
Ο ανιχνευτης CMS

•Ρολος και ο σχεδιασμος του ανιχνευτη.
•Το CMS και τα ‘κομματια’ του…
•Από  τα κομματια στο συστημα.

δ•Συμπερασματα και προσδοκιες.
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Ο ρολος του επιταχυντη και των ανιχνευτων είναι αλληλενδετος. 
Ο επιταχυντης κατασκευαζεται με την προυποθεση ότι θα υπαρξουν ανιχνευτες γιαΟ επιταχυντης  κατασκευαζεται με την προυποθεση ότι θα υπαρξουν ανιχνευτες για 
να «χρησιμοποιησουν» τις παραγομενες δεσμες, συγκρουομενες η μη. Ο ένας δεν 
εχει λογο να υπαρξει χωρις τον άλλο. 

Η ποιοτητα  και το δυναμικο του επιταχυντη και του ανιχνευτη πρεπει να είναι 
αντιστοιχες, ο επιταχυντης και ο ανιχνευτης δεν ειναι παρα ενα και το αυτο οργανο, 

φ φ Ημια γιγαντιαια φωτογραφικη μηχανη του χρονου και του χωρου. Η «μηχανη» γινεται 
«επι παραγγελεια» με δεδομενο τα ερωτηματα που πρεπει να απαντηθουν.   

Για να ειναι δυνατον να «επιτεθουμε» στα ερωτηματα της σημερινης Φυσικης 
Στοιχειωδων Σωματιδιων, χρειαζομαστε επιταχυντη και ανιχνευτες που να εχουν την 
δυνατοτητα να παραγουν και να ανιχνευσουν σωματια απο 50 GeV εως 15 ΤeV. η ρ γ χ μ ς
Για τον επιταχυντη εχετε μαθει τα παντα...ο ανιχνευτης πρεπει να εχει τις εξης 
δυνατοτητες
• Να μπορει να ανιχνευσει «αληθινα» σωματιδια (γ, μ, ε, π, π) αλλα και να δει «αορατα» μ ρ χ η μ (γ, μ, , , ) ρ
σωματιδια.
• Να ειναι  καταλληλος να ψαξει για ο,τι προβλεπουν οι θεωριες (Higgs, SUSY, κτλ)
• Αλλα και για ο,τι δεν προβλεπουν.
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•Να εχει το καταλληλο μεγεθος, την καταλληλη κατασκευη και να εχει χτιστει 
απο υλικα που επιτρεπουν την διατηρηση του σε περιβαλλον με αρκετη ρ η ηρη η ρ β μ ρ η
ραδιενεργεια γαι περισσοτερο απο 10 χρονια. 
•Να ειναι ενα συστημα «ερμητικο» οσον αφορα την μετρηση της ενεργειας και 
να δινει αρκετα «σημεια» στο χωρο γαι την καταγραφη των τροχιων.να δινει αρκετα «σημεια» στο χωρο γαι την καταγραφη των τροχιων. 
Για ολα αυτα
•Το καλυτερο εφικτα ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο 
•Πολυ ισχυρο τροχιογραφο•Πολυ ισχυρο τροχιογραφο.
•Ερμητικο αδρονικο καλοριμετρο με καλη μετρηση ενεργειας
•Θαλαμους μιονιων σε αφθονια...
Κ λ ATLAS•Καλη τιμη... ATLAS

CMS
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CMS Compact Muon Solenoid

16 μ ~150016 μ ~1500 τοννοι

21 μ

µ

13000 τοννοι

27/6/2008

4Τ 



Το σωληνοειδες
Λογω υπεραγωγιμοτητας το σωληνοειδες πρεπει να διατηρειται σε θερμοκρασιαΛογω υπεραγωγιμοτητας, το σωληνοειδες πρεπει να διατηρειται σε θερμοκρασια 
~4 K
Για να επιτευχθη αυτο, το σωληνοειδες βρισκεται μεσα σε ενα «δοχειο Dewar», 
δ λ δ λ ΄ λδυο ομοκεντρους κυλινδρους απο ατσαλι΄ μεγαλες εγκαταστασεις για την 
αποθηκευση του χρησιμοποιουμενου για την ψυξη υγρου Ηe, συστηματα 
ηλεκτρονικης ρυθμισης της θερμοκρασιας κτλ. συνοδευουν το πιο πολυτιμο 
κομματι του CMS. 
Ενας ανιχνευτης κρινεται απο το μαγνητικο του πεδιο.
Η «επιστροφη» των μαγνητικων γραμμων γινεται μεσω του συστηματος στηριξης-Η «επιστροφη» των μαγνητικων γραμμων γινεται μεσω του συστηματος στηριξης
φιλτρου των μιονιων. Προκειται για 11000 τοννους ατσαλι χωρισμενους σε 5 
κυλινδρικα δαχτυλιδια και 3+3 δισκους για το εμπρος και πισω τμημα του 
ανιχνευτη Εξωτερικοι δακτυλιοι (2+2)ανιχνευτη. Εξωτερικοι δακτυλιοι (2+2)

