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 Mohli byste o něm uvažovat jako o největ-
ším a nejlepším mikroskopu, jaký věda 
kdy poznala. Velký hadronový urychlo-

vač (LHC), který byl zkompletován pod kruhem 
venkovské krajiny a vesnic kousek od Ženevy, 
nahlíží  do fyziky nejkratších vzdáleností (až mili-
ardtiny nanometru) a největších energií, jaké kdy 
byly zkoumány. Po celé desetiletí, a dokonce ještě 
o něco déle, částicoví fyzici dychtivě očekávali 
možnost prozkoumat tuto oblast, někdy zvanou 
teraměřítko, neboť energie, která zde přichází ke 
slovu, dosahuje až biliónu elektronvoltů, tedy jed-
noho TeV. Očekává se, že při těchto energiích obje-
víme významné nové oblasti a jevy fyziky, napří-
klad nepolapitelnou Higgsovu částici (o které se 
věří, že je uděluje ostatním částicím hmotnost) a 
částici, která tvoří temnou hmotu, jež představuje 
většinu hmoty ve vesmíru.

Mamutí stroj začal po devíti letech stavebních 
prací  produkovat své paprsky částic v roce 2008. 
Uvedení do provozu podle plánu postupovalo od 
jednoho paprsku ke dvěma paprskům a k srážejí-
cím se paprskům, od nižších energií k teraměřítku, 
od méně intenzivních testů k intenzivnějším, kte-
ré se hodí k shromažďování údajů užitečnou rych-
lostí, ale obtížněji se ovládají. Každý krok na cestě 
rodí výzvy – ty bude musí překonávat více než 
5000 vědců, inženýrů a studentů, kteří spojili své 
síly při práci na tomto vpravdě gargantuovském 
úkolu. Frank Wilczek z Massachusettského tech-

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

n   Velký hadronový urychlo-
vač (LHC), největší a nej-
složitější pokus částicové 
fyziky v historii, zahájil 
svoji činnost v roce 2008.

n   LHC může urychlovat svaz-
ky protonů na nejvyšší 
energie, jaké kdy stroj vy-
tvořil, a nechá je srážet tři-
cetimiliónkrát za sekundu, 
přičemž po každé srážce se 
tisíce částic rozletí téměř 
rychlostí světla.

n   Fyzikové očekávají, že LHC 
přinese novou éru částicové 
fyziky, během níž budou 
vyřešeny záhady složení 
hmoty a energie ve vesmíru.

—Redakce

Nadílka známých částic, které se šíří  
z místa srážky, může občas obsahovat 
něco nového a krásného.

Světové společenství vědců se účastní největšího 
experimentu v celé historii částicové fyziky.  

Graham P. Collins

Stroj na  
objevy
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nologického institutu odráží obecně sdílený senti-
ment, když vyhlídkách, které LHC slibuje, mluví 
jako o „zlatém věku fyziky.“

Stroj superlativů
K průniku do nového teritoria, kterým teraměřít-
ko je, překonávají základní parametry LHC para-
metry předchozích urychlovačů skoro v každém 
ohledu. Začněme tím, že LHC generuje svazky 
protonů o mnohem vyšších energiích, než bylo 
dříve možné. Jeho téměř sedm tisíc magnetů, 
chlazených kapalným héliem na méně než dva 
kelviny, aby se jim zajistila supravodivost, má za 
úkol řídit a zaostřovat dva paprsky protonů, jejichž 
rychlost se na jednu miliontinu procenta blíží 
rychlostí světla. Každý proton tak bude mít ener-
gii zhruba 7 TeV – 7000krát více, než ve své hmot-
nosti skrývá proton v klidu, jak nám prozradil 
Einstein ve své rovnici E = mc2. Je to asi sedmkrát 
více energie, než má předchozí držitel rekordu, 
urychlovač Tevatron ve Fermiho národní labora-
toři v Batavii ve státě Illinois. Stejně důležité je to, 
že stroj je navržen k produkci paprsků s 40krát 
vyšší intenzitou, neboli svítivostí, než mají paprs-
ky Tevatronu. Když je plně zatížen a pracuje  
s maximální energií, nesou všechny obíhající čás-
tice energii, která se zhruba rovná kinetické ener-
gii 900 aut jedoucích rychlostí 100 km/h nebo 
teplu potřebnému k ohřátí vody pro téměř 2000 
litrů kávy.

