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შესავალი

წინამდებარე ანგარიშში წარმოადგენს ქართული ჯგუფის მიერ ცერნში CMS ექსპერიმენტზე
2016 წელს შესრულებული ამოცანების მოკლე აღწერას. ინსტიტუტის აქტიურობის არეალს 2016
წარმოადგებდა როგორც ფუნდამენტური ასევე გამოყენებითი კვლევები და ამოცანები.
2016 წელს ინსტიტუტმა გააფართოვა სამუშაოების სპექტრი ცერნში CMS ექსპერიმენტზე, სა-
დაც მიონურ სპექტოსკოპიაში აქტიურობას დაემატა CMS ის მთავარი პროგრამული ფრეიმვორქში
მნიშვნელოვანი სამუშაოების შესრულება და CMS ის გეომეტრიის რევიზია.
ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევები და განხორციელებული სამუშაოების შესრულება მხარ-
დაჭერილია საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ, საქართველოს შოთა
რუსთეველის სახელობის ფონდის მიერ.
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• პროექტი 3 - CMS ექსპერიმენტის მიონური სისტემის RPC დეტექტორების მედეგობის

შესწავლა რადიაციის მიმართ
• პროექტი 6 - მრავალფუნქციური მეტეოროლოგიური სისემა

2 პროექტი 1 - CMS ექსპერიმენტის, ძირითადი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის, CMSSW პლატფორმის ოპტი-
მიზაცია და ანალიზი

CMS ექსპერიმენტის [1], ისევე როგორც სხვა, LHC [2] ექსპერიმენტების ფარგლებში
გენერირებული მონაცემების შენახვა და ანალიზი ხორციელდება ერთიანი განაწილებუ-
ლი გამოთვლითი სისტემის საშუალებით (Worldwide LHC Computing Grid - WLCG [3]).
აღნიშნული სისტემა დაყოფილია ე.წ. ვირტუალურ ორგანიზაციებად, რომლებიც აერთი-
ანებენ ამ ვირტუალურ ორგანიზაციაში შემავალ, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებთან
არსებულ, გამოთვლით ცენტრებს.
ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი შედგება მრავალი ეტაპისგან. ეს ეტაპები გულის-
ხმობს, ექსპერიმენტული პროცესების სიმულაციას, მიღებული ექსპერიმენტული მონაცე-
მების კალიბრაციასა და შესწორებას, ასევე რეკონსტრუქციას და მონაცემების დაჯგუფე-
ბას მათი საერთო ფიზიკური თუ თვისებრივი მახასიათებლების მიხედვით. ანალიზის ყვე-
ლა აღნიშნულ ეტაპს სჭირდება შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც CMS
ექსპერიმენტის შემთხვევაში მოქცეულია ერთ, CMSSW (CMS SoftWare) [4] პლატფორმა-
ში. ეს პლატფორმა შედგება მრავალი მოდულისგან - ის საკმაოდ სწრაფად ვითარდება და
იხვეწება. მისი პროგრამული კოდი ღიაა [5] და საშუალოდ, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ
იქმნება მისი ახალი ვერსია, რომელიც შეიცავს დამატებებსა და განახლებებს.
2015 წლიდან, LHC ხანგრძლივი გათიშვის პერიოდის [6] დასრულების შემდეგ, CMS
ექსპერიმენტზე მონაცემების ნაკადის საშუალო სიჩქარემ მიაღწია 600MB/s, რაც თავის
მხრივ ნიშნავს დროის ერთეულში მეტი ექსპერიმენტული მონაცემის შენახვას და შესა-
ბამისად გაზრდილ მოთხოვნას გამოთვლით და მონაცემების შემნახველ რესურსებზე (იხ.
სურ 1 და 2). რესურსებზე გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საჭიროა, რო-
გორც რესურსების რაოდენობის ასევე CMSSW მოდულების ეფექტურობის გაზრდა მათი
დახვეწისა და მეტი ოპტიმიზაციის ხარჯზე. რაც, თავის მხრივ ნიშნავს პლატფორმისა და
მისი კომპონენტების ახალი ვერსიების უფრო სწრაფ შემოწმებასა და დანერგვას.
CMSSW პროგრამული უზრუნველყოფის და მისი ადაპტირებული თუ ოპტიმიზირებული
მოდულების შემოწმების რეჟიმიდან რეალურ რეჟიმში სწრაფი გადასვლა წარმოადგენს
ოპტიმიზაციის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას, რომელიც გადაწყვეტილია დამოუკი-
დებელი ავტომატიზირებული სისტემით.
აღნიშნული ავტომატიზირებული სისტემა აღჭურვილია შაბლონური გამოთვლითი ალგო-
რითმებით, რომელთა საშუალებით ხდება CMSSW პლატოფრმის ფუნქციონალური კომ-
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პონენტების სრული შემოწმება. შემოწმების წარმატებით გავლა გულისხმობს რიგი სიმუ-
ლაციური, რეკონსტრუქციის და შესწორების გამოთვლითი ამოცანების წარმატებით გაშ-
ვებასა და დასრულებას. თუ რომელიმე შაბლონური ამოცანა წარმატებით ვერ დასრულდა
მაშინ ითვლება რომ პლატფორმის ახალმა ვერსიამ ან მისმა რომელიმე ახალმა მოდულმა
შემოწმება ვერ გაიარა და შესაბამისად იგი შემოწმების რეჟიმიდან რეალურში ვერ გადავა.
შემოწმების ავტომატიზირებული სისტემა ასევე საჭიროებს არც თუ მცირე გამოთვლით რე-
სურსებს და შესაბამისად დადგა მისი ოპტიმიზაციის საკითხი. სწორედ ეს ფაქტი წარმოად-
გენს ერთ-ერთი ამოცანის მოტივაციას რომელზეც მუშაობს CMS ექსპერიმენტის ქართუ-
ლი ჯგუფი. უფრო კონკრეტულად კი, ამოცანა მიზნად ისახავს CMSSW პლატოფრმის ახა-
ლი ვერსიის შემოწმების ავტომატიზირებული სისტემის ოპტიმიზაციას მრავალ-ბირთვიანი
პროცესორების ოპტიმალური გამოყენების თვალსაზრისით.
ამ ამოცანის გარდა, 2016 წლის განმავლობაში ქართულ ჯგუფს დაევალა CMSSW პლა-
ტოფრმასთან დაკავშირებული კიდევ ორი ამოცანა.
CMSSW პლატოფრმის პროგრამულ კოდში გამოყენებულია როგორც C++ ასევე Python
დაპროგრამების ენები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ვითარდება და იხვეწება. გან-
საკუთრებით აღსანიშნავია ცვლილებები, რომელიც ეხება დაპროგრამების ენა Python-ს,
რომლის მეორე ვერსიის სასიცოცხლო ციკლის დასასრული ცნობილია, რაც გულისხმობს,
რომ დროთა განმავლობაში ენის ამ ვერსიის გამოყენება შეწყდება. ამასთან ამავე დაპ-
როგრამების ენის მესამე ვერსიამ მიაღწია სტაბილურ მდგომარეობას და მას აქტიურად
იყენებენ პრაქტიკაში. ამ ფაქტმა განაპირობა ის, რომ პაკეტების, რომლებიც შექმნილია
Python-ის მეორე ვერსიისთვის ამოწურული აქვს თავისი თავი და შემდგომი ვერსიების
შემუშავება უკვე ხორციელდება პირდაპირ Python-ის მესამე ვერსიისთვის. აღსანიშნავია
ისიც, რომ ზოგიერთი პაკეტის სრულყოფა და მხარდაჭერა უკვე საერთოდ შეწყვეტილია.
ამ ფაქტების გათვალისწინებით დადგა CMSSW პლატოფრმის, Python-ის მეორე ვერსიაში
დაწერილი კომპონენტების მესამე ვერსიაზე მიგრაციის აუცილებლობის საკითხი. რადგან
CMSSW პლატოფრმის Python-ის მეორე ვერსიაზე დაწერილი პროგრამული კოდი შედ-
გება ათეულ ათასობით ხაზისგან, პირველ ეტაპზე დადგა პროგრამული ენის ფარგლებში
გამოყენებული პაკეტების Python-ის ახალ, მესამე ვერსიასთან თავსებადობის შემოწმების
საკითხი. ამ ამოცანის ფარგლებში ასევე ავტომატიზირებულად უნდა გამოკვლეულიყო და
დადგენილიყო თუ CMSSW პლატოფრმის რომელ მოდულებში დგას პაკეტების Python-ის
მესამე ვერსიასთან თავსებადობის პრობლემა.
CMSSW პლატოფრმასთან დაკავშირებული შემდეგი ამოცანა გულისხმობს CMSSW ფუნ-
ქციონალური შემოწმებისას გამოყენებულ შაბლონებში ინტეგრირებული ბიბლიოთეკები-
სა და პაკეტების ინფორმაციული ბაზის შექმნას. ამ ამოცანის ფარგლებში შექმნილ მონა-
ცემთა სტრუქტურაში მითითებული იქნება ინფორმაცია თუ რომელი შაბლონი რა დამატე-
ბით პაკეტსა თუ ბიბლიოთეკას იყენებს.

