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Recerca sobre 
ATLAS i el CERN



Els grans 
experiments científics



Big Science

• Experiments més grans i més 
complexos

• La idea de ‘big science’ es proposa els 
anys 60 per Weinberg i Price

• Aglutina una part cada vegada més 
important dels científics i dels fons de 
recerca



Per què?

• Problemes cada vegada més 
complexos

• Necessitats de finançament i de capital 
humà

• Control per part dels governs



Característiques

• Mida

• Complexitat

• Col·laboració

• Diversitat

• Modularitat

• Ús de les TIC: e-science / e-research



LHC



ATLAS a l’LHC



El detector ATLAS



Com funciona



La col·laboració 
ATLAS



L’organització 
d’ATLAS

3000 científics

174 universitats o 
instituts

38 països



Cinc aspectes 
interessants

1. L’estructura de la col·laboració

2. El coneixement

3. El paper de les tecnologies

4. Les dades

5. La carrera científica



1. L’estructura de la 
col·laboració

• Nivell creixent de col·laboració 
científica

• Relació directa de col·laboració amb 
impacte

• Com és la col·laboració als grans 
experiments?



Les publicacions 
d’ATLAS



Projecte Genoma 
Humà



Xarxa de coautoria 
d’ATLAS140 nodes

1073 enllaços

Densitat: ρ = 0.11

Camí més curt: l = 2.27
Diàmetre: d = 5

Grau mitjà: <k> = 15.33

Coef. de Clustering: C = 0.39



Anàlisi de comunitats
Mètode de 
modularitat
(Greedy algorithm)

9 comunitats



Resultats
• Troballes interessants

• Alt grau de col·laboració

• Xarxa de coautoria no invariant d’escala (al contrari que 
les habituals)

• No hi ha aparentment cap efecte de la distància 
geogràfica

• Conclusions

• Les grans col·laboracions tenen una estructura interna 
pròpia

• Cal tenir-ho en compte en estudiar la col·laboració 
científica en general



2. El coneixement
- Quines són les dimensions 

crítiques de l’actuació de 
l’organització

- Quins són els actius de 
coneixement que les 
suporten

- On podem situar aquests 
actius de coneixement a l’I-
Space

- Quines implicacions 
estratègiques en podem 
treure?

Com és el 
mapa de 

coneixement 
d’ATLAS?



Mapa de 
coneixement de 

TDAQ



Quin és el 
coneixement 
important?



Cinc grups de 
coneixement



Resultats

• Importància del coneixement “tou”: 
habilitats de gestió i direcció

• Manca de formació “formal” dels 
científics

• Necessitat de tenir en compte aspectes 
organitzatius



3. El paper de les 
tecnologies



Les simulacions com 
a eina clau



e-Science  / e-
Research

Sloan Digital Sky Server



4. Les dades
ATLAS: 3200 Tb de 
dades enregistrades 
cada any, equivalents a:

7 Km de CDs

600 anys de 
cançons 

enregistrades

3000 milions de 
llibres



El GRID



Open Data



Ciències Socials 
Computacionals

FET Flagship project



5. La carrera 
científica

Com afecta als 
investigadors la 
participació en 
grans projectes 

científics?



Resultats
• Els contactes personals es veuen afectats per la mida i 

la complexitat de les col·laboracions

• En no haver-hi reconeixement extern a través de 
publicacions, els investigadors han de recórrer a 
mecanismes de reconeixement “interns”

• Els científics han de saber trobar la manera de destacar 
professionalment sense violentar els valors i l’orientació 
col·lectius

• La cultura dominant de la física a la col·laboració fa que 
professionals d’altres disciplines s’hi hagin d’amotllar 
per poder-se integrar adequadament



Un pas més…

Citizen science

Crowd science



Galaxy Zoo

Galàxia “green pea”

http://www.galaxyzoo.org



Open Dinosaur 
Project

http://opendino.wordpress.com/



FoldIt

http://fold.it



http://kimo.uoc.edu
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