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Детектор CMS в CERN
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1. Програма на LHC

2. Преминаване на частици през веществото на детектора

3. Елементи на детекторите на елементарни частици на LHC: Трекови 

детектори, Калориметри, Мюонни детектори

4. Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE

Да се намерят нови частици/ нови симетрии/ 

нови сили?

Произход на масата – Higgs бозон;

Суперсиметрични частици – частици на 

тъмната материя?

Допълнителни размерности пространство-

време: гравитон?

Изучаване на СР нарушението;

Изучаване на кварк-глюонна плазма;

Неочаквани резултати.

Да се излезе извън Стандартния модел

Програма на LHC

Инструментариум

Ускорители - мощни машини, които 

ускоряват частици до екстремно високи 

енергии и ги сблъскват с други частици;

Детектори - гигантски инструменти, които 

записват информацията от родените в 

точката на сблъскване нови частици;

Компютърни системи  – да събират, 

съхраняват, анализират и разпространяват 

огромното количество данни, произведени 

от тези детектори;

Научни колективи – учени и инженери, 

които да построят, поддържат и използват 

тези комплексни машини.

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН

Експериментална проверка на Стандартния Модел –

детектори на частици на ускорителя LHC в ЦЕРН за  

нова физика и разширение на Стандартния модел



Изследвания & 
Открития

Технологии & 
Иновации

Обучение Сътрудничество

3



Цел на физиката на високите 
енергии

1. Да се надникне дълбоко в
Природата (Е ~ 1/размера)
(мощен микроскоп)

2. Да се открият нови частици
с по висока маса (Е = mc2)

3. Да се изучи младата Вселена
(Е = кТ)

И всичко това в Лаборатория –
LHC-CERN

Einstein

Boltzmann
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Отворени въпроси пред Стандартния Модел

Как се определят масите на е.ч.? – Механизъм на Хигс

Защо имаме 3 генерации на е.ч. ?

Съотношение материя/антиматерия във Вселената ?

От какво е съставена “тъмната енергия” и “тъмната 
материя” във Вселената?

На какво е приличала материята в първите мигове на 
Вселената? (кварк-глюонна плазма?)

Възможни ли са повече размерности?

Има ли нова симетрия? SUSY?

F= ma E = mc2

Всичко това е

правилно.

Но как един обект

става масивен?

Симулация на кварк глюонна 
плазма при 2 трилиона К
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Стандартен Модел във Физиката на Елементарните Частици -
Симетрията като обединяващ принцип

Симетрия Взаимодействие
/сила/

Ел. 
частица

Маса

U(1) Електромагнитно Фотон γ 0

SU(3) Силно Глуон g 0

SU(2) Слабо W, Z  

бозони

80, 91
GeV

1 протон =
1 GeV
E=mc2

Симетрии
- Глобални – транслации и ротации
в

простронството и времето
- Дискретни – C,P,T
- Вътрешни – симетрия на

Стандартния Модел
SU(3) x SU(2) x U(1)

2.1969811±0.0000022 µs

2.9×10−13 s

5×10−25 s

Тежките частици се разпадат на по-
леки и в детекторите на елементарни
частици се наблюдават крайните
продукти. Мюонът може да бъде
регистриран директно поради по-
дълго време на живот.
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The Higgs boson can decay in two photons ...

but only with a probability of  0.2 % 
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Figure 1: Mass spectra obtained in the 2016 CMS Higgs search using the di-photon (left) and four-lepton (right) 

decays channels. The significance of the observed signals around 125 GeV is larger than 5 standard deviations in 

both channels. The analysed data correspond to an integrated luminosity of 13 fb−1, collected with the CMS 

detector at a centre-of-mass energy of 13 TeV.
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2010 - Higgs на CMS



▸ Протони
▸ Йони
▸ Неутрони
▸ Антипротони
▸ Електрони

Снопове:
LHC – Голям Адронен Колайдер
SPS – Супер Протонен Синхротрон
PS – Протонен Синхротрон
AD – Антипротонен деселератор
CTF3 – Тестов Стенд за Експеримента CLIC
CNGS – Неутринен сноп от ЦЕРН за Гран Сасо
ISOLDE – Установка за изучаване на Ядрени Изотопи
LEIR – Пръстен за Йони с Ниски Енергии
LINAC 2 – Линеен Ускорител 2
N-TOF – Неутрона Установка 

Ускорители
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Система от ускорители на ЦЕРН



LARGE HADRON 

COLLIDER (LHC):