2.1 შესრულებული სამუშაოები ამოცანების მიხედვით
აღწერილი ამოცანებიდან, 2016 წლის განმავლობაში დასრულდა CMSSW პლატოფრმის
Python დაპროგრამების ენის მეორე ვერსიისთვის დაწერილ მოდულებში გამოყენებული
პაკეტების მესამე ვერსიასთან თავსებადობის შემოწმების ავტომატიზაცია, ხოლო CMSSW
პლატოფრმის შემოწმების ოპტიმიზაციაზე და ამ პლატფორმის ფუნქციონალურობის შე-
სამოწმებელ შაბლონებში გამოყენებული პაკეტების ნომენკლატურის შექმნაზე მუშაობა
აქტიურად მიმდინარეობს.
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სურ 1: 2012-2016 წლების განმავლობაში, CMS ვირტუალური ორგანიზაციის ფარგლებში,
დასრულებული გამოთვლითი ამოცანების რაოდენობა.

CMSSW პლატოფრმის ფუნქციონალური შემოწმების პროგრამული უზრუნველყოფის ოპ-
ტიმიზაციის ამოცანა, მისი სირთულიდან გამომდინარე დაიყო რამდენიმე ეტაპად. პირ-
ველ ეტაპზე ლოკალიზებული იქნა პლატფორმის შემოწმების პროგრამული უზრუნველყო-
ფა დამოუკიდებელ გარემოში, რამაც შექმნა მასში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლო-
ბა ისე, რომ ამას გავლენა არ მოეხდინა პლატფორმის შემოწმების პროგრამული პაკეტის
მიმდინარე ვერსიაზე. ამოცანის შემდგომ ეტაპზე განხორციელდა პროგრამული კოდის მო-
დიფიკაცია, კერძოდ კი მის კომპონენტებში განხორციელდა სპეციალური პროგრამული
მოდულის ინტეგრაცია, რამაც მოგვცა პროგრამის მუშაობის დროს მეხსიერებაში კონკრე-
ტული ცვლადებისთვის მინიჭებულ სერიალიზირებულ მონაცემებზე წვდომის საშუალება.
რადგან პლატფორმის ფუნქციონალური შემოწმების კოდის ძირითადი კომპონენტები და-
წერილია დაპროგრამების ენა Python-ზე, ამიტომ მეხსიერებაში სერიალიზირებულ მო-
ნაცემებზე წვდომისთვის გამოყენებულ იქნა pdb [7] პაკეტი. ამოცანის მესამე და შემა-
ჯამებელ ეტაპზე გამოიყო პლატფორმის შემოწმების პროგრამული უზრუნველყოფის ის
კომპონენტები სადაც შესაძლებელია რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაცია.
CMSSW პლატოფრმის ფუნქციონალური შემოწმების პროგრამულ პაკეტს შეიძლება გა-
დაეცეს სხვადასხვა პარამეტრები, კერძოდ კი შაბლონების ჩამონათვალი, შესაძლოა მი-
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სურ 2: 2012-2016 წლების განმავლობაში, CMS ვირტუალური ორგანიზაციის ფარგლებში,
გამოსათვლელად გაშვებული ამოცანების ეფექტურობა.

