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Partikel Acceleratorer

•75-81 stud på AU
•81-83+ på CERN
•85-90 ASTRID
•98 ELISA
•05-09 DANFYSIK/Siemens
•08-13 ASTRID2
•11-15 cancer partikel kanon
•11-20+ ESS mv

Af centerleder Søren Pape Møller, 
Institut for Fysik og Astronomi, 

Aarhus Universitet

Argentinsk Tango

Foredragets indhold
• Hvad er og hvorfor acceleratorer
• C-14 datering med accelerator
• CERN og elementarpartikler
• Kræftbehandling med accelerator på AUH
• Den lokale accelerator ASTRID2
• Industrielle acceleratorer og diamanter
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En maskine der kan øge hastighed og energi af
et objekt, fx en bil.

I en partikelaccelerator anvendes høje
elektriske spændinger til acceleration af
ladede atomare partikler.

Hvad er en accelerator?

• Energienhed for atomare partikler:
eV (elektronvolt)

• keV = 1.000 eV
• MeV = 1.000.000 eV
• GeV = 109 eV
• TeV = 1012 eV

Hvad måler vi energi i?
(for atomare partikler)

1,5V
+

-
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Eksempler på velkendte 
(partikel)acceleratorer

Gammeldags
fjernsyn
elektronkanon
10 kV, dvs. 10 keV

Strålekanon
10 MV, dvs. 10 MeV

Fysikerne opdagede atomerne ….

1H                4He                       7Li

proton

neutron

elektron

+ cirka 100 flere
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De første (elektrostatiske) 
acceleratorer
Protoner, brintatom - elektron,
accelereres nedad med 800 kV.

1932: Første gang en accelerator omdanner et 
grundstof:
p + 7Li → 4He + 4He

Højspændingsaccelerator 
på 1.4 MV

Accelerator i tryktank
med isolerende gas

1950’erne
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Ny (2015) accelerator ved Aarhus 
Universitet med energi på 1 MV

Aldersbestemmelse med accelerator via kulstof-14
Tre slags kulstof-atomer:

14C er radioaktivt med 
en halveringstid på 
5.730 år

6
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12C

neutron

proton

elektron
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13C

6
8

14C

14C dannes i atmosfæren ved 
kollisioner med kosmisk stråling
n+ 14N 14C      (CO2)         (10-9)
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C- Positiv
højspænding

C- + folie  C4+

14C4+eller 12C4+

Sortering vha. 
magnetisk og 
elektrisk felt

Hvor gammel kan en 
grønlandshaj blive?

C-indholdet i øjelinsen 
udskiftes ikke efter fødslen.
Derfor kan fødselstidspunktet 
bestemmes fra 14C-indholdet.

Acceleratoren bruges dog mest til

arkæologiske fund, f.eks. ”mosefund”
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Hvad består verden af?

Celle

Proton
Neutron

Molekyle

Atom

Synkrotronen: acceleratoren 
uden begrænsning!

ASTRID2

Acceleration

Accelerationsspænding genbruges.

Hastighed øges til tæt på
lysets (300.000 km/s).
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Man kunne nu bygge større og 
større acceleratorer:  € € € !
CERN i Geneve 1976: 450 GeV proton 
synkrotron med omkreds på 7 km.

Her studeredes bl.a. hvad der er indeni 
protonerne: kvarker

Fysikerne opdagede altså kvarkerne!

Er kvarker elementarpartikler (udelelige)?
Er elektroner?

Atom

Atomkerne Proton Kvark
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Altså vi består af

u d υe e

Kvark Kvark Neutrino Elektron

”Vi” består også af

u d υe e

c s υμ μ

t b υτ τ
Kvark Kvark Neutrino Lepton

Der findes kun tre familier!
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De fire kendte kræfter

LHC acceleratoren på CERN
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Indtil 1964…
.. havde vi ingen mikroskopisk forklaring på

masse

Peter Higgs

LHC

ProtonerProtoner

ProtonerProtoner
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Partikel-kollision

Et menneske

mia. eV

Higgs-partiklen blev opdaget 
på CERN i 2012!
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På CERN fandt man altså Higgs partiklen
Vi ved altså nu hvorfor vi har
en masse (at vi ”vejer” noget):

Er der andet
vi heller ikke ved?

Galakse
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Galaksehob

Universet Alder: 

13,5 mia. år

Men det meste stof kan vi
ikke se!!!!!

Hvad mere håber vi at finde ved LHC?
Med acceleratorer kan i dag undersøge de kendte 5 % af 
Universets masse!

