
Så styrs SPS på Cern – det är en makalös manick!

Anläggningen fi nns både ovan och under jord. Det fi nns sex likadana hus utmed ringen med drivutrustning, men bara en kon-
trollcentral. Lågenergetiska protoner kommer in med 14 gigaelektronvolt energi och lämnar ringen för vidare befordran till 
LHC med 450 gigaelektronvolt. Notera att man använder MIL-STD 1553 fl ygplansbuss för att föra ned och ta upp data från un-
derjorden. Runt ringen sitter ”the Lattice”, en ständigt upprepad följd av avböjare och fokuserare. Dessutom vakuumpumpar 
och massor av sensorer. Ringen kan dessutom värmas för att gasa ut lagrade luftmolekyler så att vakuumpumpningen går for-
tare. Strålkännarna, sensorerna som rapporterar strålens form och läge, är märkliga enheter. The Closed Orbit Dipole är en liten 
avböjare som används för att ge strålen en sista kompensationsknuff en gång per varv, så att omloppsdiametern är densamma. 

Världen omkring oss är som 

bekant uppbyggd av atomer. 

Atomer består av elementar-

partiklar, som elektroner, pro-

toner och neutroner. Så långt 

fi ck man lära sig i skolan. Fors-

karna har visat att neutroner 

och protoner, som ingår i grup-

pen hadroner, är sammansatta 

av delpartiklar kallade kvarkar. 

Kvarkarna hålls samman av en 

kraft som kan uttryckas som en 

klisterpartikel, gluonen. 

Elekt ronen som går i sin bana 

runt atomkärnan hålls kvar av 

en annan kraft, som förmed-

las av fotonen, ljuspartikeln. 

Fotonen överför en kraft, elek-

tromagnetismen (ofta i form 

av ljus eller radiovågor), men 

är själv utan massa. Neutrinon 

överför nästan ingenting alls 

och har väldigt liten massa, 

medan andra partiklar, W- och 

Z-bosonerna som har samband 

med radioaktivt sönderfall, har 

mycket stora massor. 

Varför har olika partiklar olika 

massor? Higgs-fältet är ett hy-

potetiskt kraftfält som genom-

fl yter hela universum, och det 

skulle kunna vara partiklarnas 

samverkan med detta fält som 

ger dem massa. Samverkan, 

alltså massan, förmedlas av än-

nu en partikel, Higgs-bosonen. 

Partiklar som inte samverkar, 

som fotoner, har därför ingen 

massa. När partiklar (hadroner, 

som alltså samverkar) krockas i 

LHC kommer sådana energier 

att fi nnas tillgängliga att Higgs-

partikeln kan skapas och stude-

ras. Händer detta kan man ve-

rifi era varför saker och ting har 

massa. Man tänker sig också att 

vid tillräckligt höga energier är 

de olika krafterna i universum, 

de inuti atomen, den elektro-

svaga och den elektrostarka 

kraften, gravitationen och elek-

tromagnetismen, egentligen  

en och samma kraft som bara 

visar sig på olika sätt, förmed-

lade av Higgs-bosonen. 

Drivning ovan jord i SPS: högfrekvensenergi på 200,2 megahertz

SPS förbrukar en del ström, och den första bilden visar ett av ställverken i drivhallen, som matar ström till anläggningen. Mittbil-
den visar ett datorstyrt kraftaggregat (converter), som används för att mata avböjningsmagneterna med allt mellan 1 och 5 000 
ampere. Klystronerna, till höger, genererar den högfrekvensenergi på 200,2 megahertz som används i acceleratorerna runt 
ringen. De orange rören är vågledare som för ned energin till ringen. Den stora burken som det står Siemens på är själva elek-
tronröret, som det totalt fi nns ett hundratal av.
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Lyckade lösningar: Cern