თითებულ იქნას რა რესურსი უნდა იქნას გამოყენებული, ანუ მიეთითოს თუ პროცესორის
რამდენი ბირთვის და თითოეულ ბირთვზე რამდენი ნაკადის გაშვებაა შესაძლებელი, ასევე
შეიძლება მითითებულ იქნას სიმულაციის თუ რეკონსტრუქციის შაბლონების სხვადასხვა
მახასიათებლები და ა.შ. (იხ Listing 1). ამ შემთხვევაში 1306,1320,1321 და 1323 არის
კონკრეტული შესამოწმებელი შაბლონების საიდენტიფიკაციო ნომრები ხოლო -j პარამეტ-
რის საშუალებით განისაზღვრება თუ რამდენი ბირთვია გამოყოფილი მოცემული შაბლო-
ნებისთვის, -t პარამეტრი კი განსაზღვრავს თუ რამდენი ნაკადი უნდა გაეშვას თითოეული
შაბლონისთვის თითო ბირთვზე.
თითოეული შაბლონით CMSSW პლატოფრმის ფუნქციონალური შემოწმება ხდება ეტა-
პობრივად, ცნობილია თუ რამდენი ბირთვი და ნაკადი ესაჭიროება კონკრეტული შაბლო-
ნის თითოეულ ეტაპს, მაგრამ შემოწმების სისტემის ამჟამინდელი ვერსია არ იძლევა შაბ-
ლონების და მათი ეტაპების შერჩევის ისეთ საშუალებას რომ მათი მაქსიმალური შესაძლო
რაოდენობა იყოს გაშვებული და ამასთანავე გამოყოფილი გამოთვლითი რესურსებიც მაქ-
სიმალურად იყოს ათვისებული. შესაბამისად ოპტიმიზაციის ამოცანა მდგომარეობს ბირ-
თვებისა და ნაკადების შაბლონების ეტაპებისთვის საჭირო რესურსების მიხედვით მორგე-
ბას ისე რომ მოხდეს არსებული რესურსების მაქსიმალური გამოყენება.

6



Listing 1: CMSSW პლატოფრმის ფუნქციონალური შემოწმების პროგრამული პაკეტის-
თვის პარამეტრების გადაცემის მაგალითი
runTheMatrix .py −i a l l −l 1306,1320,1321,1323 −j 4 −t 8

ოპტიმიზაციის ამოცანის შესრულების ამ ეტაპზე დასრულდა დამატებითი პარამეტრების
აღწერა და ინტეგრაცია პლატფორმის შემოწმების პროგრამულ უზრუნველყოფაში, კერ-
ძოდ კი მოდიფიცირდა runTheMatrix.py და WorkFlowRunner.py კომპონენტები, ამ ეტაპ-
ზე მიმდინარეობს ე.წ. Backfill [8] ალგორითმის ინტეგრაცია პლატფორმის შემოწმების
პაკეტში.
CMSSW პლატოფრმის Python დაპროგრამების ენის მესამე ვერსიასთან თავსებადობის
ამოცანის ფარგლებში შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება სამი ძი-
რითადი კომპონენტისგან: საკონფიგურაციო ფაილსგან config.ini, ფუნქციონალური ნაწი-
ლისგან modules.py და პაკეტის სამართავი ნაწილისგან main.py (იხ. სურ 3). საკონფიგუ-
რაციო ფაილში გაწერილია თუ CMSSW პლატოფრმის რომელი მოდული უნდა შემოწმდეს
თავსებადობაზე (მაგ. Dynamic Data Management system (DDM), Data Aggregation
System(DAS), CRAB Client/Server და ა.შ.), ამ მოდულის კომპონენტების მისამართი ფა-
ილურ სისტემაში და ასევე ანალიზის შედეგის გამოტანის მდებარეობა. შექმნილი პროგრა-
მული უზრუნველყოფის modules.py ნაწილში განთავსებულია პაკეტის ფუნქციონალური
ნაწილი, რომლის საშუალებითაც მოწმდება CMSSW პლატოფრმის მოდულებში გამოყენე-
ბული პაკეტების და ბიბლიოთეკების თავსებადობა Python 3-თან. პროგრამის ძირითადი
ნაწილი, main.py, მართავს ანალიზის პროცესს და მიღებულ შედეგებს წერს JSON [9] ფა-
ილში მითითებულ მისამართზე.
CMSSW პლატოფრმასთან დაკავშირებული მესამე ამოცანის ფარგლებში შეიქმნა პროგ-

სურ 3: CMSSW პლატოფრმის Python 2-ზე დაწერილ მოდულებში გამოყენებული პაკეტე-
ბის Python 3-თან თავსებადობის შემოწმების ავტომატიზაციის პროგრამული პაკეტი.

რამული უზრუნველყოფა რომელიც აღნუსხავს თუ რა პაკეტების გამოყენება ხდება თითო-
ეული შაბლონის მიერ მათი გაშვებისას. დაფიქსირებული ნუსხის შენახვა ჯერ-ჯერობით
ხდება JSON ფაილში, რომელშიც წინასწარ მომზადებული იქნა მონაცემთა შესაბამისი

7



სტრუქტურა და ამ ეტაპზე ასრულებს ნომენკლატურის სანახის ფუნქციას. ეს ნომენკლა-
ტურა საშუალებას აძლევს CMSSW პლატოფრმის დახვეწასა თუ გამოყენებაში ჩართულ
პროგრამისტებს დროულად აღმოაჩინონ თუ რომელი პაკეტის გამოყენება ხდება პლატ-
ფორმის კონკრეტული ნაწილის მიერ, რაც თავის მხრივ აადვილებს მისი ჩანაცვლების,
დუპლიკატების აღმოფხვრის ან გაუმჯობესების საჭიროების დადგენას.

2.2 მიღებული შედეგები
ამ ეტაპზე დასრულებულია მუშაობა CMSSW პლატოფრმის Python 2-დან Python 3-ზე
გადატანისთვის საჭირო, პაკეტების თავსებადობის შემოწმების ავტომატიზირებული პა-
კეტის შემუშავება. სათანადო შემოწმების გავლის შემდეგ, რაც გულისხმობდა არსებული
პაკეტების ანალიზს, ის საჭიროების მიხედვით შეიძლება იქნას გამოყენებული ნებისმიერ
დროს.
CMSSW პლატოფრმის შემოწმების ოპტიმიზაციის მხრივ, მოსამზადებელი და ახალი კო-
დის ინტეგრაციის ლოკალიზების სამუშაოები შესრულებულად, ამჟამად მიმდინარეობს
ოპტიმიზაციის ალგორითმის შემოწმების და პროგრამულ უზრუნველყოფაში ინტეგრაციის
სამუშაოები.
შაბლონების მიერ გამოყენებული პროგრამული პაკეტებისა და ბიბლიოთეკების ნომენ-
კლატურის შექმნის ავტომატიზირებული პროგრამული პაკეტის შემუშავების პროცესი დას-
რულების ფაზაშია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მცირე ხარვეზების აღმოფხვრა რის შემდეგაც
პაკეტი გადავა შემოწმების რეჟიმში.

