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Физическа мотивацияФизическа мотивация

Какво е масата? Защо някои частици нямат маса?
От какво е направена 96% от Вселената (невидима енергия/материя)?
Предпочитание на Природата… защо няма антиматерия?
На какво е приличала материята в първите мигове на Вселената?
Възможни ли са повече размерности?
SM съдържа явно спорни моменти
(защо има 6 кварка? защо има само 3 фамилии кварки и лептони?)
SM има липсващи елементи
(механизъм за генериране на масите на познати частици)
SM е логически незавършен
(гравитацията не е инкорпорирана) 
Дали елементарните частици имат структура?
Дали съществува нова форма на материята?
(кварк-глюонна плазма?)
Има ли нова симетрия? SUSY?
(великото обединение на всички фундаментални сили)

Програмата на LHC трябва да отговори на тези въпроси. 
Необходимо е:
Да се открие Higgs
Да се излезе извън SM
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LHCLHC

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

Светимост

L=N2kfγ/4πεβ=1034cm-2s-1

Nev = L.σ.BR
H(1 TeV) → ZZ → 2e + 2µ; 4e; 4µ
при L=1034 cm-2s-1

Nev/година = 1034.10-37.10-3.107 = 10
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LHCLHC е...е...

……протоните обикалятпротоните обикалят със светлинна скорост 27 км със светлинна скорост 27 км 
тунел в противоположни посоки 11тунел в противоположни посоки 11,,000 пъти в 000 пъти в 
секунда.секунда.

……за да се ускорят протони близо до скоростта на за да се ускорят протони близо до скоростта на 
светлината се изисква вакуум посветлината се изисква вакуум по--дълбок от дълбок от 
междузвездното пространство.междузвездното пространство. Има 10 пъти поИма 10 пъти по--
голяма атмосфера на Луната, отколкото в голяма атмосфера на Луната, отколкото в LHC.LHC.

……когато двата ускорени снопа протони се ударят, когато двата ускорени снопа протони се ударят, 
това ще генерира температура 100,000 пъти потова ще генерира температура 100,000 пъти по--голяма голяма 
отколкото в ядрото на Слънцето, но в микроскопично отколкото в ядрото на Слънцето, но в микроскопично 
пространство.пространство.

Beam Energy Luminosity

LEP e+e- 200 GeV 1032 cm-2 s-1

LHC pp 14 TeV 1034

PbPb 1312 TeV 1027
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LHC (CERN)
2008

SuperSuper--microscopemicroscope

Hubble

MAGIC

WMAP

Къде сме ние?Къде сме ние?
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Изисквания към детекторитеИзисквания към детекторите

Пресичане на снопове протони - всеки 25  ns

~1 милиард събития за 1 s при L=1034 cm-2s-1

фон от n и γ

Многоканален детектор

Електроника за локално съхраняване на информацията

Високо радиационно устойчиви материали

Много добра мюонна идентификация и измерване на 
импулса 

Висока разделителна способност на електромагнитния 
калориметър

Мощна вътрешна трекова система

Херметична калориметрична система
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България в България в CMSCMS

19911991
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CMS CMS детектордетектор

39 страни, 181 Института, 2500 учени

~ ~ 100 million individual 100 million individual 
detecting elementsdetecting elements

43000 cables of 43000 cables of 
1200 km total length1200 km total length
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CMS CMS магнитмагнит
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CMS CMS магнитмагнит
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CMS CMS магнитмагнит

Намотка: 230 тона, 13 х 7.6 м, ток 19200 АНамотка: 230 тона, 13 х 7.6 м, ток 19200 А
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CMS CMS магнитмагнит
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CMS CMS треков детектортреков детектор
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CMS CMS треков детектортреков детектор

66.106 пиксела 150µ х 150µ
9,6.106 микрострипа
210 м2
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България в тракераБългария в тракера

ИЯИЯЕ - Участие в 
R&D 

ЦЛМП - “Bonding” на
силиконовите 
детектори
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CMS CMS електромагнитен калориметърелектромагнитен калориметър
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PbWOPbWO44 кристаликристали

2.18 х 2.18 х 23 см3 - 61200

2.85 х 2.85 х 22 см3 - 14648 
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ЕЕCAL CAL енергетично разрешениеенергетично разрешение
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България в ЕБългария в ЕCALCAL
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България в ЕБългария в ЕCALCAL

ИЯИЯЕ и ЦЛМП – сглобяване 
на супермодулите, тестване и 
интегриране в CMS
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CMS CMS адронен калориметърадронен калориметър

- Централна област (|η| < 3) – сандвичев месинг/сцинтилатор тип,
проективна геометрия и структура ∆η∆η∆η∆η х ∆φ∆φ∆φ∆φ = 0.0875х0.0875

- Предна област (3 < |η| < 5) – Fe/кварцово оптично влакно, 
Черенковска светлина
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HCAL: HCAL: абсорбер и активни елементиабсорбер и активни елементи
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HHCALCAL проектиранепроектиране:: ИЯИЯЕ + СУИЯИЯЕ + СУ
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HHCALCAL херметичностхерметичност:: ИЯИЯЕ + СУИЯИЯЕ + СУ
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HHCALCAL калибровкакалибровка:: ИЯИЯЕ + СУИЯИЯЕ + СУ