Hvad består det meste (95 %) af universet af?
• Hvad er dette mørke stof og energi?
• Kan vi finde det med acceleratorer? ”New physics”
• Eller måske en helt anden forklaring!
• Hvad tror du?
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CERN: LHC  FCC

Nye acceleratorer til 
strålebehandling af kræft
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Hvad er kræft?

Kræft er uhæmmet vækst af celler: deling og 
spredning.

Normalt
væv

Kræftceller

Hvad er kræft?
Kræft er uhæmmet vækst af celler: deling og 
spredning.

Cirka hver tredje af os får kræft inden 75 år.

Godt 40.000 nye tilfælde om året i DK.

2/3 overlever i mindst 5 år.
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Hvordan behandles kræft?

• Kirurgi
• Kemoterapi
• Immunoterapi
• Stråleterapi

Celle

Hvordan behandles kræft med Stråleterapi?

Proton

Elektron
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Konventionelle strålekanoner med elektroner

Her accelereres
elektroner op til
10-20 MeV.

Strålebehandling med elektroner (og fotoner)
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Elektroner

Strålebehandling med elektroner

Dosis

Protoner

Strålebehandling med protoner

Dosis
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Dansk Center for Partikel Terapi

• Kun ét proton-kræft-center i 
Danmark: nyligt opført ved Aarhus 
Universitetshospital i Skejby.

• Bygget til behandling af 1.000 
patienter/år – især børn og 
sværttilgængelige tumorer.

• Pris: cirka ¾ mia. kr. 
• Betalt af det offentlige, A.P. Møller 

Fonden og andre fonde.

Dansk Center for Partikel Terapi ved AUH i Skejby
Ny Strålekanon



21

Aarhus Universitetshospital i Skejby

Dansk Center for 
Partikel Terapi:
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Dansk Center for Partikel Terapi

Status:

• Cyclotron-accelerator blev installeret i juni 2017

• Første patienter blev behandlet i februar 2019.

• Indtil nu mere end 250 patienter færdigbehandlet

• Max 1000 pt per år

>250 pt á ~30 fraktioner
• Hjernetumorer
• Kræft i halsen
• Brystkræft
• Spiserørskræft
• Bindevæv
• Livmoderhalskræft
• Børn i det hele taget

Vores samarbejde med
DANFYSIK/Siemens om
lignende anlæg til ioner
Resulterede i 3-1=2 anlæg!
Pris!
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ASTRID under p-plads på Aarhus Universitet

ASTRID2 Den ”ultimative” Røntgenkilde, ASTRID2:
• Elektroner med energi på 580 mio. eV (300.000 km/s)
• Benyttes i 40 uger om året af mere end 100 forskere –

heraf 50 fra udenlandske forskningsinstitutioner

ASTRID

ASTRID2
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Opbygning af ASTRID2 i 2012Opbygning af ASTRID2 i 2012

ASTRID2 og stråling fra synkrotron

Synligt
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gitter 

accelerator 

prøve 

elektron 
analysator 

monokromator 

5254565860

Bindings Energi (eV)
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Eksperiment med synkrotronstråling

bindingsenergi (eV)

in
te

ns
ite

tprøve

• proton-accelerator på 2 GeV, 5 MW beam effekt
• Neutronkilde til materiale studier
• pris: ~2 G€ (1/3 S, 1/8 DK)

•EUROPEAN SPALLATION SOURCE I LUND

•500 m
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AU ”beam-spreading system” for ESS

• AU har deltaget i design af ESS accelerator siden 2011 (design af LWU, HEBT, Raster system)

• AU contrakt på ~3 M€ med ESS: design og indkøb af ”beam-spreading system” 2015-2019;

Raster magnet system Target center

Prototype under test på AU
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Kan man finde diamanter
med en accelerator?

12C

Hvor findes 
diamanter?

Diamanter findes ved at bryde/knuse 
kimberlit, og derefter udvaske/puste/klæbe
diamanterne fra gruset/støvet.

By
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”Diamantfabrik”

Diamant set (detekteret) med PET-kamera

• Blindteste metoden med

Gem Diamond Technical Services

• Optimalt valg af accelerator
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Afslutning

Vi har set på nogle anvendelser af 
acceleratorer, og fremtiden vil uden tvivl 
bringe andre.

Desuden at acceleratorer er nyttige.

Endelig vil nye typer af acceleratorer se 
dagens lys, fx acceleratorer der bruger 
intense lasere til acceleration!


