
CERN įspūdžiai 

 

2016 m. 11 06-12 dalyvavau UPC (ugdymo plėtotės centro) ir CERN (Europos branduolinių 

mokslinių tyrimų organizacijos) organizuotuose mokymuose fizikos mokytojams iš Lietuvos. Iš viso mūsų 

buvo penkiolika mokytojų, mokymai truko visą savaitę. 

 

 
 

Programos tikslas buvo supažindinti mus su priešakiniais dalelių fizikos mokslo pasiekimais 

paskaitų, ekskursijų, parodų ir praktinių užsiėmimų metu. Turiu paminėti, kad CERN įvairių lygių informacijos 

sklaida, bendradarbiavimas, viešieji ryšiai suorganizuoti kaip nenutrūkstamai veikianti sistema. Be kelių 

dešimčių per metus priimamų mokytojų grupių yra organizuojamos dvi ilgos vasaros stovyklos mokytojams ir 

keli šimtai užsiėmimų su mokiniais tam tikslui pastatytoje laboratorijoje S‘CoolLab. 

 

 
 

CERN organizacija buvo įkurta 1954 m., kai 12 pasaulio valstybių pasirašė bendrą konvenciją. Dabar šalių 

projekto dalyvių jau yra virš 20, aktyviai bendradarbiaujama su netoli 1000 pasaulio universitetų, etatinių 

darbuotojų vietoje apie 3000 ir dar apytikriai 10 000 mokslinių darbuotojų kituose universitetuose.  Lietuva yra 



kandidačių saraše, nes Vilniaus universitetas jau apie 20 metų aktyviai bendradarbiauja su CERN. Laboratorijos 

pagrindinė funkcija yra parūpinti dalelių greitintuvus ir kitą įrangą dalelių fizikos moksliniams tyrimams. 

Pati CERN komplekso teritorija yra ant Prancūzijos ir Šveicarijos sienos į šiaurės vakarus nuo 

Žęnęvos apie 2 km ilgio ir virš 0,5 km pločio. Nuotraukoje kairėje nuo centrinės gatvės visas matomas 

siaurėjantis pastatų raizginys yra tik pagrindiniai CERN pastatai. 

 

 
 

Šioje nuotraukoje matomas apytikriai visas CERN komplekso dydis iš lėktuvo skrydžio aukščio. 

 

 
 

Šioje nuotraukoje esame kažkur teritorijos viduryje, stulpelis žymi sieną tarp valstybių, mokytojos kairė koja 

Šveicarijoje, o dešinė jau Prancūzijoje. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Daleli%C5%B3_greitintuvas


 

 
 

Pirmasis sinchrociklotronas, apgaubtas į metrų storio betono sarkofagu buvo pastatytas 1957 m. ir 

veikė iki 1991 m. Dabar ten įrengtas muziejus - rodomi filmai, nuotraukos apie CERN įkūrimo istoriją ir 

labiausiai nusipelniusius mokslininkus.  

 

 
 

Šiuo metu pagrindiniai veikiantys įrenginiai apima 2 tiesinius greitintuvus (LEIR2, LEIR3), 

protonų sinchrotono stiprintuvą (Booster), protonų sinchrotroną (PS), super protonų sinchrotroną (SPS) ir 

CERN pasididžiavimą didijį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą (LHC). Paveikslėlyje pavaizduota 



greitintuvų veikimo schema, o ant didžiojo LHC žiedo pažymėti keturi pagrindiniai dalelių detektoriai (ALICE, 

CMS, LHCb ir ATLAS). 