2.3 შედეგების მიმოხილვა და სამომავლო გეგმები
შესრულებული სამუშაოების ფარგლებში CMS ექსპერიმენტის ქართულმა ჯგუფმა შეიტა-
ნა მნიშვნელოვანი წვლილი ამ ექსპერიმენტის მთავარი პროგრამული უზრუნველყოფის
პლატფორმის, CMSSW, შემდგომი დახვეწისა და სრულყოფის გაადვილების საქმეში.
ოპტიმიზაციის ამოცანის დასრულების შემდეგ კი CMSSW პლატფორმის ფუნქციონალური
შემოწმების დრო კიდევ უფრო შემცირდება რაც შესაძლებელს გახდის დამატებითი პრო-
ცესების შემდგომ ავტომატიზაციას.
მიღებული შედეგებისა თუ მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ანგარიშის წარდგენის ფარ-
გლებში, საშუალოდ ორ კვირაში ერთხელ იმართება მიმოხილვითი ხასიათის ინტერნეტ
კონფერენციები. პროექტში ჩართული, ქართული ჯგუფის წევრების მუშაობა ამ ეტაპზე
დადებითადაა შეფასებული და დაგეგმილია შემდგომი მჭიდრო თანამშრომლობის გან-
ვრცობა პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწისა და ავტომატიზაციის კუთხით.

3 პროექტი 2 - CMS ექსპერიმენტის მონტეკარლო მოდე-
ლირების გეომეტრიის რევიზია

ამ ამოცანის მიზანია მოხდეს CMS ის CMSSW პლატფორმაში არსებული მონტეკარლო
მოდელირების გეომეტრიის რევიზია. ამოცანა მოტივირევულია იმ ფაქტით რომ რიგ შემ-
თხვევებში CMS დეტექტორზე გაზომილი შედეგები ერთეული პროცენტის რიგით გან-
სხვავდება მონტეკარლო მოდელირიბის შედეგებისაგან, იმისათვის რომ მსგავსი სხვაო-
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ბა დაყვანილი იქნას 10−2 რიგამდე საჭიროა CMSSW ში იმპლემენტირებული გეომეტრი-
ის დეტალური რევიზია. ამოცანის შესასრულებლად ჩვენი ჯგუფის მიერ მოხდა CMS ის
ინტეგრაციის ოფისისთან და CMSSW Geant4 ჯგუფთან კოორდინირებული თანამშრომ-
ლობა, რის საფუძველზეც ერთის მხრივ დამუშავდა საინჟინრო CAD ფაილები და მეორეს
მხრივ Geonnt4 ის გეომეტრიული ფაილები რომელიც წარმოდგენილია GDML ტექსტურ
ფორმატში, მიღებული შედეგები ედრება ერთმანდეთს, აღმოჩენილი სხვაობის შემთხვევა-
ში ხდება განსმასხვავებელი დეტალის იდენტიფიკაცია და კონკრეტული ანალიზი. ამოცა-
ნის სირთულე მდგომარეობს შესასრულებელი ამოცანის მასშტაბებში, CMS ესპერიმენტი
შედგება ნაწილაკენის ვაკუუმური მილისაგან სადაც ხდება პროტონების შეჯახება მასა-
თა ცენტრის სისტემაში და დეტექტორებისაგან რომლებიც პროტონული შეჯახეის შედე-
გად მიღებული ნაწილაკების დეტექტირენას ახდენს. CMS დეტექტორული სისტემა თავის-
მხრივ შედგება ტრეკული კალორმეტრული და მიონური სუბ სისტემებისაგან რომლებიც
თავისთად შედგებიან მილიონობით მცირე დეტალისა და კვანძისაგან. გამომდინარე იქი-
დან რომ საქმე გვაქვს მილიონობით რთულ კვანძთან, ხშირ შემთხვევაში მონტეკარლო
მოდელირებისათვის დამუშავებულია გეომეტრიის მარტივი ფორმები, მაგრამ გათვალის-
წინებულია მასალის რადიაციული სიგრძე, რაც ერთის მხრივ დამაკმაყოფილებელია ფი-
ზიკური პროცესის მოდელირებისას. თუმცარა ჩვენი ვარაუდია რომ გარკვეული η da φ კუ-
თხეების მიმართ შეიძლება არსებობდეს მატერიის დანაკლისი და შესააბამისად აღნიშნუ-
ლი მიმართულებით მოძრავი ნაწილაკის ენერგიის კარგა იყოს იმაზე ნაკლები ვიდრე არის
სინამდვილეში. ამოწანის სისრულეში მოსაყვანად ჯგუფის მიერ შემუშავებულია შედმეგი
სტრატეგია: ხდება CMSSW Geant4 გეომეტრიული GDML ფაილების მრავალსაფეხურია-
ნი კონვერტაცის CAD ფორმატში და ხდება სრული გეომერიული მოდელის ასწობა CATIA
საინჟინრო აპლიკაციაში, ამ უკანასკნელში ასევე ხდება საინჟინრო ნახაზბის მიხედვით
იგივე ობოექტის გეომეტრიული მოდელის აწყობა რაც საშუალებას გვაძლევს მოვახდი-
ნოთ დეტალური ანალიზი ორი დამოუკიდებელი გზით მიღებული მოდელების.

3.1 CMS ის Beam Pipe გეომეტრიის რევიზია
2016 წელში ამოცანა მიზნად ისახავს BeamPipe კვანძის CAD და GDML ვერსიების მონა-
ცემთა ერთმანეთთან შედარებას, ანუ ამ კვანძში შემავალი დეტალების ინჟინრული პრო-
ექტირების პროგრამებისთვის განკუთვნილი .STP ფორმატისა და უმცირესი ნაწილაკების
ნივთიერებაში მოძრაობის კომპიუტერული სიმულაციის პროგრამა GEANT4-სთვის გან-
კუთვნილ .GDML ფორმატის გეომეტრიებს შორის გაბარიტული და სიმკვრივის მონაცე-
მებს შორის სხვოაბების აღმოჩენას. პრობლემის აქტუალურობა გამოიხატება, არსებული
.GDML ფაილებში, გეომეტრიებისა და ამ გეომეტრიებზე მითითებული მატერიალების გა-
მარტივებული სახით არსებობის გამო, ნაწილაკების მოძრაობის სიმულირების დროს წარ-
მოქმნილი ცდომილებების შემცირებაში. რისთვისაც საჭიროა .GDML ფორმატის ფაილე-
ბის, ორიგინალი ნახაზების მიხედვით აწყობილ CAD დეტალებთან შედარება და ანალიზი.

