CERN 60 år
Af Peter H. Hansen, Discovery Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
CERN står for Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Organisationen blev officielt indviet med en traktat
mellem 11 europæiske lande, heriblandt Danmark, i 1954 og har således rund fødselsdag i 2014. Traktaten siger
blandt andet at organisationen skal tilvejebringe europæisk samarbejde i kerneforskning af ren videnskabelig og
fundamental karakter, og at forskningen skal være offentligt tilgængelig og fremme europæisk samarbejde.

Ordet “Nucléaire” refererer til atomkernen. I dag er
det snarere bestanddelene af atomkernen som CERN
har i fokus og organisationen betegnes da også som
“Det europæiske center for partikelfysik”, men missionen er ellers den samme som beskrevet i traktaten fra
1954.

Figur 1. Den tredje session af provisoriske CERNs Council
i 1952. Niels Bohr ses ved bordet til venstre. Her vedtog
man en provisorisk start af laboratoriet (CERN).

Bestræbelserne for at skabe en sådan organisation
startede kort efter anden verdenskrig hvor Europæisk
videnskab var ramt af “hjerneflugt”, dvs. udvandring
af de bedste forskere til USA. Et land som Italien var
særligt hårdt ramt. For eksempel var en af de monumentale skikkelser i Europæisk fysik, Enrico Fermi, flyttet
til Chicago hvor han blandt andet byggede den første
atomreaktor.
En række fremsynede europæiske fysikere, især
franske Pierre Auger, begyndte derfor umiddelbart efter
krigen at agitere for at skabe et europæisk laboratorium
for fundamental atomforskning. Niels Bohr og hans
nære ven, hollandske Hans Kramers, støttede op, men
havde et lidt andet syn på projektets karakter. Hvor
franskmændene og italienerne mest så det som et politisk projekt, så betonede Bohr og Kramers det som et
videnskabeligt projekt som burde vokse op i et allerede
eksisterende videnskabeligt miljø. De foreslog København, og dette forslag blev i starten støttet af Sverige,
Storbritannien og Tyskland. I sidste ende var Danmark
dog for meget “udkants-Europa”. Det europæiske laboratorium blev vedtaget af de 11 grundlæggere af CERN
(med en aktiv og uselvisk støtte fra USA) og placeret i
Geneve [2-5]. Som et plaster på såret fik København til
opgave at huse CERN’s teoretiske division i de første
år indtil laboratoriet var bygget færdigt. For fortsat at
opretholde en central rolle i fysisk videnskab skabte de
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nordiske lande så i 1957 et nordisk institut for teoretisk
fysik, NORDITA, som indtil 2007 lå på Blegdamsvej
i København og nu ligger i Stockholm (ved siden af
det smukke Alba Nova fysikinstitut tegnet af Henning
Larsen).
De første acceleratorer (1955-1970)
CERNs første accelerator var “synchro-cyclotronen”.
Den fik dog hurtigt (november 1959) selskab af “proton
synchrotronen” (PS), som var en revolution indenfor
acceleratorteknologi. Det var en “stærkt fokuserende
synchrotron”, hvor en stråle af ladede partikler bliver
holdt sammen i et smalt ringformet vakuumrør af flere
par af “kvadrupol” magneter, der virker som skiftende
sprede- og samlelinser i de to retninger vinkelret på
strålen. Netto virker de fokuserende i begge retninger.
Selve accelerationen leveres af en høj vekselspænding
i et hulrum af kobber placeret i ringen. Dipol magneter
sørger for at holde strålen i ringen således at hulrummet
passeres igen og igen, og accelerationen fortsætter indtil
den maksimale dipol feltstyrke er nået. PS kunne levere
en intens stråle af protoner, hver med en energi på 28
GeV, svarende til at protonen er accelereret gennem
et spændingsfald på 28 milliarder volt. Ganske typisk
for CERN var maskinen mekanisk set “overdesignet”,
således at PS i dag stadig kan fungere som arbejdshest i
CERNs accelerator-kompleks, men med mange tusinde
gange højere stråleintensitet end dengang.

Figur 2. John Adams var CERNs store ingeniør. Han ledte
bygningen af CERNs første acceleratorer og tjente også
som generaldirektør i to år. Læg mærke til tavlens øvre
venstre hjørne. Her vises accelerationsspændingen og det
ses at langsomme partikler bliver accelereret mere end
middel og hurtige partikler mindre end middel, så strålen
i alt bliver “bundtet” og holdt sammen. Se også den tomme
vodkaflaske. Den var blevet tømt af russiske fysikere i
sorg over at CERN nu havde passeret russernes hidtidige
energirekord (CERN).
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Fysikerne rettede i 1960’erne strålen mod “boblekamre” af flydende brint. Bobler, som starter langs de
herved skabte partiklers bane, blev omgående fotograferet og den begyndende kogning kvalt (heldigvis) ved
hver passage af et strålebundt.