…протоните обикалят със 
светлинна скорост 27 км тунел 
в противоположни посоки 
11,000 пъти в секунда.
…за да се ускорят протони 
близо до скоростта на 
светлината се изисква вакуум 
по-дълбок от междузвездното
пространство. Има 10 пъти по-
плътна атмосфера на Луната, 
отколкото в LHC.
…когато двата ускорени снопа
протони се ударят, това ще 
генерира температура 100,000 
пъти по-голяма отколкото в 
ядрото на Слънцето, но в
микроскопично пространство.
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Технологично предизвикателство
1. ~ 10 милиарда протон-протонни 
взаимодействия за 1 s
Пакети, съдържащи 1011 протона, се 
пресичат 40 милиона пъти в центъра на 
всеки експеримент
2. Огромни потоци от вторични частици
Хиляди частици пресичат детектора всеки 
25 ns
Голям брой канали ~ 100 милиона
Голям брой информация (1 MB / 25 ns = 40 
TB за 1 s)
3. Висока радиация от n и γ

LHC

Изисквания към детекторите
Да покрива целия телесен ъгъл 4π

Херметичен детектор – да не пропуска нерегистрирана частица
Да регистрира направлението и идентифицира заряда и масата на всички частици

Да измери техния импулс и енергия

Мощна вътрешна трекова система

Висока разделителна способност 

Много добра идентификация на частиците

Високо радиационно устойчиви материали

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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LHC

pp взаимодействие при 7 + 7 TeV, 2 насрещни снопа
k = 2808 пакета от протони в сноп
N = 1011 протона в пакет
f = пресичане на сноповете = 40 MHz

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН



Енергия
7 TeV + 7 TeV

E(TeV) = 0.3 B(T) R(km)

12 kA – ток на свръхпроводящият магнит

Светимост

L=N2kf/4πσxσy ~ 1034 cm-2 s-1 

N – брой на протоните в един пакет 

1.5х1011 протони

f – честота на обиколки на пакетите от 

протони

k – брой на пакетите от протони = 2808

σ – размер на точката на взаимодействие 

на пакетите

σx  =  σy ~ 16 μm

LHC
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Експериментална проверка на Стандартния Модел и нови елементарни частици в  

eксперимента CMS на LHC 
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Вероятност и интензивност на взаимодействието:

Сечение на разсейване ∼ r2

барн: 1 б = 10-24 см2  , 1 мб = 10-27 см2, 1 пб = 10-36 см2

Светимост (интензивност на сноповете протони):  см-2∙с-1

LHC 2010:   ~ 1032 см-2∙с-1 ,  

2012-2018:   ~ 1034 см-2∙с-1 ,      

HL-LHC – (5 - 10) x 1034 см-2∙с-1 

Честотата на взаимодействията при сблъскване на сноповете от протони

= светимостта  Х сечението,  

Пример: Бозон на Хигс: 

Сечение (m = 125 ГэВ при LHC, 14TeV) ≈ 50 пб, 1 събитие за 2 сек.

Сравнение на енергиите – колайдерите (LHC) позволяват да се постигне много по-

висока енергия в системата на центъра на масите в сравнение с ускорителите с 

фиксирана мишена и лабораторната система

Система на центъра на масите(СЦМ) Лабораторна 

система(ЛС)

Лаборатория Фермилаб ,Чикаго            1 ТеВ Х 1 ТеВ 2.103 ТеВ

LHC       3.5 ТеВ Х 3.5 ТеВ 2.104 ТеВ

LHC       7 ТеВ Х 7 ТеВ 105 ТеВ

LHC PbPb – 5.5 ТеВ нуклон/нуклон

Единици на измерване във физиката на ускорителите

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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История и План за развитието на LHC 
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7x1012 eV енергия на снопа
1034 cm-2 s-1 светимост
2808 пакета/сноп
1011 протона/пакет

пресичане на пакети – 4x107 Hz

протонни сблъсъци 109 Hz

раждане на нови частици 10-5 Hz (Higgs, SUSY,.…)

Селекция на 1 събитие 
от  10,000,000,000,000

LHC
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При достатъчно висок импулс един 

отделен кварк може да се отдели от 

протона, при това силата на привличане 

нараства с разстоянието и глюонното 

поле ражда допълнителни кварк-

антикваркови двойки – ражда се пион или 

различни видове адрони /пиони, каони и 

др./ при многократното разкъсване на 

струната свързваща кварка с протона.

