Ο ανιχνευτής ATLAS αρχίζει την καταγραφή δεδομένων φυσικής στα 13 TeV.
Σήµερα το πείραµα ATLAS καθώς και τα άλλα πειράµατα σωµατιδιακής φυσικής
στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στο CERN, άρχισαν την καταγραφή των
δεδοµένων της φυσικής από συγκρούσεις πρωτονίων στα 13 TeV, οι οποίες θα
επιτρέψουν τις µελέτες ακριβείας του µποζονίου Higgs και άλλων σωµατίδιων του
Καθιερωµένου Μοντέλου , καθώς και την αναζήτηση για νέα σωµατίδια µε
υψηλότερες µάζες. Τα νέα δεδοµένα θα συµβάλουν στην βαθύτερη κατανόηση της
φύσης.
“Αυτό που σίγουρα γνωρίζουµε είναι ότι θα συλλέξουµε ένα µεγάλο στατιστικό δείγµα
µποζονίων Higgs µε το οποίο θα είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά
αυτού του σωµατιδίου”, λέει ο Ludovico Pontecorvo, νέα τεχνικός συντονιστής του
πειράµατος ATLAS.
Το πειράµατα ATLAS και CMS, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του µποζονίου Higgs,
τον Ιούλιο του 2012. Μετά την ανακάλυψη αυτή και τις αρχικές µελέτες του
σωµατιδίου Higgs, η λειτουργία του επιταχυντή LHC διεκόπη για 2 περίπου χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το προσωπικό εργάστηκε σκληρά για την
αναβάθµιση του ανιχνευτή και του συστήµατος καταγραφής δεδοµένων και της
επεξεργασίας τους σε συστήµατα πληροφορικής που βρίσκονται σε όλο τον κόσµο.
Ο στόχος ήταν να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική συλλογή των πειραµατικών
δεδοµένων σε υψηλότερες ενέργειες, που απαιτούνται για την επόµενη φάση
λειτουργίας του πειράµατος.
Τα δεδοµένα του πειράµατος ATLAS που λήφθηκαν κατά την πρώτη φάση
λειτουργίας του LHC ήταν πολύ υψηλής ποιότητας. Το πείραµα έχει ως στόχο στην
επόµενη φάση να διατηρήσει ή/και να βελτιώσει αυτή την ποιότητα.
“Η εµπειρία µας από την λειτουργία του πειράµατος κατά το 2010-2012 µας
επέτρεψε να προετοιµαστούµε για τα νέα δεδοµένα υψηλότερης ενέργειας και
µεγαλύτερης έντασης, και ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρυντικά” λέει ο
Rob McPherson, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πειράµατος ATLAS.
Θέτοντας τον ανιχνευτή πάλι σε λειτουργία και προετοιµάζοντας τον για συγκρούσεις
σωµατιδίων υψηλής ενέργειας θα αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα
του ATLAS.
“Η επανεκκίνηση του ανιχνευτή και η σταθερή λήψη δεδοµένων µοιάζει σαν µια καλά
ενορχηστρωµένη συµφωνία και έχει ένταση και ενθουσιασµό ανάµικτο µε µεγάλες
προσδοκίες" λέει ο Alex Cerri, συντονιστής λειτουργίας και λήψης δεδοµένων του
ATLAS. "Ελπίζουµε να δούµε όλοι την προετοιµασία να καρποφορεί και να βρει κάτι
απροσδόκητο για τα δεδοµένα µας σε ό, τι η φύση µπορεί να µοιάζει πέρα από αυτό

το νέο σύνορο της ενέργειας", προσθέτει.
Από την λήψη µέχρι την ανάλυση των δεδοµένων χρειάζονται πολλοί µήνες, µερικές
φορές ακόµη και χρόνια σκληρής δουλειάς προτού τα αποτελέσµατα να ελεγχθούν
σχολαστικά, πριν δηµοσιευτούν. “Ο δρόµος µπροστά µας µπορεί να είναι µακρύς
αλλά το να έχεις τον LHC και τον ATLAS να λειτουργούν πάλι σε αυτό το νέο σύνορο
της ενέργειας, είναι ήδη ένα τεράστιο και καταπληκτικό επίτευγµα”, λέει ο Alessandro
Polini, επίσης συντονιστής λειτουργίας και λήψης δεδοµένων του ATLAS.
“Η επιτυχής επανεκκίνηση των δεδοµένων φυσικής που λαµβάνονται από τον
ATLAS, µε όλα τα συστήµατα σε ετοιµότητα για την γρήγορη συλλογή, επεξεργασία
και ανάλυση των νέων δεδοµένων, είναι µια απόδειξη για την τεράστια σκληρή
δουλειά από πάρα πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της µακράς διακοπής της
λειτουργίας του”, αναφέρει ο Dave Charlton, εκπρόσωπος του ATLAS. “Τώρα
αρχίζουµε να παρατηρούµε τα νέα δεδοµένα, για να δούµε τι µας επιφυλάσει η φύση
σε αυτό το νέο, ανεξερεύνητο όριο ενέργειας”.