Když je urychlovač v provozu, protony cestují  
v téměř 3000 svazcích, které jsou  rozmístěny po 
celém 27kilometrovém obvodu urychlovače. Kaž-
dý svazek až 100 miliard protonů je v kolizních bo-
dech velký jako jehla, jen několik centimetrů dlou-
hý a přiškrcený na průměr pouhých 16 mikromet-

rů (stejně silný je i nejtenčí lidský vlas). Na čtyřech 
místech podél prstence tyto jehly procházejí jedna 
druhou, přičemž každou sekundu dojde k 600 mi-
liónům srážek částic. K těmto srážkám neboli udá-
lostem, jak jim říkají fyzikové,  ve skutečnosti do-
chází mezi částicemi, které tvoří protony, tedy 
mezi kvarky a gluony. Nejrozsáhlejší z těchto drti-
vých nárazů uvolní asi sedminu energie dostupné 
v rodičovských protonech, tedy asi 2 TeV. (Z toho-
to důvodu Tevatron sám vládne jen pětinou z toho, 
co je potřebné k prozkoumání teraměřítkové fyzi-
ky, ačkoli jeho protony a antiprotony mají energii 
1 TeV.

Tisíce částic pocházejících z každé srážky mají 
za úkol sledovat a měřit čtyři obrovské detektory, 
z nichž největší by z poloviny zaplnil katedrálu  
Notre Dame v Paříži a nejtěžší má v sobě více že-
leza než Eiffelova věž. I přes obrovské rozměry de-
tektorů musí být některé jejich prvky umístěny  
s přesností 50 mikrometrů.

Téměř 100 miliónů kanálů dat proudících  
z každého ze dvou velkých detektorů by každou se-
kundu zaplnilo 100 000 kompaktních disků, takže 
do šesti měsíců by sloupec takto zaplněných CD 
dosáhl ze Země na Měsíc. Místo snahy o nahrá-
vání všech těchto údajů tedy musí být v pokusech 
zařazeny spouštěcí mechanismy a systémy získá-
vání dat, které fungují jako rozsáhlé spamové fil-
try, neustále odstraňují téměř všechny informace 
a každou sekundu odesílají údaje jen o 100 nejslib-
nějších událostech do ústředního výpočetního 
systému v CERN, Evropské laboratoři částicové 
fyziky a domovu urychlovače, k archivaci a ná-
sledné analýze.

„Farma“ několika tisíc počítačů v CERN pře-
mění filtrovaná surová data na kompaktnější sou-
bory údajů uspořádané pro fyziky tak, aby je moh-
li co nejlépe prohledávat. Jejich analýzy  probíhají 
v gridové síti, která zahrnuje desetitisíce osobních 
počítačů v ústavech na celém světě, všechny napo-
jeny na deset hlavních center ve třech světadílech, 
která jsou naopak napojena na CERN důmyslný-
mi optickými kabely (jiným příkladem gridové sítě 
je např. známý program SETI).

Cesta tisíce kroků
Oči celého světa se upírají k urychlovači už od kon-
ce roku 2007. Konečná spojení mezi sousedícími 
magnety v prstenci byla provedena na počátku lis-
topadu 2007. V polovině prosince téhož roku byl 
jeden z osmi sektorů ochlazen na téměř kryogenní 
teplotu, potřebnou k provozu, a začalo ochlazová-
ní druhého sektoru. Jeden sektor byl ochlazen, při-
pojen k elektrické síti a znovu vrácen na pokojovou 
teplotu už dříve v roce 2007. Po otestování provo-

URYCHlOVaČ lHC je ovládán z jed-
né sekce (dole vpravo) řídicího 
centra CERNu. detektory mají 
své vlastní řídicí místnosti.