 

 
 

Pagrindinės greitinamos dalelės yra protonai arba švino branduoliai priklausomai nuo tyrimo 

tikslų. Jos greitinamos nuosekliai perduodant iš vieno greitintuvo į kitą. Tiesiniai greitintuvai jas pagreitina iki 

apytikriai 1/3 šviesos greičio, Booster 60-70%, iš PS išlėkusių dalelių greitis jau labai artimas maksimaliam 

šviesos greičiui ir toliau didinant energiją greitis didėja labai nežymiai. Kuo didesnė susiduriančių dalelių 

energija, greitis, tuo sudėtingesnes reakcijas galima tirti, daugiau įvairių ir masyvesnių dalelių laikinai susidaro, 

sudėtingesnes Visatoje egzistuojančias sąlygas galima atkurti. Nebūtinai greitintuvai tik greitina – juose daleles 

galima kaupti, lėtinti, formuoti tinkamo dydžio ir energijos pluoštus, o atėjus tinkamam laikui nukreipti į 

sekantį greitintuvą ar laboratoriją. Pavyzdžiui ISOLDE (On-Line Isotope Mass Separator) skirtas nestabilių 

branduolių tyrimams – įvairių medžiagų branduoliai gali būti bombarduojami dalelių srautais iš greitintuvo, 

AWAKE (The Proton Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment) tiria plazmos savybes ir naujos 

kartos plazminių greitintuvų kūrimo galimybes, ELENA (Extra Low Energy Antiproton) ir AD (Antiproton 

Decelerator) projektas skirtas antimedžiagos tyrimams – kaupiami antiprotonai kurie vėliau sumažinus jų 

energiją jungiami su pozitronais ir trumpam laikui (apytikriai 5-6µs) gaunamas tyrimo objektas antivandenilis. 

Nuotraukoje matomas šio lėtintuvo ratu einantis takas, sumontuotas iš daugybės atskirų, kartu sujungtų 

segmentų, apsuptas betono blokų saugančių aplinką nuo greitintuvo spinduliavimo. 



 
 

Visų greitintuvų pagrindiniai veikimo principai yra beveik nepakitę nuo pat pirmojo 

sinchrociklotrono - pirmiausia dalelės prieš patenkant į greitinimo takus pilnai jonizuojamos. Tai palyginus 

nesudėtinga atlikti su vandenilio H2 molekulėmis – tereikia atomus atidalinti ir pašalinti porą elektronų, bet 

didelė problema su švinu 82Pb, kur elektronų net 82 ir branduolio elektrinė trauka žymiai stipresnė. Nuotraukoje 

kairėje matomas ekspozicijoje pastatytas eksperimentams naudoto vandenilio butelis. Tokios talpos indo 

pakanka apytikriai porai metų, todėl jie gana reti palyginus su azoto ir helio talpomis, kurios dideliais kiekiais 

naudojamos šaldymo įrenginiams užpildyti. 

 

   
 

 Suformuotas teigiamų dalelių srautas patenka į tiesinį greitintuvą, kur pirmiausia suformuojami 

dalelių tam tikrais atstumais dalelių pluoštai, o vėliau greitinami. Nuotraukose buvusio greitintuvo dalis, kurioje 

kintamosios srovės ir jos sukurtų laukų pagalba suformuoti protonų pluoštai išlekia į kitą greitintuvo segmentą 

pro siaurą plyšį tarp keturių metalinių elektrodų. 



 

  
 

Šiose nuotraukose tiesinio greitintuvo dalis iš segmento galo ir pro siaurą skyle jo šone. Kameros viduryje 

matomos metalinės cilindrinės detalės, kurios kintamo elektrinio lauko pagalba greitina protonus pralekiančius 

vakuume pro siaurą skylę jų centre. 

 

  
 

 Iš tiesinio greitintuvo išlėkę dalelių srautai toliau papuola į ciklinius greitintuvus, kurių veikimas 

panašus – dalelės juda apytikriu ratu greitinamos elektrinio lauko, o magnetinis laukas padeda jas išlaikyti 

siaurame kelių centimetrų skersmens variniame vamzdyje. Kiekvienas greitintuvo segmentas turi savo funkciją, 

atskirą elektros srovės tiekimą, aušinimo sistemą, jei reikia vakuumo palaikymo ir kitas kontrolės sistemas. 

Nuotraukoje matome išardytą segmento dalį, kurios viduryje matomas išgaubimas su ertme (cavity) atsakinga 

už protonų greitinimą. 

 



 
 

 Šiose nuotraukose matome „normalius“ nesuperlaidininkų magnetus. Kairėje dvipolis skirtas 

protonų srautui pakreipti kreivumo centro link ir keturpolis skirtas protonų pluošto fokusavimui. Visi magnetai 

veikimo momentu kaista, todėl pastoviai tiekiamas aušinimo skystis vamzdeliais. 