დასმული ამოცანის შესასრულებლად, დამუშავდა არსებული .STP და .GDML ფაილე-
ბი: მოხდა .STP გეომეტრიულ მოდელებზე შესაბამის მასალათა ფიზიკური თვისებების
მონაცემების მითითება, .GDML ფაილებში არსებული მონაცემების მიხედვით აიგო გეო-
მეტრიული მოდელები და მოხდა ამ მოდელებზე შესაბამის მასალათა სიმკვრივის მონა-
ცემების მითითება. ნაპოვნი იქნა აგებულ დეტალებსა და მათზე მითითებულ მასალებს
შორის სხვაობები, რაც საბოლოოდ ამ დეტალების მასათა სხვაობებით გამოიხატება.

მიღებული შედეგების მიხედვით, სხვაობა Genant4 და CAD ფაილებს შორის შემდეგია:
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(a)

(b)

სურ 4

ცენტრალური ათვლის წერტილიდან 1902მმ-მდე არსებულ მონაკვეთებს (4a, 4b) (პი-
რობითად A - GDML ვერსიისთვის და A' - CAD ვერსიისთვის) შორის, მასათა სხვაობა
0.0141 კგ, დაახლოებით -3.5%-ა, ხოლო მოცულობებს შორის 0.4×10−6მ3, ანუ 0.18%
GDML-თან შედარებით. კერძოდ, BeamPipe-ს GDML ვერსიაში, ეს მონაკვეთი გაყოფი-
ლია ორ ზონად 1) 0მმ-1449.5 მმ მონაკვეთი, რომელიც შესდგება მასალისგან - Beryllium
სიმკვრივით 1848 კგ/მ3; 2) 1449.5 მმ - 1902 მმ მონაკვეთი, რომელიც შესდგება მასა-
ლისგან - AlBeMet სიმკვრივით 2071 კგ/მ3. CAD ვერსიის ანალოგიური მონაკვეთი (0 -
1902 მმ) მთლიანად შესდგება მასალა Beryllium - სგან, სიმკვრივით 1850 კგ/მ3. GDML
და CAD ვერსიების Beryllium მასალების სიმკვრივეებს შორის სხვაობა 2კგ/მ3-ა.

1902 მმ-დან 3120 მმ-მდე არსებულ მონაკვეთებს (პირობითად B - GDML ვერსიისთვის
და B' - CAD ვერსიისთვის) შორის მასათა სხვაობა 0.032 კგ, ანუ 4.5%-ა (იხ. 5a, 5b),
ხოლო მოცულობებს შორის 1.077×10−4მ3, ანუ -30.4% GDML-თან შედარებით. მასათა
და მოცულობათა ასეთი სხვაობის მიზეზი ამ მონაკვეთებში გამოყენებული სხვადასხვა
სიმკვრივის მასალაა. კერძოდ GDML ვერსიაში გამოყენებულია კვლავ მასალა AlBeMet
სიმკვრივით 2071 კგ/მ3, ხოლო CAD ვერსიაში, მასალა AA2219 alloy სიმკვრივით 2840
კგ/მ3 ;

3120 მმ-დან 16378 მმ-მდე (იხ. 6a, 6b) არსებულ მონაკვეთებს (პირობითად C - GDML
ვერსიისთვის და C′ - CAD ვერსიისთვის) შორის მასათა სხვაობა 16.04 კგ, ანუ 7.6%-ა.
ხოლო მოცულობებს შორის 0.002 მ3, ანუ -7.5% CAD-თან შედარებით. ორივე GDML და
CAD ვერსიაში გამოყენებულია მასალა Stainless Steel სიმკვრივით 8020 კგ/მ3. იმის აღ-
მოსაჩენად, თუ ამ მონაკვეთის კონკრეტულად რომელ უბანში იყო მასათა ყველაზე დიდი
სხვაობა, C მონაკვეთი დავყავით სამ უბნად: I) 3120 მმ - 10717 მმ, II) 10717 მმ -13363
მმ და III) 13363 მმ -16382 მმ. პირველ უბანში მასათა სხვაობამ -12.246 კგ შეადგი-
ნა GDML-თან შედარებით, მეორე უბანში -5.996 კგ CAD-თან შედარებით, ხოლო მესამე
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(a)

(b)

სურ 5

უბანში -14.877 კგ CAD-თან შედარებით.

(a)

(b)

სურ 6

GDML ვერსიაში 16382მმ-დან 27000მმ-მდე არსებობს მონაკვეთი (პირობითად D -
GDML ვერსიისთვის) (იხ 7), რომელიც CAD ვერსიაში არ არსებობს და რომლის საერთო
მასაც 100.25 კგ-ს შეადგენს, მოცულობა კი 0.125 მ3.

შესრულებული სამუშაოს შედეგად, CAD და GDML ფაილების მონაცემებს შორის მნიშ-
ვნელოვანი სხვაობა აღმოჩნდა, რამაც სიმულირების პროცესს შესაძლოა ხელი შეუშა-

11



სურ 7

ლოს.

4 პროექტი 3 - CMS ექსპერიმენტის მიონური სისტემის
RPC დეტექტორების მედეგობის შესწავლა რადიაციის
მიმართ

4.1 GT დეტექტორების გამოცდა-ტესტირება
ჩვენი ჯგუფი მუშაობდა იტალიურ კომპანია GTდან (GT RPC კამერების ერთ-ერთი ცნობი-
ლი მწარმოებელია) მიღებული ორ ახალ კამერებთან დაკავშირებულ სამუშაოებში-კამერების
(2 mm Double Gap 1.8 mm Single Gap) ტესტირებისთვის მომზადება, წინასწარი გამოცდა
მაღალი ძაბვით, სადგამზე მომზადება და GIF++ის ბუნკერში ჩაყენება, მახასიათებლების
გაზომვა მიონების ნაკადით მაღალი ინტენსივობის გამა-კვანტებით დასხივებისას.
წინასწარმა გამოცდამ აჩვენა, რომ მაღალი ძაბვის მოდება კამერებში იწვევდა ინტენსიურ
ელექტრული ხმაურს და განმუხტვებს. ეს გამოწვეული იყო სასიგნალო კაბელების არას-
წორი დამიწებით და მაღალი ძაბვის ცუდი იზოლაციით.
ამ პრობლემების გამოსწორების და კამერების GIF++ის ბუნკერში ჩაყენების შემდეგ მოხ-
და მათი ეფექტურობის გაზომვა მიონების ნაკადით, როგორც დიდი ინტენსივობის გამა-
კვანტების ველში, ისე მის გარეშე. კამერების გამართვის შემდეგ მოხდა მისი ტესტირება