Δισκοι κλεισιματος
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Το σωληνοειδες (13m-6m)Το σωληνοειδες (13m 6m)
Κραμα αλουμινιου – Μηχανικη σταθεροποιηση

Κ λ δ R th f d (12 k )

Κολληση με δεσμη ηλεκτρονιων

Καλωδιο Rutherford (12 km-οχι κομποι.....)

Υπεραγωγιμο συρμα (32)

Καθαρο Αλουμινιο (99.9%) - σταθεροποιητης πεδιου

Ρευμα στους 4.220 K , 62 kΑ (5 T)
Ρευμα σε κανονικες συνθηκες 20kΑ
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Ρευμα σε κανονικες συνθηκες 20kΑ



Το σωληνοειδεςΤο σωληνοειδες

Η αποθηκευση του υγρου ηλιου στον χωρο του πειραματος.η η γρ η χ ρ ρ μ ς
Απο αυτους, δυο ειναι για το θγρο ηλιο του CMS (~5,000 lt)και οι αλλοι 
για το υγρο ηλιο του LHC
Για να ψυχθει ο υπεραγωγιμος μαγνητης στους 4.20 Κ, χρειαζονται πανω απο 3 
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Τροχιογραφος (1)

Ομοκεντροι κυλινδροι που «καταγραφουν τροχιες» 
γυρω απο την δεσμη. Το ποσοι πρεπει να ειναι ειναι 
αποτελεσμα υπολογισμων
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αποτελεσμα υπολογισμων.



Τροχιογραφος(2)Τροχιογραφος(2)
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Τροχιογραφος(3)

90000 ανιχνευτες, 75000000 ηλεκτρονικα καναλια... 200 m3, 200 κιλα...
μονιμη ψυξη στους -200C, ελεγχομενη υγρασια < 5%, 10 συνεχη χρονια
λειτουργιας ακριβεια στο χωρο απο 10μm (ρφ) και 20μm(z) μεχρι 45μm(ρφ)
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λειτουργιας, ακριβεια στο χωρο απο 10μm (ρφ) και 20μm(z) μεχρι 45μm(ρφ) 
και 530μm (z)



Ομοκεντροι κυλινδροι με 
7Χ106 θ~7Χ106 αισθητηρες
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Τροχιογραφος μια αλλη οψηΤροχιογραφος,μια αλλη οψη
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ΚαλοριμετραΚαλοριμετρα 
• Τα καλοριμετρα μετρουν την ενεργεια διαφορων τυπων 

σωματιδιων.

– Ηλεκτρομαγνητικα – για ενεργειακες μετρησεις 
σωματιδιων που αλληλεπιδρουν ηλεκτρομαγνητικα (e+, e-
, φωτονια)

Αδ δ (– Αδρονικα – μετρουν την ενεργεια των αδρονιων (p, 
πιονια,καονια, jets, κτλ).

Τα καλοριμετρα «εξαναγκαζουν» τα σωματια να– Τα καλοριμετρα «εξαναγκαζουν» τα σωματια να 
«δωσουν» ολη τους την ενεργεια ωστε να μετρηθει και 
βρισκονται παντα στο εξωτερικο του τροχιογραφου που ο βρ ξ ρ ρ χ γρ φ
ρολος του ειναι να καταγραψει την τροχια και να 
προσδιορισει το σημειο «εισοδου» στο καλοριμετρο.   
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Καλοριμετρο: συμπαγες(EM) η δειγματοληπτικο(HA);

Τα παραγομενα σωματια ειναι αναλογα της ενεργειας του αρχικου σωματιου. 
«Βαρεια» υλικα χρησιμοποιουνται για να εξαναγκασουν το σωματιο να «δωσει» 
την ενεργεια του στο μικροτερο δυνατο διαστημα. «Ελαφρα» υλικα παραγουν 
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σημα (φωτονια) αναλογο με τον αριθμο των φορτισμενων σωματιδιων που τα 
διασχιζουν.  



Ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο: οι κρυσταλλοιΗλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο: οι κρυσταλλοι
Κρυσταλλοι «επι μετρω» (PbWO4) 
συνδιαζουν το βαρος του μολυβδου μεσυνδιαζουν το βαρος του μολυβδου με 
κρυσταλλινη διαφανια
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Ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο: απο τους 
κρυσταλλους στη δημιουργια «δομικων λιθων» 
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Ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο: απο τους 
δομικους λιθους στα τμηματα του καλοριμετρου
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Ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετροΗλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο
ECAL EndcapECAL Endcap

Characteristics of PbWO4
X0 = 0.89cm

ECAL Barrel
17 t l h

ECAL Endcap
1 crystal shape

ECAL Barrel
17 t l h

ECAL Endcap
1 crystal shape

X0  0.89cm
ρ = 8.28g/cm3

RM (Molière radius) = 2.2cm

Preshower
based on Si sensors

17 xtal shapes

Preshower
based on Si sensors

17 xtal shapes

based on Si sensorsbased on Si sensors
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Το Αδρονικο καλοριμετρο

Το αδρονικο καλοριμετρο αποτελειται 
απο τρια μερη:

– Κεντρικο Κυλινδρικο HCAL
• Σαντουιτς απο ορειχαλκινες πλακες 

και πλαστικο scintillator με ενθετες 
οπτικες ινες wavelength-shifting 

– Ακραιοι δισκοι HCAL (HE)
• Ορειχαλκινες πλακες και πλαστικορ χ ς ς

scintillator 

– Forward HCAL (HF)
• Κυλινδρικα τμηματαΚυλινδρικα τμηματα 

κατασκευασμενα απο ατσαλι με 
ενθετες οπτικες ινες quartz 

• ~10000 καναλια10000 καναλια
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Το Αδρονικο καλοριμετρο τοποθετειται στο CMSΤο Αδρονικο καλοριμετρο τοποθετειται στο CMS
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Θαλαμοι μιονιων
Μετρηση χωρικων συντεταγμενων:
Drift Tubes (DT) in barrel
Cathode Strip Chambers (CSC) in endcapC S p C (CSC) p

Trigger (σκανδαλισμος):
Resistive Plate Chambers (RPCs) in barre
and endcaps

195000 DT
210816 CSC
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210816 CSC 
162282 RPC



Θαλαμοι μιονιωνΘαλαμοι μιονιων
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Μιονιο
Ηλεκτρονιο
Αδ ( )Αδρονιο(με φορτιο)
Αδρονιο (αφορτιστο)
Φωτονιο

Εγκαρσια τομη 
ΨΜΣ

Τροχιογρα
φος

Αδρονικο

Ηλεκτρομαγνητικο
καλοριμετρο

Επιστροφη μαγνητικου πεδιου

και θαλαμοι μιονιων

Υπεραγωγιμο 
σωληνοειδες 

ρ
καλοριμετρο

27/6/2008Τα μεγεθη του ανιχνευτη ειναι απορροια υπολογισμων που ξεκινουν απο το ζητουμενο...
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Καταγραφη γεγονοτων triggerΚαταγραφη γεγονοτων-trigger

Σ CMS δ θ θ 25• Στο CMS, ομαδες απο πρτονια θα συγκρουονται καθε 25ns 
(40 εκατομμυρια φορες το δευτερολεπτο)

• Καθε ομαδα θα παραγει ~1 Mbyte δεδομενων (αφου μ ρ γ y μ ( φ
αφαιρεθουν τα «αδεια» γεγονοτα - zero suppression)

• Δεν ειναι δυνατον να καταγραφουν πανω απο ~100 Mbytes / 
secondsecond ...

