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Opinió

  L'accelerador de partícules 
El 10 de setembre es va posar en marxa de manera 
experimental  l'accelerador  de  partícules  (LHC)  al 
Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN), 
després de 20 anys de teories i treballs preparatoris.

Tot i això,  només es va engegar en proves, per a 
rebre  el  primer  feix  de  milions  de  partícules. 
L'objectiu fixat  per a aquesta primera jornada era 
aconseguir que els protons donessin la volta a tot 
l'anell  gegant,  i  en  els  mesos  següents  s'anessin 
accelerant els protons fins a aconseguir la velocitat 
adequada  per  a  que  comencessin  a  produir  les 
col·lisions de partícules, entre feixos de protons que 
circularan en sentit contrari. De tota manera, segons 
els  científics,  és  probable  que  no  s'assoleixi 
l'objectiu, i que els protons es perdin pel camí, però 
aquesta és l'única manera de corregir els errors.      

Una avaria endarrereix la inauguració.

La  inauguració  oficial  estava  prevista  per  al  21 
d'octubre,  però  el  25  de  setembre  es  va  haver 
d'aturar per una avaria.  La causa va ser una fuga 
d'heli en un sector del túnel de l'accelerador, degut 
a  una  connexió  elèctrica  defectuosa  entre  dos 
imants.  Tot  plegat  va  provocar  una  fallada 
mecànica, però en cap cas, segons els responsables 
hi ha hagut risc per a les persones. Per aquest motiu 
l'accelerador  de  partícules  estarà  fora  de  servei 
durant dos mesos.

Què són els acceleradors de partícules?

Els  acceleradors  de  partícules són  aparells  que 
utilitzen  camps  electromagnètics  per  accelerar 
partícules subatòmiques amb càrrega elèctrica fins a 
velocitats molt properes a les de la llum.

L'accelerador  d'inducció  magnètica,  o  betatró, 
pertany al grup de màquines ideades per a accelerar 
partícules  carregades fins  a  energies  elevades.  Va 
ser inventat el 1941 per Donald W. Kerst. El betatró 
construït  el  1945  accelerava  electrons  fins  una 
energia de 108 Ev.

Només  les  partícules  que  tenen  una  càrrega 
elèctrica  neta  poden  ser  accelerades.  El  mètode 
d'acceleració es basa en l'atracció i la repulsió entre 
les  partícules  i  una  llarga  sèrie  d'elèctrodes  on 
s'apliquen  camps  electromagnètics  alterns  (també 
s'utilitzen electroimants). Una partícula neutra, com 
per  exemple,  el  neutró  no  es  veu  afectada  per 

aquests camps i per tant no pot ser accelerada. Les 
partícules  accelerades  són  protons,  antiprotons, 
electrons,positrons, ions..

Està  construït  en  un  gran   túnel  circular  de  27 
quilòmetres  de  llarg,  situat  sota  la  frontera  entre 
Suïssa i França, a una profunditat d'entre 50 i 120 
metres, i es tracta de la màquina més potent mai 
construïda pels físics, amb la qual s'espera reproduir 
el conegut Big Bang, l'origen de l'univers.

L'accelerador de partícules

Hem preguntat al professor de Física de l' IES Lliçà, 
Ignasi  Carreras,  la  seva  opinió  sobre què suposa 
l'accelerador  de  partícules  i  la  seva  aportació  en 
l'avenç de la ciència: 

Què suposa l'accelerador de partícules?

La seva abreviatura és LHC. Amb això es pot saber 
a nivell científic que hi ha a l’interior de la matèria, i 
com es  va  formar  l’univers,  tot  això  a  partir  de 
partícules minúscules. La seva energia és molt gran, 
més de la que us podeu imaginar. 

Per què es va espatllar?

Diuen que l’hidrogen que serveix per refredar es va 
escapar.

Algunes  persones  pensen  que  simular  l'inici  de 
l'univers pot comportar el risc que es formi algun 
forat negre que es pugui empassar el món. Aquesta 
afirmació  està mancada de tot  fonament.