- единични пиони

- единични струи

-физически процеси

- Стандартни методи

- Невронни мрежи

- Нютон – Гаусов метод
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HHCALCAL изследване на прототипаизследване на прототипа:: ИЯИЯЕ + СУИЯИЯЕ + СУ
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HHCALCAL HV HV захранванезахранване:: ИЯИЯЕИЯИЯЕ

- Max работно напрежение: 14 kV

- Max тестово напрежение: 15 kV

- Разрешение: 4 V

- Дълговременна стабилност: < 0.1%

- Точност на напрежението: 1%

- Изходен ток: 0 - 40 uA

- компютерно управляемо
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HHCALCAL HV HV захранванезахранване:: ИЯИЯЕИЯИЯЕ
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HHCALCAL производство на абсорберпроизводство на абсорбер

1996
Медни 
плочи

1997
700 t Месингови 

плочи
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HHCALCAL производство на абсорберпроизводство на абсорбер
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HHCALCAL производство на абсорберпроизводство на абсорбер
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FHFHCALCAL HV HV захранване:ИЯИЯЕзахранване:ИЯИЯЕ

2 kV
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19991999

ЦЕРН днес:ЦЕРН днес:

20 Европейски страни20 Европейски страни

8 Страни наблюдатели

3 страни кандидати
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CMS CMS мюонна системамюонна система

CSC & RPC: ИЯИЯЕ и СУ
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Катодни стрипови камери (Катодни стрипови камери (CSCCSC): ИЯИЯЕ): ИЯИЯЕ

Компютерно управляемо HV
захранване

Технически параметри:

напрежение: 0 - 4000 V

ток: 0 – 0.4 mA

стабилност: < 0.1%

Модул:

брой канали: 12

контрол: напрежение, max. ток,

изходно напрежение за всички 
канали в модула
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Камери със съпротивителни Камери със съпротивителни 
плоскости (плоскости (RPCRPC): ИЯИЯЕ): ИЯИЯЕ и СУи СУ

- производство на мех. 
елементи

- сглобяване и тестване 
на 125 камери (480)

- интегриране в CMS

Способност за работа при големи потоци 
от частици
Равномерност на отклика от голяма площ
Превъзходно разрешение по време
Работа в радиационни условия
Възможност за космически тригер за 
мониториране на другите детектори
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RPC: RPC: мюонен тригермюонен тригер
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RPC: RPC: мюонен тригермюонен тригер

• тригерни детектори  RPC

- бързо и прецизно измерване 

на времето на събитието

- еднозначно позициониране

- грубо измерване на импулса

• мюонни камери (дрейфови камери DT и 

катодни стрипови камери CSC)

- прецизно измерване на импулса

Двукомпонентният тригер дава:

- разделяне на събитията от

различните пакети

- Рt критерии на отбор (3 – 100 GeV)

- мюонна идентификация

- мощно редуциране на фона
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RPC RPC производство и тестванепроизводство и тестване

GT
HT

Bari

PaviaPavia
Sofia

ISRISR

производство

тестване

разрешение ≤ 2 ns

ефективност ≥ 95%

шум ≤5 Hz/cm2

честота на сработване ≥ 1 кHz/cm2

стример ≤ 10%

HV плато ~ 300 V
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RPC RPC производство и тестване: ИЯИЯЕпроизводство и тестване: ИЯИЯЕ
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RPC RPC транспорт до транспорт до CERN CERN и тестванеи тестване
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RPC RPC инсталиране в инсталиране в CMS: CMS: ИЯИЯЕ и СУИЯИЯЕ и СУ
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КабелиранеКабелиране: : ИЯИЯЕИЯИЯЕ

Около 43’000 кабела с 
обща дължина от 1’200 km
бяха инсталирани
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Космически тестКосмически тест: : ИЯИЯЕ и СУИЯИЯЕ и СУ
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Космически тестКосмически тест: : ИЯИЯЕ и СУИЯИЯЕ и СУ
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Какво е Какво е GRID?GRID?

CMS~ 100 милиона канала

цифрова камера ~ 6 милиона 
пиксела, но CMS прави “цифрова 
снимка” 40 милиона пъти в 

секунда !!

Събития на лентаСъбития на лента::

~ 100 / sec,  ~ 100 / sec,  всяковсяко 11--2 MB2 MB

Обем данни за 1 годинаОбем данни за 1 година: 10 Petabytes: 10 Petabytes

Едно Едно CD CD имаима ~ 600 Megabytes (1MB = 10~ 600 Megabytes (1MB = 1066 Byte)Byte)

1 Petabyte = 101 Petabyte = 1099 MB = 10MB = 101515 ByteByte
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Какво е Какво е GRID?GRID?

World Wide Web (изобретена в
CERN през 1989) позволява 
достъп до информация, която 
се съхранява в милиони 
различни географски точки.

Grid позволява достъп до
изчислителна мощност и 
данни, разпределени по 
целия свят.
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ЗаключениеЗаключение
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ЗаключениеЗаключение



51

ЗаключениеЗаключение

Едно от найЕдно от най--неразбираемите неща, неразбираемите неща, 
отнасящи се за Вселената е,отнасящи се за Вселената е,

че тя е разбираемаче тя е разбираема!!