RYCHLÁ FAKTA
RYCHlOST PROTONU:
99,9999991 % rychlosti světla

POČET PROTONŮ VE SVaZkU:
až 100 miliónů

POČET SVaZkŮ:
až 2808

POČET PŘEkŘíŽENí SVaZkŮ Za 
SEkUNdU:
až 31 miliónů, ve 4 místech

POČET SRÁŽEk V JEdNOM 
PŘEkŘíŽENí SVaZkŮ: 
až 20

POČET ÚdaJŮ Na SRÁŽkU:
až 1,5 megabyte

POČET HIGGSOVÝCH ČÁSTIC:
1 každé 2,5 sekundy  
(při plné svítivosti paprsku  
a za určitých předpokladů  
o Higgsově částici)
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zu dalších sektorů, nejprve individuálně a poté 
společně  jako integrovaný systém, byl do jednoho 
ze dvou potrubí určených pro paprsek vstříknut 
paprsek protonů a potrubí je vedlo po dráze 27 
kilometrů okolo stroje.

Řady malých urychlovačů, které budou dodávat 
paprsek do hlavního prstence LHC, mají za úkol 
dopravit protony o energii 0,45 TeV k „prahu“, od-
kud budou vstříknuty do LHC. První vstříknutí 
paprsku bylo kritickým krokem a vědci pracující  
s LHC začnali s paprskem o malé intenzitě, aby 
snížili riziko poškození hardware LHC. Teprve až 
když opatrně zjistili, jak „pilotní“ paprsek odpoví-
dá uvnitř LHC, a když provedli jemné korekce  
řídicích magnetických polí, mohou pokračovat  
s vyšší intenzitou. Pro první spuštění s navrhova-
nou energií 7 TeV měl v každém směru obíhat jen 
jeden svazek protonů – místo téměř 3000 svazků, 
které jsou konečným cílem.

Při postupném spouštění urychlovače krok za 
krokem objevily i problémy. U každého z nich je 
velkou neznámou, jak dlouho bude vědcům a tech-
nikům trvat jeho překonání. Pokud se bude muset 
nějaký sektor ohřát kvůli opravám zpět na pokojo-
vou teplotu, bude to trvat měsíce.

Před spuštěním paprsku musely být ukončeny 
také čtyři experimenty – ATLAS, ALICE, CMS 
a LHCb. Byly také ještě instalovány některé zvláš-
tě křehké části, jako například VELO detektor, 
který byl na LHCb umístěn do své polohy v polo-
vině listopadu 2007. Během své návštěvy jsem byl 
– jako člověk, jehož ve škole zajímala spíše teore-
tická fyzika než experimentální – překvapen tlus-
tými svazky kabelů potřebných k vedení všech ka-
nálů dat z detektorů. Každý kabel byl individuál-
ně označen a musel být s veškerou trpělivostí 
umístěn do správné zdířky a otestován přítomný-
mi studenty.

V době, kdy se první paprsky měly srážet až za 
několik měsíců, někteří studenti a postdoktorální 
stážisté už měli v rukou skutečná data díky kos-
mickému záření, které prolétává skalami na pome-
zí Francie a Švýcarska a sporadicky prochází jejich 
detektory. To, jak detektory reagují na tyto vetřel-
ce, poskytuje důležitou kontrolu toho, že všechna 
zařízení správně spolupracují – od zdroje napětí 
pro samotné detektory až po elektroniku na výstu-
pu k softwaru pro získávání dat, který spojuje mi-
lióny jednotlivých signálů do souvislého popisu 
„události“. 

A teď všichni!
Když všechno opravdu vzájemně spolupracuje, 
včetně paprsků srážejících se v centru každého 
detektoru, stojí detektory a systémy zpracování dat 

před vskutku herkulovským úkolem. Při navrho-
vané intenzitě dojde v každém překřížení jehlovi-
tých svazků protonů až k dvaceti událostem. Mezi 
jedním překřížením a následujícím plyne pouhých 
25 nanosekund (někdy může být prodleva o něco 
větší). Produktové částice ze srážek v jednom pře-
křížení se budou stále pohybovat ve vnějších vrst-
vách detektoru, když už nastoupí následující pře-
křížení. Jednotlivé prvky v každé z vrstev detekto-
ru reagují vždy na průchod částice správného 
druhu. Milióny kanálů s daty proudícími z detek-
toru vytvoří o každé události asi megabyte údajů: 
to znamená každé dvě sekundy jeden petabyte, 
neboli miliardu megabytů. 