bliver fodret med protoner fra PS og accelererer dem fra
28 GeV videre op til 450 GeV. I modsætning til ISR har
SPS kun ét strålerør og kan derfor ikke kollidere protonstråler. Imidlertid fik CERN-fysikerne Carlo Rubbia
og Simon van der Meer ført en genial ide ud i livet,
nemlig at have protoner og antiprotoner cirkulerende
hver sin vej i samme rør og samme magnetfelter. For
at få tilstrækkeligt mange sammenstød måtte man først
køle antiprotonerne og Simon van der Meer opfandt
hertil “stokastisk køling”. Hermed kunne man opnå
kollisioner ved en tilstrækkelig høj energi og intensitet
til at producere de længe eftersøgte, men tunge, Wog Z-partikler. Også i disse bestræbelser deltog danske
fysikere meget aktivt.

Figur 3. Foto fra 1960 af CERNs 32 cm flydende brint
boblekammer. Protoner med 28 GeV energi kommer ind
fra venstre og ses som parallelle stråler. Man ser også en
inelastisk kollision med en af brintens protoner og et “V”
som skyldes en “Lambda” partikel, dvs en neutron hvor en
down kvark er skiftet ud med en strange kvark. Spiralerne
er elektroner som er blevet revet løs fra deres brintatomer.
Partiklernes krumning skyldes et magnetfelt vinkelret på
billedets plan (CERN).

Herved opdagede man at protonen og andre hadroner (partikler som føler den stærke kernekraft) ikke er
fundamentale punktformede partikler, men er sammensatte partikler med en udstrækning på ca. 10−15 m. Det
ledte til kvarkmodellen for hadronerne. Et andet boblekammer, Gargamelle, førte endvidere til den første observation af såkaldte “neutrale strømme”, en afgørende
forudsigelse af den teori for elementarpartiklerne, som
senere skulle gå under navnet “Standardmodellen”.
De første kollisionsmaskiner (1971-1988)
Den næste accelerator stod klar i 1971. Den hed ISR,
Intersecting Storage Rings, og var igen totalt revolutionerende, idet den skød to protonstråler med hver 31
GeV energi frontalt sammen i stedet for at skyde én
stråle ind i et stillestående mål. Herved kan al energien
bruges til at skabe nye partikler i stedet for at bruge det
meste til at bevare impulsen i sammenstødet. Teknisk
set var denne lagerring endnu mere krævende end de
tidligere acceleratorer, og meget af den grundlæggende
ingeniørkunst til opbygningen af den senere LHC blev
udviklet ved ISR.
I protonsammenstødene ved ISR så man partikler
blive udsendt med usædvanligt store vinkelafbøjninger.
Det gav mindelser om Ernest Rutherford, som i 1911
så lignende store afbøjninger af alfapartikler når de
ramte et guldfolie. Rutherford konkluderede dengang
at der måtte være en lille hård kerne i midten af et
atom, og det var netop afsættet for Bohrs atommodel
fra 1913. På samme måde var observationerne fra ISR,
hvor Danmark spillede en stor rolle, endnu et vigtigt
bevis for kvarkmodellen: Der er små hårde “gryn” inde
i protonen.
Næste trin på raketten var CERNs Super Proton
Synchrotronen (SPS) fra 1976. Den er 7 km i omkreds,
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Figur 4. Opdagelsen ved CERN af W- og Z-partiklerne var
uhyre vigtig. Disse partikler er forudsagt i “Standardmodellen” hvor de udfylder rollen som formidlere af den svage
kraft, som er ansvarlig for visse former for radioaktivitet og
afgørende for Solens energiproduktion. Billedet viser den
første registrerede Z-partikel (CERN).

For dette blev CERN langt om længe belønnet med
Nobelprisen (se figur 5), der ellers havde haft for vane at
gå til amerikanerne. Senere blev også CERNs Georges
Charpak belønnet med Nobelprisen for hans opfindelse
af de “multiwire proportional chambers”, som nu var
blevet et standardredskab til at detektere de ladede
partikler.

