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European Organization for Nuclear 
Research - CERN

ιδρύθηκε το 1954

22 κράτη μέλη 
+ 7 συνεργαζόμενα

συμβάντα
σύγκρουσης

Μεγάλος Επιταχυντής 
Αδρονίων (LHC)

σήραγγα μήκους 26.7Km

βάθος  45m έως 170m 

πειράματα στεγάζονται στις 
σήραγγες (ATLAS, ALICE, CMS, LHCb) 



O τομέας Tοπογραφίας  (SU section)            
στο CERN

 Accelerator (AC) : τους επιταχυντές

 Experiment Metrology (EM) : τις εφαρμογές
της γεωδαιτικής μετρολογίας στην πειραματική
φυσική

 Micro Technology & Instrumentation
(MTI) : τη μικρο-τεχνολογία και τα όργανα
μέτρησης

 Geodesy & Computing (GC) : τη γεωδαισία
και τον προγραμματισμό υπολογιστικών
εφαρμογών

https://espace.cern.ch/SU/AC/default.aspx
https://espace.cern.ch/SU/EM/default.aspx
https://espace.cern.ch/SU/MTI/default.aspx
https://espace.cern.ch/SU/GC/default.aspx
https://espace.cern.ch/SU/GC/default.aspx


Οι δραστηριότητές του ΑΤΜ
 Γεωδαισία, ανάλυση δεδομένων και αποθήκευσή τους

(Survey database)

 Μετρολογικό έλεγχο των στοιχείων για τη μεταφοράς της
ακτίνας (quality controls, contribution to assembly works,
fiducialisation)

 Ευθυγράμμιση επιταχυντών (PS complex, nTOF, SPS
complex and secondary beam lines, LEIR, LHC, Linac4, HP-
SPL, AWAKE, ELENA)

 Μικρό – Τεχνολογία και όργανα (Micro technology and
instrumentation)

 Μετρολογικό έλεγχο των ανιχνευτών (CMS, Atlas, ALICE,
LHCb, TOTEM, CAST, SPS areas, Compass, PS areas and
secondary beam lines)



Εγκατάσταση μέτρηση και επέκταση  
γεωδαιτικών δικτύων

ένα  βιομηχανικό αλλά και εργαστηριακό 
περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς

Περιορισμένος χρόνος 

Αποφυγή υλοποίησης σημείων αναφοράς σε 
μεταλλικές κατασκευές και πυλώνες 



ο μετασχηματισμός συντεταγμένων 
σημείων στο χώρο

η χάραξη  55  κέντρων διαφόρων 
διαμετρημάτων οπών στη οροφή 
κρυοστάτη

• γεωμετρικός έλεγχος κατασκευών
•χάραξη σημείων πάνω σε
κατασκευές
•ευθυγράμμιση κατασκευών σε
σχέση
με τη δέσμη πρωτονίων



ο γεωμετρικός έλεγχος 
κρυοστατών και ανιχνευτών

 διαστατικός έλεγχος, 
 έλεγχος επιπεδότητας
 Υψομετρικός έλεγχος
 Έλεγχος εξαρτημάτων



ευθυγράμμιση του εξοπλισμού με τη 
δέσμη πρωτονίων

 κέντρα σωλήνων (flanges),  
κέντρα μικρών ανιχνευτών
 ειδικοί αισθητήρες πρέπει 
να ευθυγραμμιστούν σε σχέση 
με τη δέσμη των πρωτονίων.



παρακολούθηση των παραμορφώσεων 
των κρυοστατών

παραμορφώσεις των κρυοστατών κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων συμπίεσης (Vacuum Test) 



″οnline″ παρακολούθηση κατά τη 
μετακίνηση των κρυοστατών

Ο Ανιχνευτής  του πειράματος πρέπει να 
τοποθετηθεί στην ορθή θέση με ακρίβεια ±1 mm



″online″ παρακολούθηση παραμορφώσεων 
σε περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης

απαγορευμένη ή περιορισμένη πρόσβαση  
λόγω της ύπαρξης ραδιενεργών στοιχείων

συσκευές BCAMs

μια ηλεκτρονική 
κάμερα και ένα ζεύγος 
πηγών φωτός

Σε απόσταση 1 m, 
η σχετική ακρίβεια είναι 5 
μm, η απόλυτη ακρίβειά 
του είναι 50 μm



Παρακολούθηση παραμορφώσεων 
αντικειμένων βυθιζόμενων σε υγρό  άζωτο

φωτογραμμετρική μέθοδος
Η κρυογονική απόδοση (Cryogenic Performance) 
διαφόρων αντικείμενων αποτελεί αντικείμενο μελέτης.   
Υπολογίζονται οι παραμορφώσεις διάφορων 
αντικείμενων τα όποια βρίσκονται σε περιβάλλον με 
θερμοκρασίες που προσεγγίζουν τους -270 °C.



Μετρήσεις και χαράξεις ακριβείας

• διάνοιξη οπών
• ευθυγράμμιση αντικειμένων με 
βάση τα σημεία χάραξης.

• τοποθέτηση αντικειμένων 
σε συγκεκριμένες θέσεις

•υλοποίηση  αξόνων 



Μετρολογικός έλεγχος του 
γεωδαιτικού εξοπλισμού στο CERN

Υπόγεια γεωδαιτική βάση 
ελέγχου

Εξωτερική  γεωδαιτική βάση 
ελέγχου

μήκος 55 m

μήκος 1500m κάθε 100m 
εγκαταστημένο βάθρο





Συμπεράσματα
Επειδή το ±1mm είναι πολύ μεγάλο σφάλμα για τις

εργασίες του ερευνητικού κέντρου CERN , άλλα και άλλων
σύγχρονων εργοταξίων των μεγάλων και σημαντικών έργων
όπου η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η
αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικότατη επιδίωξη κάθε
εμπλεκόμενου.

Ο ρόλος του Τοπογράφου μηχανικού

 ξεκινά από τη στιγμή της δημιουργίας των υπόγειων
εγκαταστάσεων του και ειδικά του τούνελ του Μεγάλου
Επιταχυντή Αδρονίων

 συνεχίζεται κατά τη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων
καθημερινά που απαρτίζουν το κάθε πείραμα και

 παραμένει πάντα σημαντικός και κομβικής σημασίας για την
ευθυγράμμιση αντικειμένων σε σχέση με τη δέσμη πρωτονίων
αλλά και την παρακολούθηση παραμορφώσεων και
μικρομετακινήσεων κατασκευών αλλά και εγκαταστάσεων.



Η ενδυνάμωση στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής 
των αντικειμένων της γεωδαισίας όπως

κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
προετοιμάσουμε 

τον τοπογράφο του 21ου αιώνα.

 Η έννοια του σφάλματος και η ανίχνευση του 
στις μετρήσεις και στους υπολογισμούς

 Η μεταφορά συστημάτων συντεταγμένων σε 
δυο και τρεις διαστάσεις 

 Ο Έλεγχος μετακινήσεων και παραμορφώσεων 
κατασκευών

 Η Μετρολογία
 Η Φωτογραμμετρία
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