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Muon

● Detektor CMS był projektowany pod kątem 
optymalnej detekcji mionów

● Miony stanowią stosunkowo „czysty” sygnał
● Pojawiają się jako produkty rozpadu w wielu 

procesach, które chcemy badać
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Solenoid
● CMS zbudowany wokół nadprzewodzącej cewki 

wytwarzającej pole 4 Tesla
● Potrzebny prąd – 20 kA...
● Nadprzewodzący drut NbTi schłodzony do ~4K
● 13m dł, 6m wewn. 

średnicy – wystarczy żeby 
zmieścić detektor śladowy 
i kalorymetry

● (koszt 80 MCHF)
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Schemat detektora CMS
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Budowa detektora
● Detektor zmontowany na powierzchni
● Kawałek po kawałku opuszczony 100m w dół do 

hali podziemnej
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Identyfikacja cząstek w CMS
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Detektor śladowy (Tracker)
● Mierzy tory cząstek naładowanych – pomiar pędu 

i znajdowanie wierzchołków wtórnych
● Największy krzemowy detektor w historii
● Powierznia krzemu – ponad 220m2
● 75 milionów kanałów odczytu
● Część wewnętrza – 3 warstyw detektora 

„pixlowego”, na zewnątrz 10-11 warstw 
detekrorów „mikropaskowych”
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Tracker
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Schemat detektora CMS
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Kalorymetr Elektromagnetyczny
● Pomiar energii elektronów i fotonów
● ~80 000 kryształów PbWO

4
● Kryształy są jednocześnie 

scyntylatorem i absorberem
● Bardzo dobra zdolność 

rozdzielcza pomiaru energii
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Kalorymetr Hadronowy
● Pomiar energii jetów
● Warstwy absorbera z mosiądzu przekładane 

warstwami scyntylatora
● W części „do przodu” - stalowe bloki z 

zatopionymi włóknami kwarcowymi
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Schemat detektora CMS
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System Mionowy – Komory Dryfowe
● Pomiar trajektorii mionów w „beczce”
● Mierzony czas dryfu chmury elektronów 

powstałych po przejściu mionu
● Znana prędkość dryfu  pomiar →

odległości (precyzja ~50-200µm)
● Geometria b. ważna - „alignment”!
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Komory z odczytem katodowym
● Pomiar trajektorii mionów w 

„pokrywach” detektora
● Detektor gazowy, warstwy 

drutów anodowych i „pasków” 
katodowych
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Komory RPC 
● Cel – szybkie oszacowanie 

pędu mionu dla systemu 
wyzwalania

● PACT – Pattern comparator 
(IFD UW + IPJ + PW W-wa)
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Układ wyzwalania (Trigger)
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Program fizyczny CMS
● Model Standardowy i Cząstka Higgsa
● Poza Model Standardowy: supersymetria, 

technicolor, wyższe wymiary, nowe 
oddziaływania, 4-ta rodzina leptonów, ...

● Fizyka kwarków b: łamanie parzystości CP
● Fizyka ciężkich jonów: poszukiwanie plazmy 

kwarkowo-gluonowej
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Bozon Higgsa (od strony teoretycznej)
● Równania teorii oddziaływań elektrosłabych można 

napisać tylko dla cząstek bezmasowych
● Człony masowe łamią jedną z podstawowych symetrii 

tych równań
● Ale w przyrodzie występują cząstki masywne...
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Bozon Higgsa (od strony teoretycznej)
● Równania teorii oddziaływań elektrosłabych można 

napisać tylko dla cząstek bezmasowych
● Człony masowe łamią jedną z podstawowych symetrii 

tych równań
● Ale w przyrodzie występują cząstki masywne...

● Mechanizm Higgsa – układ ma mniejszą symetrię niż 
równania które go opisują – spontaniczne łamanie 
symetrii.

● Konsekwencja: konieczność dodania nowego pola do 
teorii. Wzbudzenia tego pola – cząstka Higgsa
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Bozon Higgsa (od strony praktycznej)
● Pole Higgsa nadaje masy cząstkom:

● Cząstka Higgsa:
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Higgs w LHC - przykład
● Wynik po „roku działania LHC” 
● Słowa kluczowe: analiza, 

symulacje Monte Carlo, 
sygnał, tło, masa niezmiennicza
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Wyższe wymiary
● Ogólna Teoria Względności A. Einsteina – siły 
grawitacyjne wynikają z geometrii 4-wymiarowej 
czasoprzestrzeni (1916)

● T. Kaluza – dodanie kolejnego wymiaru powoduje, 
że geometrycznie można opisać również 
elektromagnetyzm (1921)

● Ale czemu nie widzimy tego piątego wymiaru?
● Odpowiedź: kompaktyfikacja (O. Klein, 1926)
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Jak ukryć wyższe wymiary
●Lina z punktu widzenia wagonika jest 
 jednowymiarowa.
●Z punktu widzenia np. Mrówki wymiary są dwa.
●Wniosek: dodatkowy wymiar można ukryć poprzez
 “zwinięcie” go w okrąg o bardzo małym promieniu 
 (np. r

c
~10-33 cm)
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Jak ukryć wyższe wymiary
●Lina z punktu widzenia wagonika jest 
 jednowymiarowa.
●Z punktu widzenia np. Mrówki wymiary są dwa.
●Wniosek: dodatkowy wymiar można ukryć poprzez
 “zwinięcie” go w okrąg o bardzo małym promieniu 
 (np. r

c
~10-33 cm)

●Pojawia się warunek periodyczności funkcji falowej
 dla cząstek w dodatkowym wymiarze
●Powstała w ten sposób drabina stanów odpowiada 
(z punktu widzenia 4-wymiarowej przestrzeni) 
stanom o różnych masach (w odstępach 1/r

c
)
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Współczesne teorie z wyższymi wymiarami
● 1970: teoria strun, 11 wymiarów – niesprawdzalna 

doświadczalnie
● 1998: nowa fala – modele ADD, RS, UED ...

– ADD (Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali): modyfikacja 
grawitacji na bardzo małych odległościach

– RS (Randall-Sundrum): jeden, „zakrzywiony” nowy 
wymiar, nowe ciężkie cząstki w LHC

– UED (Universal Extra Dimensions): wszystkie cząstki 
mają wzbudzenia KK, doświadczalnie wynik podobny 
do supersymetrii
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Model ADD
● Tylko grawitacja „widzi” 

wyższe wymiary
● Dzięki temu ich rozmiary 

mogą być nawet rzędu mm
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Model RS w LHC
● Nowa cząstka – ciężki grawiton (!) o masie kilku TeV

4 wymiary 5 wymiarów
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Model RS w LHC
● Nowa cząstka – ciężki grawiton (!) o masie kilku TeV

4 wymiary 5 wymiarów

Rzeczywistość
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Przypomnienie:
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