Spouštěcí systém, který tuto záplavu dat usměr-
ní do zvládnutelných proporcí, má několik úrovní. 
První úroveň přijme a analyzuje data z pouhého 
podsouboru všech složek detektoru, z kterého 
může vybrat slibné události na základě izolova-
ných faktorů, například podle toho, zda byl ener-
getický mion pozorován letící pod velkým úhlem 
od osy paprsku. Toto tak zvané prvoúrovňové 
spouštění bude řízeno stovkami k tomu určených 
počítačových jednotek – logikou integrovanou  
v jejich hardware. Vyberou 100 00 svazků dat za 
sekundu k důkladnější analýze v dalším stádiu,  
u spouštěče vyšší úrovně.

Spouštěč vyšší úrovně naopak dostává data od 
všech z miliónů kanálů detektoru. Jeho software 
běží na celé farmě počítačů a s průměrnou prodle-
vou 10 mikrosekund po prověření každého svazku 
jednoúrovňovým spouštěčem  má dost času na „re-
konstrukci“ každé události. Jinými slovy, promít-
ne dráhy zpět ke společným počátečním bodům,  
a tak utvoří souvislý soubor dat – energie, momen-
ty, trajektorie a tak dále – pro částice vznikající při 
každé události. 

MaGNETY bylo třeba v roce 2007 
opravit poté, co se při zátěžovém 
testu projevila chyba v návrhu.

ZAJÍMAVOSTI
SVaH!
Tunel lHC se od horizontální 
linie svažuje o 1,4 %, aby se 
dostal co možná nejvíce do 
pevné horniny. Je asi 50 metrů 
hluboko na straně Ženevského 
jezera a 175 metrů hluboko 
na straně druhé. 

FÁZE MĚSíCE
když je měsíc v úplňku, země 
okolo Ženevy se „za přílivu“ 
zvedá o 25 centimetrů, obvod 
lHC se zvětšuje o 1 milimetr 
a energie paprsku se mění  
o 0,02 %. Experimentátoři 
musí s tímto jevem počítat: 
musí znát energii paprsku  
s přesností 0,002 %.

OSMIÚHElNík
Tunel lHC je vlastně osmiúhel-
níkem, s osmi oblouky spoje-
nými osmi krátkými rovnými 
úseky, v kterých se odehrávají 
4 experimenty a jsou v nich 
umístěna zařízení na ovládání 
paprsku.fr
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Protonový synchrotron (PS)

Super protonový 
synchrotron (SPS)

1
2

3
4

5

[lHC Na PRVNí POHlEd]  

Jeden prsten 
vládne všem
Velký hadronový urychlovač spojuje staré osvědčené tahou- 
ny a průkopnické  novinky. Desítky let staré urychlovače, 
včetně protonového synchrotronu a super protonového 
synchrotronu, udělují protonům 99,99975 % rychlosti svět-
la. LHC zvyšuje energii protonů téměř šestnáctkrát a sráží 
je třicetimiliónkrát za sekundu až po deset hodin. Čtyři 
hlavní experimenty generují více než 100 terabytů kolizních 
dat za sekundu.

VEZMĚTE SI PAS
Projekt LHC, mezinárodní v každém 
ohledu, zahrnuje vědce a finance  
z tuctů zemí, včetně 20 členských  
států CERNu v Evropě, šest pozorova-
telských států, jako USA, Japonsko  
a Rusko,  a další země, jako jsou  
Kanada a Čína.

FRANCIE
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URYCHlOVaČ lHC
Téměř 7000 supravodivých magnetů řídí paprsky 
protonů okolo tunelu, který byl vykopán pro 
urychlovač Large Electron Positron (LEP) v roce 
1989 a zaostřuje je do tloušťky lidského vlasu.

1

2 CMS
Kompaktní mionový solenoid je jedním 
ze dvou obrovských víceúčelových de-
tektorů, které budou pátrat po částicích, 
jako je Higgsova, a dalších nových je-
vech. Má pět „sudovitých kol“, jako je 
to na obrázku, a  příklopy na koncích.

aTlaS
Toroidní LHC aparát je dalším detekto-
rem obecného účelu, s jedinečnou kon-
strukcí založenou na toroidních magne-
tech místo na tradičním solenoidu. 