 

  
 

 Superlaidinikiniai magnetai naudojami tik LHC greitintuve, bet jų reikia žymiai daugiau, nes jei 

Booster ilgis 137m., PS – 628 m., o SPS apytikriai 7 km, tai LHC žiedo ilgis virš 27 km. Naudojama niobio – 

titano (BbTi) lydinio viela, kuri tampa superlaidininku 9,2 K temperatūroje. Pati viela, iš kurios vyniojami 

magnetai, labiau primena kompozitinę plokštę sudarytą iš daugybės plonų, lanksčių gijų. Kiekviena gija turi 

superlaidininko šerdį ir varinį apvalkalą, kuris perėjus į superlaidumo būseną atlieka izoliatoriaus vaidmenį – 

elektros srovė, kurianti magnetinį lauką, teka tik vidine gija. Kairėje kolega iš Lietuvos laiko tokios vielos 

gabalą. Dešinėje yra greitintuvo segmento demonstracinė išpjova sluoksniais. Apačioje matome du vamzdelius, 

kurias kažkada priešingomis kryptimis judėjo protonai šviesos greičiu – viršuje dešiniojo paliktos magneto 

sluoksninės vijos. 

 

 



  
 

Vidinė greitintuvo dalis atšaldoma skystu heliu iki 1,9 K (≈271
0
C) – nepilni 2 laipsniai iki 

absoliutinio nulio, o greitintuvo konstrukcijos išorėje – 27 km koridoriuje – slėgis ir temperatūra normalūs. 

Kairėje matome superlaidininko gijas metalo formoje, dešinėje apačioje segmentų sujungimui naudojamas 

metalo gofras leidžiančias įrenginiui laisvai trauktis jį stipriai šaldant. 

 

   
 

 LHC vienintelis iš visų greitintuvų sumontuotas taip giliai apytikriai 100 m. po 

Ženeva, kad jį apsaugoti nuo išorinio kosminių dalelių spinduliavimo, o išorę nuo jo spinduliavimo ir stipraus 

magnetinio lauko. Iki greitintuvo galima nusileisti per keletą šachtų įvairiose greitintuvo vietose, iš kurių 

keturios pagrindinės yra sumontuotos prie detektorių. Viena iš paskaitų buvo skirta CMS detektoriaus veikimui 

aiškinti prie kurio po pietų leidomės liftu. Tik įėjus į patalpas pasitinka kompiuterių spintų eilės, kuriose 

sumontuoti kompiuteriai su tūkstančiais procesorių. Šie pirmieji kompiuteriai suprogramuoti visiškai 

autonomiškai valdyti, stebėti ir analizuoti detektoriaus veiklą. 

 



  
 

Kairėje nuotraukoje stovime prie kelių metrų storio betono sienos už kurios yra koridorius su 

greitintuvo vamzdžiu. CERN darbuotojas demonstruoja magnetinio lauko stiprumą laikydamas metalinių 

sąvaržėlių grandinėlę, kurios laisvasis galas beveik horizontaliai palinkęs link betono sienos. Dešinėje 

nuotraukoje nufotografuotas užrašas ant durų, už kurių laikoma eksperimentas naudojama radioaktyvi 

medžiaga. 

 

  
 

 Šiose nuotraukose esame viename iš koridorių šalia greitintuvo. Vidurinėje nuotraukoje Vilniaus 

universiteto atstovas CERN Andrius Juodviršis - paskaitos apie standartinį modelį ir Visatos struktūrą lektorius. 

Dešinėje gražus pokštas – ant sienos pakabintas plakatas su greitintuvu – darant nuotrauką sudaro iliuziją, kad 

buvai viduje šalia greitintuvo. Ant visu apsauginių šalmų sumontuoti davikliai įeinant ir išeinant automatiškai 

registruoja visus žmones saugumo sumetimais. 

 



   
 

 Pakilus iš šachtos patekome į didžiulę salę – cechą, kuriame buvo montuojamas CMS detektorius. 