4.2 მინის GRPC დეტექტორების ინსტალაცია მიონების H2 ნაკადში,
ტრიგერის გაკეთება და ტესტირება

ლიონის ჯგუფის მიერ დამზადებულ GRPC(მინის) კამერების სრულად ტესტირება ბუნკერ-
ში (დიდი ინტენსივობის გამა-კვანტები + მიონების ნაკადის H4 ხაზზე) ვერ მოხერხდა
ადგილის უკმარისობის გამო, მათი გამოცდა მოხდა მიონების ნაკადის H2 ხაზზე.
ლიონის ჯგუფთან ერთად ჩავაყენეთ კამერა H2 ნაკადში და მოვამზადეთ ტესტირებისთვის
(სასიგნალო, მაღალი და დაბალი ძაბვის კაბელების მიერთება, ე.წ. მშრალი გაზის ნარევის
მიერთება, წინასწარი გამოცდა). ჩვენი ჯგუფის მიერ მოკლე დროში აიწყო და გაიმართა
ნაკადის ტრიგერირების სისტემა, რომელმაც უნდა გამოყოს კამერაში გასული მიონები
და დაითვალოს მათი რაოდენობა - ორი სცინტილაციური მთვლელის ნაკადში ჩაყენება,
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართვა (მაღალი და დაბალი ძავით კვება, შესაბამისი
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სურ 8: GT კამერების დამიწების პრობლემა, რაც გამოწვეული იყო სასიგნალო კაბელების
არასწორი დამიწებით და მაღალი ძაბვის ცუდი იზოლაციით

სურ 9: GT 2 mm Double Gap და GT 1.8 mm Single Gap ეფექტურობის დამოკიდებულება
ძაბვაზე, X ღერძზე ასახულია მაღალი ძაბვა, ხოლო Y ღერძზე დეტექტორის ეფექტურობა,
როგორც ვხედავთ 1.8 mm Single Gap კამერის ეფექტურობა 80%ის რიგისაა და არადა-
მაკმაყოფილებელია.

ლოგიკური სქემის აწყობა NIM ელექტრონული ბლოკებით და ამ სისტემის ეფექტურო-
ბის შეფასება). სისტემა გამართულად მუშაობდა ტესტირებისთვის გამოყოფილი მთელი
დროის განმავლობაში. მიმდინარეობს მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.

4.3 მიონების ტრეკირების სისტემა
GIF++ში კამერების ეფექტურობის გასაზომად გამოიყენება მაღალენერგეტიკული მიო-
ნების ნაკადი. ნაკადის ეფექტურობის პრეციზიული გაზომვისათვის აუცილებელია მათი
ტრეკირება (მიონების ტრაექტორიის ზუსტად აღდგენა სივრცეში და კამერებში მათი გავ-
ლის ზუსტი კოორდინატების პოვნა). ამისთვის საჭიროა ნაკადის გასწვრივ 2-3 აგილას,
რაიმე სახის ორკოორდინატიანი დედექტორის ჩაყენება (დრეიფული, ან მრავალმავთული-
ანი კამერები, სცინტილაციური ჰოდოსკოპი). ასეთი დეტექტორების არქონის გამო ჩვენი
ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ამ პრომლემის საკმაოდ ორიგინალური გადაწყვეტა - კოორ-
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სურ 10: GRPC კამერები და ტრიგერული მთვლელი მიონური ნაკადის H2 ხაზზე

დინატულ დედექტორებად გამოგვეყენებინა თვითონ RPC კამერები. CMS ექსპერიმენტში
გამოიყენება ერთკოორდინატიანი RPC კამერები სასიგნალო სტრიპების 1 სმ გარჩევისუ-
ნარიანობით, ამიტომ ტრეკირებისთვის საჭიროა შესაბამისად ორიენტირებული 4 კამერა.
რადგან CMSის კამერები ტრაპეციული ფორმისაა, საკმარისია მათი 180 გრადუსითით
მოტრიალება. კამერების ასეთი ორიენტაცია ინფრასტრუქტურის მინიმალურ ცვლილებას
საჭიროებს.

4.4 ტრიგერების სისტემა GIF++ში
ტრიგერის საშუალებით ხდება კამერაში მიონების სიგნალების გამოყოფა სხვა ფონუ-
რი სიგნალებისგან. მისი საშუალებით ხდბა როგორც კონკრეტული სტრიპის, ისე მთლი-

14



სურ 11: კამერების სივრცული ორიენტაცია ორი კოორდინატის გასაზომად

სურ 12: მიონების ტრეკირებისთვის გამოყენებული ორი ურთიერთმართობულად განლა-
გებული კამერა, ერთი კამერა გვაძლევს X კოორდინატს, ხოლო მეორე Yს

ანად კამერის ეფექტურობის განსაზღვრა. ამ სისტემის შექმნა და გამართული მუშაო-
ბა

”
ტრადიციულად“ ჩვენი ჯგუფის ამოცანაა. ჩვენს მიერ წინა წლებში შექმნილ ტრიგე-

რებს (“Random Trigger” - გამა-კვანტებთან და ხმაურის სიგნალებთან სამუშაოდ, “Near
Trigger” - კამერაში ნაკადის უკეთესი ლოკალიზაციისათვის) დავამატეთ ახალი სახის რა-
მოდენიმე ტრიგერი, რომელიც შესაბამის გაზომვებში გამოიყენება. GIF++ში გამოყენე-
ბული სტანდარტული ტრიგერი წარმოადგენს თანხვედრაზე მომუშავე ორ, 45× 45× 1 სმ2,
ზომის სცინტილაციურ მთვლელს. გამა კვანტებით გამოწვეული არასასურველი ფონის შე-
სამცირებლად ორივე მთვლელი ბუნკერს გარეთაა განლაგებული მიონების ნაკადის H4
ხაზზე. დიდი ზომისა და კამერებისგან დიდი დაშორების გამო ამ მთვლელებით მიღებული
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სურ 13: ტრეკირების მაგალითი, სადაც ნათლად ჩანს მიონის გავლის ტრაექტორია

ნაკადის
”
პროფილიც“ დიდი ზომისაა და კამერის შესაბამის ნაკვეთის (“Partition”) სა-

ზღვრებიდან გადის. ეს აძნელებს, ან შეუძლებელს ხდის კამერის ეფექტურობის გაზომვას.
ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ჩვენ შევქმენით ე. წ.