„Velká kola“ (vpravo) detegují klíčové 
částice zvané miony.

4

50 – 175 metrů hluboko

5 alICE
Velký iontový srážecí experiment (A Lar- 
ge Ion Collider Experiment) studuje 
srážky iontů olova (Pb) za vzniku prvot-
ních ohnivých koulí zvaných kvark-gluo- 
nové plazma. Studuje také srážky pro-
tonů s protony jako referenční bod.

lHCb
Tento detektor pátrá po tzv. bottom 
kvarcích a antikvarcích (též se jim říká 
půvabné, „beauty“). Umožní pochopit 
příčinu absence antihmoty ve vesmíru. 
Sleduje jen jednu stranu svého kolizní-
ho bodu.

3
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Vysokoúrovňový spouštěč nechá projít asi 
100 událostí za sekundu do centra globální 
počítačové sítě LHC – výpočetního gridu 

LHC. Gridový systém spojuje výkon sítě vý- 
početních center a zpřístupňuje ji uživatelům,  
kteří se mohou k síti připojit ze svých domácích 
ústavů (viz „The Grid: Computing without 
Bounds,“ Ian Foster; Scientific American,  
duben 2003).

Grid LHC je organizován do vrstev. Vrstva 0 
je v samotném CERNu a sestává hlavně z tisíců 
komerčně získaných počítačových procesorů,  
jak skříňových PC tak, nověji,„blade“ systémů,  
podobných rozměry krabičce na pizzu, ale ve sty-
lové černi, vyrovnané řadu za řadou na poličkách 
(viz ilustraci na protější straně). Podobně jako  
domácí uživatelé hledali zodpovědní lidé opti-
mální řešení a vyhýbají se nejnovějším a nejvý-
konnějším modelům počítačů ve snaze ušetřit 
prostředky.

Data předaná do vrstvy 0 čtyřmi systémy pro 
získávání dat z experimentů LHC jsou  archivová-
na na magnetické pásce. To může znít ve věku 
DVD-RAM disků a f lash disků zastarale, avšak 
François Grey z Výpočetního centra CERN říká, 
že se tento přístup ukazuje jako nejúčinnější a nej-
bezpečnější. 

Vrstva 0 má za úkol  distribuovat data do 12 
center vrstvy 1, která jsou umístěna v samotném 
CERNu a v jedenácti dalších velkých ústavech po 
světě, včetně Fermilabu a Brookhavenské národní 
laboratoře v Spojených státech, jakož i v centrech 
v Evropě, Asii a Kanadě. Nezpracovaná data tedy  
existují ve dvou kopiích, jedna v CERNu a jedna 
rozdělená po světě. Každé z center vrstvy 1 má také  
uchovávat kompletní sadu údajů v kompaktní for-
mě strukturované pro fyziky, kteří s nimi provedou 
celou řadu analýz.

Úplný výpočetní grid LHC má také centra vrst-
vy 2, což jsou menší výpočetní centra na univerzi-
tách a výzkumných ústavech. Počítače v těchto 
centrech budou poskytovat distribuovaný výkon do 
celého gridu k analýze dat.

Kamenitá cesta
S všemi novými technologiemi, které se připravu-
jí k připojení online, není překvapením, že LHC 
na své cestě zažil několik zpoždění – a ještě další 
vážné nezdary. V březnu 2007 jeden magnet  
z těch, které se používají k zaměření protonových 
paprsků těsně před kolizním bodem (zvaný kvad-
rupólový magnet) utrpěl během testů „vážnou 
poruchu“ během testu své odolnosti vůči značným 
silám, které by mohly působit, pokud by například 
cívky magnetu během zacházení s paprskem ztra-
tily svou supravodivost (tomuto úkazu se říká zhá-
šení). Část podpěr magnetu pod tlakem testu zko-
labovala za hlasitého zvuku podobného explozi, 
přičemž se uvolnilo plynné helium. (Mimocho-
dem, když pracovníci nebo novináři vstupují do 
tunelu, nesou s sebou z bezpečnostních důvodů 
malý dýchací přístroj.)

