23/03/2009 17:14

•

Трошкови
изградње CMS
детектора
износили су 550
милиона
швајцарских
франака

•

CMS је производ
сарадње више од
2500 научника и
око 600 студенaта

•

CMS окупља
научнике из 38
земаља света

CMS представља акроним од Compact Muon Solenoid: компактан, због својих
малих димензија у поређењу са огромном тежином; мионски, због тога што су
миони једна од врста честица које је CMS у стању да детектује; а соленоид због
тога што је тај тип навоја употребљен за његов огромни суперпроводн магнет.
Детектор CMS је дизајниран тако да може да региструје широк опсег честица и
феномена који се дешавају приликом високоенергетских судара у акцелератору
LHC. У LHC-у се сударају групе протона при брзинама које су блиске брзини
светлости: при учестаности од 40 милиона судара у секунди и са енергијама
које су седам пута веће од енергија најмоћнијих акцелератора направљених до
сада. Многи од ових судара ће бити налик еластичним сударима билијарских
кугли, али неки од њих биће директни и са великим преносом енергије. У тим
случајевима, део енергије судара протона ће се претварати у масу и у детектору
ћемо видети нове, краткоживеће честице које нам дају наговештаје како
Природа функционише на најфундаменталнијем нивоу.
Различити слојеви детектора испитују различите карактеристике честица и
мере енергију или импулс сваке од њих. Свака створена честица представља
делић слагалице и задатак CMS-а је да прикупи информације о свакој од њих.
Сакупљене информације физичари повезују и тако добијају комплетну слику о
дешавањима у центру судара.
На основу добијених података, физичари трагају за доказима о постојању
нових феномена који би могли да дају одговоре на питања као што су: од чега
је свемир изграђен и које то врсте интеракција делују унутар њега? Које је
порекло масе свеукупне материје око нас? CMS ће такође, са повећаном
прецизношћу мерити карактеристике већ откривених честица, али ће бити у
стању да открије и потпуно нове, до сада непредвиђене феномене.

Мапа приказује земље широм света које припадају CMS колаборацији
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