”
Near Trigger”-ების სისტემა, რო-

მელიც წარმოადგენს კამერასთან ახლოს მოთავსებულ შედარებით მცირე ზომის მთვლე-
ლებს, რომლებიც უკეთესად გამოყოფენ ნაკადს. ყველა "Near Trigger” მუშაობს სტან-
დარტულ ტრიგერთან თანხვედრაში, რაც მთლიანად ახშობს გამა-კვნატების შემთხვევით
თანხვედრას მიონებთან, მაგრამ ცხადია არ იცავს მათ ტერაბეკერელი ინტენსივობის გამა-
კვნატების დატვირთვისგან.

4.4.1 “NEAR Trigger-1 ”

"Near Trigger-1” წარმოადგენს კამერასთან ახლოს (20 სმ) მოთავსებულ 12× 12× 1 სმ2,
სცინტილაციურ მთვლელს. ამ მთვლელის გაკეთების გარდა ჩვენ გავზომეთ მისი მახა-
სიათებლები გამა-კვნატების სხვადასხვა ინტენსივობებისთვის და დავადგინეთ სამუშაო
მახასიათებლები. ჩვენი შეფასებით მთვლელს შეუძლია იმუშაოს როცა გამა-წყაროს შე-
სუსტების კოეფიციენტი 4ზე მაღალია.

4.4.2 “NEAR Trigger-2”

GIF++ის ბუნკერში მომუშავე ყველა დედექტორისთვის პრობლემას წარმოადგენს მაღა-
ლი ინტენსივობის გამა-გამოსხივება. ამ პრობლემის მოცილების ტრადიციული გზა - ტყვი-
ის ბლოკებით დედექტორის დაცვა ტრიგერის სცინტილაციური მთვლელებისთვის არ გა-
მოდგება, რადგან ეს ლოკალურად შეცვლის გამოსაკვლევ კამერაში გამოსხივების ინტენ-
სივობას, რაც არასასურველია. ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარებას ვეცადეთ ბუნკერში ისეთი
ადგილის მოძებნით, რომელიც შემდეგ პირობებს დააკმაყოფილებდა:დაბალია გამოსხი-
ვების ინტენსივობა, იმყოფება მიონების ნაკადის ხაზზე და შედარებით ახლოსაა გამო-
საკვლევ კამერასთან. ასეთი ადგილი მართლაც მოინახა გამოსხივების წყაროს გვერდზე,
სადაც ჩვენ მოვათავსეთ 15× 15× 1 სმ2 ზომის სცინტილაციური მთვლელი .მისი სამუშაო
მახასიათებლების დადგენის შემდეგ ეს მთვლელიც ჩაირთო ტრიგერულ სისტემაში.
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სურ 14: “NEAR Trigeer-1” მუშაობის შედეგი, X ღერძზე ასახულია სტრიპების რაოდენო-
ბა, ხოლო Y ღერძზე ნაწილაკთა შემთხვევათა რაოდენობა, ჰისტოგრამიდან კარგად ჩანს
"Near Trigger-1”-ის მიერ კამერაში გამოყოფილი 10 სტრიპიანი პროფილი

სურ 15: გამოსხივების წყაროს გამოსავალი ფანჯრის გვერდით წინა პლანზე ჩანს “NEAR
Trigeer-2”

4.4.3 “NEAR Trigger-3”

"Near Trigger-3” წარმოადგენს 10× 1× 0.5 სმ2, ზომის სცინტილაციურ მთვლელს, რომე-
ლიც განკუთვნილია კონკრეტულ სტრიპთან სამუშაოდ. ეს მთვლელი ასევე განკუთვნილია
მცირე ზომის საცდელ კამერებთან სამუშაოდ. მისი დამაგრება ადვილად შეიძლება კამე-
რაზე საჭირო ადგილას.

4.4.4 ტრიგერების სისტემა GIF++ში

კონკრეტული გაზომვისთვის საჭირო ტრიგერის ჩართვა ადვილად ხდება ე.წ."Trigger Sellector”-
ზე შესაბამისი ღილაკის დაჭერით. ტრიგერების თვლის სიხშირის (რეიტის) კონტროლი
ხდება გადამვთლელი ბლოკებით, ხოლო დროითი თანაფარდობების - ოთხ არხიანი ციფ-
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სურ 16: “NEAR Trigeer-2” ის ნაკადის პროფილი, X ღერძზე ანასულია სტრიპების, ხოლო
Y ზე ნაწილაკთა შემთხვევათა რაოდენობა

სურ 17: “NEAR Trigeer-3” სამუშაო მდგომარეობაში

რული ოსცილოსკოპით

4.4.5 SPS ამაჩქარებლის ნაკადის მუშაობის დროის ოპტიმიზაცია

GIF++ის ბუნკერში გამავალი მიონების ნაკადი მიიღება SPS ამაჩქარებლის H4 ხაზზე.
ცხადია მისი დროითი მახასიათებლებს ცალსახად განსაზღვრავს SPSის შესაბამისი მახა-
სიათებლები: მთლიანი ციკლის დრო - 33 წამი, მიონები ნაკადის ხანგრძლივობა - 2× 5 წმ,
ან 1× 5 წმ.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ TDC ბლოკებიდან ინფორმაციის წაკითხვისას გამოი-
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სურ 18: “NEAR Trigeer-3” შესაბამისი ნაკადის პროფილი, X ღერძზე ანასულია სტრი-
პების, ხოლო Yზე ნაწილაკთა შემთხვევათა რაოდენობა, როგორც ფისტოგრამაზე ჩანს
ტრიგერს შეუძლია ერთ რომელიმე სტრიპში გასული მიონის გამოყოფა

სურ 19: ტრიგერების დროითი თანაფარდობა

ყენება ე.წ. VETO სიგნალი, მაშინ ინფორმაციის წაკითხვის სისტემის ეფექტურობა 20%
იქნება. ძირითადი დანაკარგი მოდის მიონის 5 წამიან ნაკადებს შორის არსებულ ჯამურ 23
წამზე, როცა ნაკადი არაა და ინფორმაციაც არ იწერება. ჩვენ შევიმუშავეთ შედარებით მარ-
ტივი სქემა, რომელიც ამ თავისუფალ 23 წამს იყენებს ე.წ. ფონის (ხმაურის) ჩასაწერად.
ეს საჭიროა ინფორმაცია კამერის მონაცემების ანალიზისთვის და მისი ჩაწერა "Random
Trigger”ით ცალკე ხდება გამორთული ნაკადის პირობებში.
ჩვენ ვიყენებთ "spill signal”ს, რომლის არსებობა მიუთითებს მიონების ნაკადის არსებო-
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ბას, "Random Trigger” ბლოკირებულია და რომელიმე მიონური ტრიგერი (“Near Trigger”)
გააქტიურებული - სისტემამ "REGISTR” ბლოკის საშუალებით