Tyto magnety se vyskytují ve skupinách po 
třech a jejich úkolem je tisknout nejprve paprsek ze 

Při počtu až dvaceti srážek, které nastávají v 25nanosekundových intervalech v centru 
každého detektoru, produkuje LHC více dat, než může být zaznamenáno. Tak zvané 
spouštěcí systémy vybírají nepatrný podíl dat, v kterém lze podle všeho nalézt něco  
zajímavého, a zbytek odstraňují. Světová síť počítačů, zvaná grid, poskytuje tisícům 
badatelů po celém světě přístup k uloženým datům a výpočetní sílu k jejich analýze.

PŘÍLIŠ MNOHO INFORMACÍ
[ZPRaCOVÁNí daT]

detektor

Spouštěč první úrovně 
(hardware)

Spouštěč vyšší úrovně 
(software)

Vrstva 0

Vrstva 1

archiv dat

Optické linky 10 gigabitů za sekundu

sl
im

 f
il

m
s

Hrubá data z podsou-
boru systémů detek-
toru přicházejí k spou- 
štěči první úrovně.

Spouštěč první 
úrovně vybírá 
100 000 událostí 
za sekundu na 
základě prvků, 
které v datech 
izoluje.

Spouštěč vyšší úrovně 
analyzuje shromáždě-
ná data z těchto udá-
lostí.

Vybírá 100 událostí za sekundu  
a odesílá jejich data do gridové 
vrstvy 0, na farmu tisíců počítačů 
v CERNu.

Vrstva 0 vytvoří archivní pásku dat  
a také posílá data do míst ve vrstvě 1  
(v hlavních laboratořích) k uložení.

Místa vrstvy 2 na univerzitách a ústavech 
provozují programy na zpracování dat pro 
uživatele z každého místa na gridu.

Vrstva 2
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strany ke straně, poté ve svislém směru a nakonec 
opět ze strany ke straně; toto pořadí zajistí paprsku 
dobré zaostření. LHC využívá 24 takových sku-
pin, jeden triplet na každé straně čtyř interakčních 
bodů. Vědci spojení s LHC nejprve nevěděli, zda 
bude nutno odmontovat všech 24 a odnést je z pod-
zemí nahoru k úpravě. Taková procedura by zpoz-
dila plán o celé týdny. Problémem byla chyba v ná-
vrhu:konstruktéři magnetu (výzkumníci ve Fermi-
labu) nevzali v úvahu všechny druhy sil, s kterými 
se magnety budou muset vypořádat. Odborníci 
CERNu a Fermilabu horečně pracovali, identifi-
kovali problém a přišli se strategií, v jejíž rámci 
upevnili nepoškozené magnety v tunelu urychlo-
vače. (Triplet poškozený při testu byl dopraven na 
povrch k opravě.)

V červnu 2007 generální ředitel CERNu Ro-
bert Aymar oznámil, že kvůli selhání magnetu a 
nahromadění drobných problémů musel posunout 
plánované zahájení provzu urychlovače z listopadu 
2007 na jaro 2008. Energie paprsku musela být 
zvyšována rychleji, aby bylo možno držet krok  
s plánem a „dělat fyziku“ už v červnu 2008.

Ačkoli mi někteří pracovníci na detektorech 
naznačili, že by byli rádi, kdyby měli více času, pů-
sobilo neustále oddalované datum spuštění LHC 
obtíže, neboť čím později měl LHC začít produ-
kovat rozumná množství údajů, tím více měl stále 
fungující Tevatron příležitosti, jak LHC s něčím 
předstihnout. Tevatron mohl nalézt důkaz Higg-
sova bosonu nebo něco stejně vzrušujícího, pokud 
by příroda si příroda krutě zahrála a propůjčila  
by neznámé částici právě dostatečnou hmotnost  
k tomu, aby se ukázala v právě nyní rostoucí hoře 
dat z Fermilabu.

Zdržení také vyvolávalo osobní problémy stu-
dentů a jednotlivých vědců kvůli zdržení jejich 
prací, zapříčiněnému čekáním na data.