Адроните предпочитат да се групират 

по направление на импулса на високо 

енергетичните кварки – образуват се 

„адронни струи“ които се регистрират в 

детектора

Пример на основни процеси при взаимодействието на протоните в LHC

Протонът се състои от 3 кварка и глюонно 

поле което ги задържа – това твърдение е в 

сила за протон с ниска енергия. При скорост 

близка до скоростта на светлината, в 

протона се появяват множество частици –

кварки, антикварки и глюони – „партони“.

Експериментална проверка на Стандартния Модел и нови елементарни частици в  

експеримента CMS на LHC 

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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LHC – CMS – запис на 1 събитие

CMS има около 100 милиона канала и 
прави „ цифрови“ снимки 40 милиона пъти 
в секунда!
/цифрова камера ~ 20 милиона пиксела/

1 събитие

С повишаване на 
светимостта 
броят на събития 
по време на един 
интервал на 
сблъскване на 
протоните /25 
наносекунди/  
расте до 50

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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CMS - Compact  Muon Solenoid

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Елементи на детектор за елементарни частици на Compact  Muon Solenoid - CMS  LHC

Елементи на детектора  CMS :

1.Треков детектор /траектория 

на заредените частици/

2.Електромагнитен 

калориметър /ЕМ компонента 

на енергията на заредени 

частици и фотони/

3. Адронен калориметър 

/енергия на заредени и 

неутрални частици/

4. Мюонен детектор / 

траектория и време на 

прелитане на мюони /.

Елементи на детекторите на елементарни частици на LHC: Трекови детектори, Калориметри,

Мюонни детектори

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН

Изисквания към детектора CMS:
Да регистрира и измери импулса (по закривяванета на траекторията в магнитно поле) и 
енергията (отдадена в електромагнитния и адронния калориметър и по времето на 
прелитане през елементите на детектора) и да идентифицира заряда и масата на всички 
частици от отделното взаимодействие при  сблъскването на протоните в LHC-CMS.
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Понастоящем за регистрация на частици се
използват следните процеси при тяхното
взаимодействие с веществото на детектора:
1. Електромагнитно взаимодействие (всички
заредени + γ)
2. Силно взаимодействие (адрони, 
включително и неутралните – n )
3. Слабо взаимодействие (неутрино - ν)

Електромагнитна лавина

1. Масата (е)
конвертира в
енергия (γ)
2. Раждат се е+е-
двойки

Χ0 - Радиационна дължина – средната 

дължина на проникване във веществото 
преди да се предизвика ЕМ лавина 
само от електрони, позитрони и фотони

Чувствителен елемент

Чувствителен елемент

λ - Интеракционна дължина – средната

дължина на проникване във веществото
преди да се предизвика адронна лавина

Адронна лавина

Раждат се 
различни частици -
p, n,Π,ν,λ,Κ,Θ

ЕМ 
каскад

Адронен 
каскад

Основни  процеси при 

преминаване на ел. частици 

през веществото на 

детекторите

),()( gasEfionization  Газово усилване

Йонизация

Първична
йонизация

Тотална 
йонизация

Преминаване на частици през

веществото на детектора

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Камера с газово-електронно усилване(GEM)

( умножаване на броя на електроните и йоните чрез по-висок градиент на 
електрическото поле)

Signal

Частица

1000 V

Drift cathode

GEM

Преминаване на частици през веществото на детектора - йонизация

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Силициев детектор

Преминаване на частици през веществото на детектора - йонизация

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН, 



Дрейфова камера – сигнал от времето на „дрейф“ на 
електроните 

Пикселен детектор на трекове – многослоен 
полупроводников детектор от тънки пластинки с 
нанесена върху им електроника

Мюонни камери със съпротивителна плоскост –
2 наносекунди сигнал за преминал мюон

Полупроводников детектор на трекове

10 layers of Silicon Strip

Sensors surrounding

2-3 layers of Silicon Pixel 

Sensors.

15k silicon modules

containing 
76M pixels + strips 

The World’s largest 
Silicon Tracker 
= 250 m2  !

Преминаване на частици през веществото на детектора - йонизация

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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В адронният калориметър се получава отдаване на енергията от 

адрони, като има и част от енергията свързана с 

електромагнитната компонента на взаимодействие  с веществото 

на детектора.

Отдадената от заредени пиони енергия може да бъде описана 

като 

Където              е енергията от заредените пиони,

е – енергията от електромагнитното взаимодействие, 

h – енергията на адроните,      

fh – част от енергията на свързана с адроните ,

fem – част от енергията свързана с електромагнитното 

взаимодействие - около 30% от общата енергия,

Електромагнитната част флуктуира значително и е зависима от 

енергията на началната частица,

в следствие на тези особености на отдадената енергия в адронния

калориметър 

-> не е пропорционална на           ,

-> отдадената от адроните енергия не е линейно зависима от 

енергията на частиците,

-> разпределението на енергията не е поасоново. 

