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Са својих 14,000 тона, CMS представља најтежи експеримент LHC-а. Иако скоро дупло тежи од Ајфелове куле, са 
својих 15 метара у пречнику и 21.5 метара дужине, CMS заузима чак 400 пута мању запремину.  

CMS се састоји из 15 великих и великог броја мањих делова, при чему 
различити делови детектора формирају концентричне слојеве око 
централне цеви снопа.  

 

Током ископавања места на коме се експеримент данас налази инжењери 
CMS-a су открили римску насеобину заједно са посудама, керамиком и 
новчићима из тог периода.  
Од земљишта које је уклоњено приликом ископавања створен је 
вештачки брежуљак у близини експеримента. Хидраулични кран и контролни торањ који су коришћени за спуштање делова CMS-а, биће коришћени у Дурбану, 
Јужна Африка, за подизање крова стадиона који се гради за Светско првенство у фудбалу 2010. године. 

Суперпроводни соленоидни магнет CMS-а са својих 6 метара у 
пречнику и 13 м дужине представља највећи и најмоћнији магнет ове 
врсте икада направљен. Охлађен на температури -268.5ºС, за један 
степен више од температуре отвореног свемира, он ствара магнетско 
поље које је 100,000 пута јаче од Земљиног. Енергија акумулирана у 
магнету довољна је да истопи 18 тона злата. 

Детектор трагова, детекторски слој који је смештен најближе месту 
судара, има веома густо постављене сензоре и садржи чак 6000 еле-
ктричних веза по квадратном сантиметру. У оквиру детектора траго-
ва налази се 75 милиона мерних тачака, а његови силицијумски сен-
зори заузимају површину еквивалентну површини тениског терена.  

 

Појединачни делови спојени су на површини пре спуштања у експери-
менталну халу 100 метара испод земље. Најтежи део је тежак скоро 2000 
тона и било је потребно 12 сати за његово спуштање низ вертикални 
тунел пречника само 10 cm већег од димензија елемента. 

 

Електромагнетски калориметар (ECAL) садржи 75,648 кристала од олово-волфрамата, при чему је за сваки било пот-
ребно 2 дана да ”израсте” у посебно контролисаним условима. Иако је 86% овог материјала метал, кристали су пот-
пуно провидни. Сваки кристал заузима запремину која одговара запремини шољице кафе, али тежи више од 1.5 кг. 
 
За изградњу неких од компонената хадронског калориметра CMS-а (HCAL) употребљено је преко милион месинганих 
чаура граната руске морнарице које су преостале из периода Другог светског рата. HCAL је кроз QuarkNet програм 
такође пружио шансу америчким средњошколцима да се укључе у рад на CMS-у.  

кроз изградњу 400 компонената за очитавање HCAL-а. 

kroz izgradnju 400 komponenata za ocitavanje HCAL-a. 

Један од типова детектора уграђених у CMS су 1400 мионских 
комора које садрже 2 милиона жица танких као власи косе. 
Положај ових комора је усклађен са положајем детектора 
трагова са прецизношћу од 1/6 милиметра. 
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Захваљујући брзом “окидачком” систему, милијарда судара 
који се одвијају унутар детектора сваке секунде биће 
филтрирана и редукована на само 100 догађаја у секунди, који 
би могли  да укажу на нове феномене. Чак и са оваквим 
филтрирањем, количина информације које CMS записује и чини 
доступним за анализу сваке секунде, еквивалентна је количини 
информације садржаној у 32 тома Енциклопедије Британика.  

  Фарме које броје хиљаде рачунара користе се у 
последњим фазама селекције података у CERN-у. 
Ипак, ово је занемарљиво мали број у поређењу са 
десетинама хиљада рачунара широм света који 
обављају анализу изабраних података. Повезани 
преко Worldwide LHC Computing Grid-a, они имају 
далеко већу процесорску снагу од оне коју је 
могуће остварити једним суперачунаром.   
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