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Οι καινοφργιοι ανιχνευτζσ ακτινοβολιϊν είχαν πάντα αντίκτυπο ςτθ βαςικι ζρευνα ςτθ Φυςικι. Θα ξεκινιςω
με μια ιςτορικι αναδρομι και μια ςειρά παραδειγμάτων από τθν ανακάλυψθ του ποηιτρονίου ζωσ αυτι του
νετρονίου και του νετρίνο. τθ ςυνζχεια κα ςασ παρουςιάςω δφο καινοφργιεσ ςυςκευζσ που αναπτφςςονται
αυτι τθν περίοδο από τθν ομάδα μου ςτο Παρίςι:
1. Ο αεριοφχοσ ανιχνευτισ Μικρομζγασ, με πολλαπλζσ εφαρμογζσ ςτθν Φυςικι Τψθλϊν Ενεργειϊν, ςτθν
Πυρθνικι Φυςικι, ςτθν Βιομθχανία κακϊσ και ςτον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ, κατζχει μια διακεκριμζνθ κζςθ και
χρθςιμοποιείται πλζον διεκνϊσ. Θα παρουςιαςκεί θ χριςθ του ςε πειράματα ςτουσ επιταχυντζσ των
τοιχειωδϊν ωματιδίων, ςτθν ζρευνα του ςωματιδίου Axion, ςτθν Φυςικι του νετρίνου και ακόμθ ςτθν
ζρευνα για τθν κατανόθςθ τθσ κοτεινισ Υλθσ του ςφμπαντοσ.
2. Ο φαιρικόσ Αναλογικόσ Απαρικμθτισ (Spherical Proportional Counter – SPC) είναι μια νεότερθ ανιχνευτικι
ςυςκευι που ςυνδυάηει απλι λειτουργία, αντοχι και εκπλθκτικι ενεργειακι διακριτικι ικανότθτα.
Προτείνουμε ζνα παγκόςμιο δίκτυο από εκατοντάδεσ τζτοιουσ ανιχνευτζσ εγκατεςτθμζνουσ ςε υπόγειεσ
γαλαρίεσ ορυχείων ι ςε μεγάλο βάκοσ μζςα ςτθν κάλαςςα για τθν ανίχνευςθ εξωγαλαξιακϊν
Τπερκαινοφανϊν. Με τουσ ανιχνευτζσ αυτοφσ ανοίγει καινοφργιο παράκυρο ςτον τομζα τθσ ςκοτεινισ φλθσ ςε
λίαν χαμθλζσ ενζργειεσ, κάτω από το κατϊφλι των ανιχνευτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα.
ioanis.giomataris@cern.ch

Το προφίλ του ομιλητή

Ο Ιωάννθσ Γιοματάρθσ, κακθγθτισ, διευκυντισ ερευνϊν ςτο κζντρο ερευνϊν CEA-SACLAY ςτο Παρίςι. Πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Φυςικισ του ΑΠΘ
και διδάκτορασ εργάηεται ςτον τομζα τθσ φυςικισ των υψθλϊν ενεργειϊν και είναι γνωςτόσ για μια ςειρά προτάςεων ςτθ Φυςικι και ιδιαίτερα
ςτθν ανάπτυξθ καινοφργιων ανιχνευτικϊν ςυςτθμάτων. Μια από τισ πιο γνωςτζσ εφευρζςεισ του είναι ο ανιχνευτισ ακτινοβολιϊν ΜΙΚΡΟΜΕΓΑ,
ο οποίοσ αποτελεί ςιμερα παγκόςμιο ςτακμό και χρθςιμοποιείται ςε δεκάδεσ διεκνι πειράματα τθσ φυςικισ, ςτον τομζα τισ Βιομετρικισ και
γενικϊσ ςτουσ τομείσ των εφαρμογϊν ςτθ βιομθχανία. Για τθν πολφπλευρθ ςυνειςφορά του ςτθν επιςτιμθ ζχει τιμθκεί με βραβεία από τθν
Γαλλικι Ακαδθμία κετικϊν επιςτθμϊν Οι εργαςίεσ του ζχουν ιδιαίτερο απόθχο ςτθν Φυςικι των νετρίνων και ςτθν ζρευνα γφρω από τθ ςκοτεινι
υλθ του ςφμπαντοσ.