Figur 5. Carlo Rubbia og Simon van der Meer bliver fejret
ved CERN efter de blev tildelt Nobelprisen (CERN).
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Den store ring (1989-nu)
For at studere de ny-fundne W- og Z-partikler i detaljer
gav CERN sig i kast med et gigantisk konstruktionsprojekt, nemlig “Large Electron-Positron collider” (LEP),
der krævede en boret tunnel, med en omkreds på 27
km, ca. 100 meter under jorden (se figur 6). Boringen
var Europas største før kanal-tunnelen mellem England
og Frankrig. Den startede i 1985 og var overstået i
1988. Ringen var en perfekt cirkel idet den skulle fyldes
med magneter og superledende accelerations-hulrum
positioneret med 0,1 mm nøjagtighed.
Allerede de første kollisioner i 1989 mellem ringens cirkulerende elektroner og positroner bragte et
fundamentalt resultat, nemlig at der findes netop 3
“generationer” af elementarpartikler og i de følgende
12 år blev Standardmodellen, teorien bag W- og Zpartiklerne, udsat for et sandt tredjegradsforhør ved
LEP. Teorien bestod med glans. Men den havde et “missing link”. For at give masse til elementarpartiklerne,
specielt til de tunge W- og Z-partikler, er der brug for
en mekanisme der bryder teoriens egen symmetri. En
manifestation af den mekanisme som teorien foreslår
er den såkaldte Higgs partikel. Den er imidlertid uhyre
god til at skjule sig og undslap da også opdagelse, selv
ved den formidable LEP-maskine.

seen just such a triumph.”. To af fædrene til teorien om
Higgs partiklen, Peter Higgs og Francois Englert blev
belønnet med Nobelprisen i 2013.

Figur 7. En protonkollision i LHC. Begivenheden er en
kandidat til et henhald af en Higgs boson til to Z-bosoner,
der så igen hver henfalder til et par af myoner (CERN).

Non-LHC programmet og teknologisk spin-off
CERNs acceleratorkompleks giver muligheder for en
rig buket af undersøgelser med sit såkaldte “fixed
target” program, der rækker langt ud over hvad LHC
kan tilbyde. I dette program spiller især kollegerne
fra Aarhus en ledende rolle (se figur 8). Både PS og
SPS bruges, ud over at injicere protoner i LHC, til en
lang række fixed target eksperimenter der studerer fx
neutrinoer, sjældne henfald og endda klimaspørgsmål.

Figur 6. LEP tunnelen under udboring. Den stod færdig i
1988. Tunnelprojektet var Europas største og udført med
uhørt præcision. Tunnelen husede LEP acceleratoren i 12 år
og blev herefter overtaget af LHC acceleratoren (CERN).

Der skulle altså et kraftigere mikroskop til. Det kom
med CERN’s LHC accelerator der i dag huses i tunnelen bygget til LEP. LHC har to strålerør og magneterne
er superledende så de kan holde protoner med op til
7000 GeV på plads i rørene. LHC leverede sine første
proton-kollisioner i 2010 og den 4. juli 2012 kunne
fysikerne offentliggøre opdagelsen af Higgs-partiklen.
Opdagelsens vigtighed blev smukkest udtrykt af The
Economist: “Historical events recede in importance
with every passing decade [...] The laws of physics,
though, are eternal and universal. Elucidating them is
one of the triumphs of mankind. And this week has
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Figur 8. Aarhus Universitet spiller en ledende rolle i flere
“fixed target” eksperimenter. Fotoet er fra et eksperiment,
der blandt andet eftersøger forskelle mellem brint og antibrint. Forskelle, som – hvis de bliver observeret – vil vende
op og ned på alle teorier (CERN).

Hertil kommer ISOLDE-faciliteten der skaber stråler af kort- og langt-levende isotoper til brug for kernefysiske, astrofysiske, biokemiske og materialevidenskabelige formål. En anden del af strålerne fra PS bruges
til at producere antiprotoner som sendes til AntiprotonDeceleratoren. Her køles de ned indtil de kan fanges
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i en fælde og kombineres med positroner til antibrint
atomer. Disse atomer bruges til helt fundamentale undersøgelser af antistof, men faciliteten kan også bruges
til terapi af meget specielle cancer-tilfælde. Endeligt
omfatter komplekset en facilitet, n-TOF, undersøgelser
omkring en underkritisk reaktor, som potentielt kunne
løse vores problemer med energiforsyning og klima.
Den stadige udvidelse af de teknologiske grænser
for erkendelse af materiens inderste partikler og principper har ført til mange opfindelser af banebrydende
karakter for den generelle teknologiske udvikling i
samfundet. Det gælder ting som generel acceleratorteknologi, ultra-højt vakuum, superledende magneter
og accelerations-hulrum, NMR spektrografi, “World
Wide Web”, “GRID computing”, strålingsdetektorer til
medicinske formål, statistisk-matematiske redskaber og
meget andet.
Således slutter en kort historie om følgerne af Niels
Bohrs og andres “lobbyarbejde” for at skabe et fælles europæisk laboratorium på ruinerne fra anden verdenskrig. CERN er i dag verdens ledende laboratorium
og et skoleeksempel på at europæisk samarbejde faktisk
kan lede til fremragende og meget håndgribelige resultater. Derfor er der grund til at ønske organisationen
hjerteligt tillykke med fødselsdagen.
Denne artikel er en bearbejdet udgave af [1].
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