Montažas vyko sluoksniais, kiekvieno tokio darinio aukštis apie 30 m., storis 1,7 m. Sluoksnis po sluoksnio 

dalys buvo surinktos ir nuleistos į šachtos dugną, kur vyko galutinis detektoriaus montažas. Sumontuoto 

cilindrinės formos detektoriaus ilgis 21 m., masė  14 000 tonų. Nuotraukoje matome realaus dydžio 

detektoriaus plakatą, kabantį to paties cecho gale, kur ir buvo montuojamas. 

 

 
 

 Su CMS veikimu supažindino Aurelijus Rinkevičius, dabar atstovaujantis Kornelio universitetą. 

Dalelių susidūrimai vyksta detektoriaus centre. Skilimo produktai, įvairios susidariusios dalelės skverbiasi 

beveik šviesos greičiu į visas puses per detektoriaus sienas toliau skildamos ir sukeldamos įvairius elektrinius, 

magnetinius, atomų ir branduolių sužadinimo reiškinius. Šie reiškiniai ir juos lydintis spinduliavimas 



registruojamas detektoriaus, informacija perduodama į kompiuterius, kurie automatizuotai priima sprendimą – 

registruoti duomenis ar ne. Jei sprendimas teigiamas įvykio duomenys persiunčiami į išorinius kompiuterius ir 

duomenų kaupiklius. Atėjus laikui skaitmeniniai duomenys rekonstruojami – nustatoma dalelių skilimų seka, 

masės, krūviai, greičiai, energijos ir sudėtingos judėjimo trajektorijos. Pavyzdžiui kaip buvo užfiksuotas 

įžymusis Higso bozonas? Pirmiausia jam atsirasti reikalinga didelė reakcijos energija ir masė. Jei reakcija 

įvyksta jis skriedamas šviesos greičiu nulekia vos kelis centimetrus ir skyla į keturis masyvius miuonus, kurių 

duomenys užfiksuojami. Jei rekonstrukcijos metu pavyksta įrodyti, kad visi keturi išlėkė tuo pačiu metu iš to 

pačio taško – registruojamas įvykis, kad buvo susidaręs Higso bozonas. Vieno įvykio nepakanka, o jo 

susidarymas tikimybinis – neprognozuojamas, todėl prireikia metų ir daugiau laiko, kol prisikaupia pakankamai 

statistinių duomenų, kad teigti bozono egzistavimą. Dauguma dalelių užregistruojama vidiniame žydra spalva 

pažymėtame detektoriaus sluoksnyje. Jo pagrindas PbWO4 scintiliaciniai kristalai – lėkdamos kiaurai per jį 

dauguma dalelių sukelia kristalo atomų žybsnius, kurie yra registruojami. Išorinis rausvas detektoriaus 

sluoksnis skirtas itin  skvarbioms dalelėms – miuonams gaudyti ir registruoti. 

 CERN istorija neatsiejama nuo skaitmeninių technologijų vystimosi istorijos, o dalis jų būtent čia 

buvo kuriamos ir tobulinamos, todėl programuotojų vaidmuo čia nemažiau svarbus nei fizikų ir inžinierių. 

Naudojama įranga absoliučiai unikali, todėl visas programas tenka rašyti CERN patiems. Šia tema paskaitas 

vedė Emilis Antanas Rupeika atstovaujantis Vilniaus universitetą ir David Abdurachmanov (VU absolventas) 

dabar atstovaujantis Nebraskos – Linkolno universitetą. 1957 m. pradėjus matavimus pirmuoju 

sinchrociklotronu duomenis apdorodavo elektroninių vakuuminių lempų pagrindu veikiantis IBM709 

kompiuteris „The Ferradi Mercury“. Programavimo kalba – FORTAN, kuri fizikų tebevartojama po šiai dienai. 

