN och partikelfysikens historia och nutid. Den är belägen i
CERN's område och innehåller interaktiva videor med information om partiklar och universums byggstenar samt
tekniken som används inom vetenskapen kring partikelfysiken.

Figur 5: Exempel på interaktiv video med tillhörande
pedagogisk hjälmbeklädd presentatör
Microcosm innehåller också displayer och bitar från de material eller tekniska upptäckter som har absorberats och
varit till nytta för övriga samhället. Ett exempel är kristallerna av bly och wolfram (PbWO4) som används som
partikeldetektorer genom scintillation i CERN, men har varit vital för utvecklingen av olika typer av
röntgentillämpningar inom sjukvården. Detta har varit möjligt då resultaten av forskningen på CERN är ”öppen” för
resten av världen.

Figur 6: Historiska apparater för partikelacceleration,
här syns acceleratordelen av LINAC

Tankar om hur besöken uppfyllt YGs riktlinjer
Vi inom gruppen Utveckling har fått djupare insikter om hur världsledande forskning bedrivs, hur utvecklingen i
kärnkraftsnära områden sker samt hur dessa framsteg kan bidra till nytta för samhället i stort. Forskningen inom
fysiken har gjort stora framsteg i CERN och med det pågående utvecklingsarbetet kommer framstegen att fortsätta.
Forskningen ligger som teoretisk bas för all sorts kärnkraft, både fission och fusion. Den ökade förståelsen samt nya
upptäckter kommer att kunna ge en energiutveckling med effektivare och bättre kärnkraftsteknologi i framtiden.

Reflektion mot temat
Studiebesöket på CERN passade väl in på vårt tema Utveckling eftersom CERN anses som det ledande laboratoriet
för högenergifysik och är världens största laboratorium för forskning och utveckling inom partikelfysik.
All form av kärnkraft som bedrivs i Sverige är strikt kommersiell och i princip all utveckling och forskning inom
området sker på institutioner och inte inom branschen. ”Bleeding edge” inom fysiken sker bland annat på CERN.
Oavsett om det är fission (gen iv) eller fusion så krävs ett gediget forskningsarbete inom processerna för att ta
energiproduktionen framåt.
Efter besöket på CERN insåg gruppen hur viktigt det är med forskning och utveckling inom alla branscher och inte
bara inom kärnkraft. CERN är praktexempelet på hur viktigt det är med forskning och utveckling.

Tips
Logistiken vid CERN och i Genéve är väl utbyggd och bra planerad, det är enkelt att röra sig i området och att ta sig
dit.
Planera er utrikesresa i tid för att minska kostnader och även minska problemet vid eventuella förändringar i resmål
eller komplikationer som medför att ett alternativt resmål måste hittas.