Další potenciálně vážný problém vyšel na svět-
lo v září 2007, když inženýři zjistili, že klouzavé 
měděné prsty uvnitř potrubí pro paprsek, známé 
jako zásuvné moduly, se zmačkaly, když byl jeden 
sektor urychlovače ochlazen na kryogenní teplotu 
potřebnou pro činnost a poté ohřát zpět na poko-
jovou teplotu. 

Rozsah problému nejdříve nebyl znám. Plný 
sektor, kde se prováděl chladicí test, má 366 zásuv-
ných modelů a otevření každého z nich k ověření a 
případné opravě by bylo hrozné. Místo toho pří-
slušný tým vypracoval postup, při němž se do pa-
prskového potrubí vpraví kulička o něco menší, 
než je ping-pongový míček – dostatečně malá na 
to, aby se do potrubí právě vešla a aby ji bylo mož-
no pomocí stlačeného vzduchu prohánět potru-
bím, a dostatečně velká na to, aby se zastavila  

o zdeformovaný modul. Kulička obsahuje vysílač-
ku s frekvencí 40 Mhz – stejnou frekvencí, jakou 
svazky protonů budou putovat podél potrubí, když 
bude urychlovač běžet na plný výkon – to umožní 
sledovat postup kuličky s pomocí senzorů paprsků 
– tato zařízení jsou rozmístěna vždy po 50 met-
rech. K všeobecné úlevě tento postup prozradil, že 
byla narušena funkce pouhých šesti ze všech mo-
dulů sektoru – tak malý počet se dá snadno otevřít 
a opravit.

Když byl v listopadu 2007 dokončen poslední 
spoj mezi magnety, čímž se uzavřel kruh a mohlo 
se začít s chlazením všech sektorů, vedoucí projek-
tu Lyn Evans to komentoval slovy: „Na tak složitý 
stroj jdou věci pozoruhodně hladce, a my se těší-
me, že budeme v létě následujícího roku dělat na 
LHC novou fyziku.“ 

10. září 2008 pak protonové paprsky poprvé 
úspěšně obíhaly v hlavním okruhu LHC. 19. září 
byl však provoz zastaven kvůli závažnému selhání 
u dvou supravodivých směrovacích magnetů; 
opravy si vyžádaly více než rok. 20. listopadu 2009 
se protonové paprsky znovu vydaly na cestu po 
hlavním okruhu a 23. listopadu 2009 byly zazna-
menány první úspěšné srážky protonů s protony 
při injekční energii 450 GeV na částici. 18. prosin-
ce byl Velký hadronový urychlovač vypnut, když 
předtím dosáhl kolizní energie protonů 2,36 TeV. 
Přitom okruhem po několik hodin obíhalo mno-
ho svazků protonů a získala se data z více než mi-
liónu srážek proton–proton. Nyní má být LHC 
vypnutý až do února 2010.V tomto čase má být vy-
lepšena ochrana magnetů a další vlastnosti, což by 
mělo v roce 2010 umožnit výzkum při energii pa-
prsku až 3,5 TeV. Velký hadronový urychlovač 
nám ještě v závěru této dekády může odhalit ne-
jedno tajemství.  n

TISíCE PROCESORŮ jsou v CERNu 
spojeny dohromady, aby poskyt-
ly výpočetní sílu potřebnou ke 
zpracování dat, která proudí  
z experimentů.

➥  CHCeTe-LI 
VěděT VÍCe:

The large Hadron Collider.  
Chris Llewellyn Smith, Scientific 
American, díl 283, č. 1; strany 70–77; 
červen 2000.

discovering the Quantum  
Universe.  
Dostupné na: www.interactions.
org/quantumuniverse/qu2006

CERN – stránky pro veřejnost: 
http://public.web.cern.ch/public

Experimenty na LHC:  
http://lhc.web.cern.ch/lhc/lHC_
Experiments.htm

US LHC Blogs:   
Monica Dunford, Pamela Klabbers, 
Steve Nahn a Peter Steinberg.  
Dostupné na: www.uslhc.us/blogs

 Sledujte aktuální stav urychlovače 
a experimentů na:  
http://lhc.web.cern.ch/lhcfr
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