• Το συστημα «trigger» του CMS θα πρεπει να αποφασισει 
γρηγορα εαν η συγκεκριμενη ομαδα πρωτονιων παρηγαγε 
κατι το ενδιαφερονκατι το ενδιαφερον
– Εαν  η απαντηση εινα ΝΑΙ, το «γεγονος» καταγραφεται.
– Εαν η απαντηση ειναι ΟΧΙ, το «γεγονος» πετιεται.Εαν η απαντηση ειναι ΟΧΙ, το γεγονος  πετιεται. 
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Καταγραφη γεγονοτων triggerΚαταγραφη γεγονοτων-trigger

• Τα ενδιαφεροντα γεγονοτα παραγονται με 
συχνοτητα 1:107

• Ακομη και με αυτους τους περιορισμους, τα 
καταγραφομενα δεδομενα θα ξεπερνουν καθε χρονο 
τα 106 GBytes (1 PByte)

• Ολα αυτα τα χειριζεται το «συστημα trigger»Ο α αυ α α χε ρ ζε α ο συσ ημα gge
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Καταγραφη γεγονοτων triggerΚαταγραφη γεγονοτων-trigger

Τ λ CMS λ δ• Το συστημα επιλογης γεγονοτων στο CMS λειτουργει σε δυο 
επιπεδα :
– Πρωτο επιπεδο :

• Ολη η λογικη επιλογης γεγονοτων ειναι χτισμενη σε «ηαρδςαρε» 
(ειδικευμενοι προψεσσορσ ισοδυναμουν με ~50,000 PCs )

• Χρησιμοποιει «βασικες» πληροφοριες απο τα καλοριμετρα και τοθς 
θαλαμους μιονιων για γρηγορες (<4μsec ) αποφασεις Για παραδειγμα:θαλαμους μιονιων για γρηγορες  (<4μsec ) αποφασεις. Για παραδειγμα:

– Βλεπουμε πουθενα δυο μιονια με μεγαλες ορμες;
– Βλεπουμε πουθενα στο ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο ενεργεια > 40 GeV?

• Με αυτον τον τροπο, η συχνοτητα γεγονοτων πεφτει απο  40 MHz σε το 
πολυ 100 kHz

– Δευτερο επιπεδο:
• Τα ουτως επιλεγομενα γεγονοτα με την συχνοτητα των 100 kHz 

μεταβιβαζονται μεσω δικτυων μεγαλου φασματος σε μια φαρμαμεταβιβαζονται μεσω δικτυων μεγαλου φασματος σε μια «φαρμα»
αποτελουμενη απο ~5000 PCs στους οποιους τρεχουν ειδικοι αλγοριθμοι 
επιλογης γεγονοτων – κατ’ ουσιαν online αναλυση των γεγονοτων.
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Καταγραφη γεγονοτων triggerΚαταγραφη γεγονοτων-trigger

• Χρησιμοποιειται πιο <εξειδικευμενη πληροφορια απο τους ανιχνευτες:• Χρησιμοποιειται πιο <εξειδικευμενη πληροφορια απο τους ανιχνευτες:
– Η μετρουμενη ενεργεια στο ηλεκτρομαγνητικο καλοριμετρο συνοδευεται 

απο αντιστοιχο αριθμο κρουσεων στον τροχιογραφο στην αρχη του 
γεγονοτος; (ηλεκτρονιο!)

φ• Ετσι, η συχνοτητα των γεγονοτων πεφτει απο 100κΗz σε 100 Ηz και τα 
γεγονοτα «καταγραφονται». 
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Καταγραφη γεγονοτων triggerΚαταγραφη γεγονοτων-trigger

Παγκοσμια 
τηλεπικοινωνια
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Η αρχη του κακου Μαυρη τρυπαΗ αρχη του κακου...Μαυρη τρυπα...
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Το «σπηλαιο»Το «σπηλαιο»
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Ο κεντρικος δακτυλιος και το σωληνοειδεςΟ κεντρικος δακτυλιος και το σωληνοειδες
Εξωτερικο δοχειο κενου του 
σωληνοειδους
- κατασκευη στο Lons Le Saunier
απο την εταιρια France Comte 
Industrie
Μ φ θ CERN- Μεταφερθηκε στο CERN σε 

κομματια και
οξυγονοκολληθηκε στο Cessy

Συστηματα μετακινησεως μεγαλων 
κομματιων του ανιχνευτη:
κατασκευη στη Γερμανια απο την- κατασκευη στη Γερμανια απο την 

εταιρεια
Νοελ GmbH
Χρησιμοποιει πεπιεσμενο αερα σεΧρησιμοποιει πεπιεσμενο αερα σε
πιεση 24 ατμοσφαιρων
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«Ενωσεις» απο την 
Τσεχοσλοβακια

«Κομματια» 
απο την Ρωσσια

Ποδια: ~ 35 τοννοι το ενα; Απο το Πακισταν (κεντρο) η την Γερμανια(ακρα)
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Και πολλα, πολλα ηλεκτρονικα, πολλη 
τεχνολογια και τεχνογνωσια
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