ЕМ каскад

Адронен 

каскад

Елементи на детекторите на елементарни частици на LHC: Адронен калориметър

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Елементи на детекторите на елементарни частици на LHC: Адронен калориметър

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Енергията на ЕМ струя се 

отделя на максималното 

разстояние на развитие на 

струята – tmax , броят на 

йоните  Nmax е пропорционален 

на отделената енергия.

Отдадената в ЕМ калориметър 

енергия е пропорционална на           

от енергията на началната 

частица.

1 GeV енергия в EM

калориметър

Елементи на детекторите на елементарни частици на LHC: Електромагнитен калориметър

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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Въведение във физиката на елементарните частици

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН

A small fraction of the CMS
Collaboration: June 2012
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CMS
Compact 
Muon 
Solenoid

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН
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CMS Masterclass 
Data
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Регистрация на събития в CMS при 13 TeV – 2015 г.

Частиците, създадени при сблъскването на протоните в снопа, излизат от центъра на CMS детектора. Те първо се регистрират от

Силиконовия тракер, чиито данни се използват за реконструкция на траекторията на частиците /жълти линии/. Електромагният

калориметър регистрира енергията, натрупана от електрони и фотони, които могат да се видят като зелени следи. Дължината на

следата е пропорционална на отдадената енергия. Енергията, регистрирана в Адронния калориметър /основен компонент на струи/, се

представя със сини следи. Частиците, достигащи до най-външните участъци на детектора, се регистрират от Мюонните детектори и са

показани в червено.

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН



Particles created from the proton collision stream out from the center of the CMS detector. They are first detected by the Silicon Tracker, 

whose data can be used to reconstruct the particle trajectories as indicated by yellow lines. An Electromagnetic Calorimeter detects 

energy deposited by electrons and photons which can be seen as the green boxes. The length of the box represents the energy deposit. The 

energy detected by the Hadronic Calorimeter, the primary component of jets, is represented by the blue boxes. The particles reaching the 

outermost reaches of the detector are detected by the Muon Detectors, and are indicated in red. 

Регистрация на събития в CMS при 13 TeV

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE
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Регистрация на събития в CMS при 8 TeV 2010 – 2012 г. Илюстрация на работата на мюонния детектор

A candidate "B_s → μμ" event recorded in the CMS detector in 2012, produced in proton-proton collisions at 8 TeV

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE
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This image shows a multi-jet collision event observed by the CMS detector in the search for microscopic black holes, in collision data 
recorded in 2015. The event contains 12 jets with transverse momenta greater than 50 GeV each, and the mass of this system is 6.4 TeV.
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Инсталиране на детектора CMS 

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE
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Инсталиране на детектора CMS 

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE
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Инсталиране на детектора CMS 

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE

П.Яйджиев – ИЯИЯЕ – БАН



53

Инсталиране на детектора CMS 

Детекторни комплекси на LHC:  CMS,  ATLAS, LHCb, ALICE
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Експериментална проверка на 

Стандартния Модел и нови 

елементарни частици в  

експеримента CMS на LHC 
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Развитие на проектите за следващите ускорителни комплекси
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Благодаря за вниманието!

Compact Muon Solenoid - CMS

CERN

The Tower of Babel by Pieter Bruegel the Elder
(1563)
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Backup slides
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Изследване на раждане на частици „тъмна материя“съпроводено с поне една високоенергетична „струя“в CMS

Production diagrams for 
the monojet for a spin-0 
mediator (scalar or 
pseudoscalar) (a) and a 
spin-1 mediator (vector or 
axial) (b)
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Спътникът Планк, 

стартирал през 2009 г., 

осигури най-детайлното 

изображение на 

микровълновия фон на 

Вселената, такава, каквато 

е била само на 380 хиляди 

години след Големия взрив

Липсващата материя е от 

частици, наречени 

бариони, а не тъмна 

материя. Тя свързва 

галактиките заедно чрез 

нишки от горещ дифузен 

газ

The stacked y map of the central galaxy pairs from the BAHAMAS simulations, at 10 arcsecond

angular resolution. Top right: The same y map after the best-fit circular halos are subtracted
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Virgo detector (aerial photo)

LIGO Livingston
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