Greitai juos pakeitė tranzistorių pagrindu veikiantys 1963 m. IBM7090, o. vėliau nuo 1965 m CDC serijos 

kompiuteriai. Jų skaičiavimo galimybės buvo neįspūdingos – duomenų srauto spartos ir apdorojimo spartos 

santykis apytikriai 100 kartų – tai kas buvo išmatuota  1960 m. lempinis kompiuteris vis dar „kažką“ 

skaičiuotų. Tačiau to pakako atrasti daugybei naujų dalelių ir tyrinėti jų savybes, nes jei įvykiai kartojasi nėra 

būtinybės apdoroti viską. Nuotraukoje kairėje matomas 1972 m. CDC7200 kompiuteris, dešinėje centrinių 

kompiuterių (mainfraims) salė su trimis kompiuteriais (gal būt smagu juos būtų ten „atrasti“). 

 

   
 

 Sekantis šuolis įvyko 1988 m., kai CERN ėmė naudoti CRAY X-MP superkompiuterį. UNIX 

operacinė sistema buvo pradėta naudoti nuo 1981 m. Šios kartos superkompiuteriai gerokai paspartino procesus 

ir atsilikimą laike duomenų apdorojimui sutrumpino apytikriai iki 25 – 30 m.  

 



 
 

 Nespėjus pasibaigti superkompiuterių erai įvyko naujas idėjinis proveržis – 1989 m. kovo 12 d. 

CERN mokslininkas Tim Berners-Lee pateikė pasiūlymą sukurti paskirstytą informacinę sistemą (World Wide 

Web) laboratorijai. Jo vadovas ant pasiūlymo viršelio užrašė „neaišku, bet įdomu“ ir projektui buvo suteikta 

žalia šviesa. Elgsiuosi panašiai ir atsisakysiu nuo bet kokių komentarų apie sekančią skaidrę. Bet tai ne 

priežastis varžyti savo fantaziją – ypač jei esi jaunas ir ji laki – taigi nesivaržykite. 

 

 



 1990 m. gruodžio 20 d. buvo į kurta pirmoji svetainė. Iki 1990 Kalėdų Tim Berners-Lee apibrėžė 

interneto bazinius konceptus: nuoroda (URL), bendravimo su serveriu protokolas (HTTP), puslapių apibrėžimo 

kalba (HTML) bei sukūrė pirmąjį HTTP serverį bei naršyklę. Nuotraukose dviejų darbo kabinetų durys ir 

lentelė tarp jų liudijantys, kad kažkada čia pirmą sykį buvo sukurtas interneto ryšys tarp dviejų skirtingų 

kompiuterių pagal bendrą principą. 

 

  
 

Šios revoliucijos esmė paprasta – sukurti tinklą (The Grid) ir paskirstyti skaičiavimus į daug 

kompiuterių. Tai užtruko, nes pirmiausia reikalingos aukšto duomenų pralaidumo linijos ir jas atitinkanti 

programinė įranga, bet apie 2000 m. buvo pilnai pereita prie PC (Personal Computer) tinklo sitemos. Apie 2007 

m., kai jau ėmė veikti LHC, duomenų apdorojimas dar vėlavo keletą metų, o 2015 m. buvo pirmą sykį pasiektas 

balansas. Šiuolaikinis tinklas vienija apytikriai 42 šalis, 170 skaičiavimo centrų, virš 632 000 branduolių, kurie 

kaupia ir apdoroja apie 2 000 000 užduočių per dieną. Bendras visų keturių detektorių duomenų srautas, kai 

LHC dirba pilnu pajėgumu, siekia apie 100 TB per sekundę. Dėka kryptingo duomenų filtravimo srautas 

sumažinamas iki 1 TB per sekundę, kuris išsaugomas ir rekonstruojamas. Nuotraukoje dabartinis CERN 

duomenų centras. 

 

 
 



 Bet čia tik vienas iš centų, kurių visame pasaulyje šimtai. Skaidrėje galima palyginti, kokius 

duomenų srautus sugeneruoja kiekvienas detektorius ar projektas. 

 

 

 
 

 Užbaigdamas straipsnį norėčiau dar kartą pagirti CERN ir UPC už gerą programos organizavimą. 

Savo ruožtu atskirai norėčiau padėkoti Didžvario adimistracijai ir direktoriui, sudariusiem galimybę dalyvauti 

tokioje stažuotėje. 

 

Fizikos mokytojas E.Daujotas 

 

 