”
იცის“ რომ იწერს მიონუ-

რი ნაკადის შესაბამის ინფორმაციას. "spill signal”- ის არარსებობა იწვევს მიონური ტრი-
გერის ბლოკირებას "Random Trigger”-ის გააქტიურებას - იწყება ფონური სიგნალების
ჩაწერა. სისტემამ ამის შესახებ

”
იცის“ იმავე "REGISTR” ბლოკის საშუალებით - გააქტი-

ურებულია შესაბამისი შესასვლელი. ასეთი სქემით მუშაობისას დრო უფრო ეფექტურად
გამოიყენება. გარდა ამისა მიონური და ფონური სიგნალები თითქმის ერთდროულად იწე-
რება, რაც ამაღლებს ინფორმაციის საიმედოობას. დაგეგმილია ამ მოდიფიკაციის უფრო
დაწვრილებით განხილვის შემდეგ მის განხორციელება კამერების ტესტირების DAQ სის-
ტემაში.

სურ 20: ამაჩქარებლის ციკლოგრამა.დახრილი ყვითელი ხაზები შეესაბამება მიონების
ნაკადს

4.5 კოსმოსური სხივებით ტესტირების სტენდის აწყობა და ანალიზი
ჯგუფი მონაწილეობდა კამერების ტესტირების მიუნური სტენდის აღდგენასთან დაკავში-
რებულ სამუშაოებში. ეს სტენდი ძირითადად გამოიყენება კამერების საბოლოო სერთი-
ფიცირებისთვის - CMS დანადგარზე დაყენებამდე ყველა კამერა აქ გადის 1 − 2 კვირიან
შემოწმებას უწყვეტ რეჯმიმში მუშაობაზე. ადრე არსებული სტენდი ნაწილობრივ დაიშა-
ლა სამუშაო სივრცის რეორგანიზაციის გამო. სტენდი შედგება ჰორიზონტალურად განლა-
გებული დიდი ზომის სცინტილაციური მთვლელების ორი ფენისგან(მიონების გამოსაყო-
ფად), რომელთა შორის სპეციალურ სადგამებზე თავსდებიან გამოსაცდელი RPC კამერე-
ბი. მონაცემთა წაკითხვის სისტემა GIF++ში გამოყენებულის ანალოგიურია.
გავაკეთეთ ამ სისტემის საცდელი გაშვება და 4 კამერის ეფექტურობის გაზომვა. სტენდზე
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სურ 21: კამერების ტესტირების მონაცემთა წაკითხვის სისტემის (DAQ) მოდიფიკაციის
სქემა

ჯერ არაა მზად კოსმოსური მიონების ტრეკირების სისტემა, ამიტომ კამერების ეფექტუ-
რობები გავზომეთ ორი დამატებითი მცირე ზომის მთვლელებით, რადან სტენდის სტან-
დარტული მთვლელების სიგრძე 150 სმია და კამერის სამუშო ზომებს აღმატება.

ამ ეტაპზეც სისტემატიურად მიმდინარეობს კამერების ტესტირება და გაგრძელდება უახ-
ლოეს ტესტ ბიმამდე.

4.6 ბაკელიტის წინაღობის გაზომვა და რადიაციული დაზიანებების
შესწავლა

RPC კამერა შედარებით
”
მარტივი“ დედქტორია - ის წარმოადგენს დიდი ზომის ბრტყელ

კონდენსატორს, რომლის კედლები დიდი წინაღობის მქონე(ათობით მეგაომების რიგის)
ბაკელიტის ორი ფირფიტისგან შედგება, რომელზეც მოდებულია 10 კილოვოლტის რი-
გის ძაბვა. კამერაში მიმდინარე ყველა პროცესი ხდება ამ ფირფიტებით შემოსაზღვრულ
სივრცეში (ე.წ. GAP) და დიდწილად განპირობებულია ბაკელიტის წინაღობით. რადია-
ცია მეტ-ნაკლები სისწრაფით ლოკალურად ცვლის ბაკელიტის წინაღობას და შესაბამი-
სად იცვლება კამერის მახასიათებლებიც. რადგან რადიაციით გამოწვეული ცვლილებები
(Aging) ძირითადად განპირობებულია ბაკელიტის წინაღობის ცვლილებით, შესაბამისად
მასზე დაკვირვებას ამ წინაღობის გაზომვით ახდენენ.
ბაკელიტის წინაღობის გაზომვის სტანდარტული მეთოდი - კამერაში სუფთა Ar-ის გაზის
შეშვება და მისი სრული იონიზაციისას მთელი კამერის წინაღობის გაზომვა, რაც საკმაოდ
შრომატევადია და გამოცდილებას საჭიროებს. არსებობს მეორე გზა, რომელიც სამუშაო
გაზის გამოყენებით ძაბვაზე დენის დამოკიდებულების გაზომვას მოითხოვს რადიაციის
სხვადასხვა ინტენსივობისთვის.
მონაცემების დამუშავება სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით ხდება. ჩვენ დავიწყეთ ამ მე-
თოდის ათვისება.
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სურ 22: კამერების ტესტირების კოსმოსური სტენდის საერთო ხედი

სურ 23: კოსმოსური მიონების სტენდზე გაზომილი კამერების ეფექტურობები, X ღერძზე
ასახულია HV(მაღალი ძაბვა) ხოლო Y ღერძზე კამერის ეფექტურობა, როგორც ვხედავთ
გაზომილ კამერებს პლატოზე მაღალი ეფექტურობები გააჩნიათ

ერთ-ერთი კამერისთვის გავზომეთ დენის მაღალ ძაბვაზე დამოკიდებულება რადიაციის
სხვადასხვა ინტენსივობებისთვის. I=f(V) დამოკიდებულების წრფივი უბნის აპროქსიმაცი-
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ით ვიპოვეთ Rbakelite + Rgap, მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს Rbakelite განსაზღვრა.
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სურ 24: კამერის ერთ-ერთი Gap-ის დენის დამოკიდებულება ძაბვაზე, ფიტირებისთვის
გამოყენებულია წრფივი ფუნქცია, რადგან ფიტირება ხდება ნაჯერობის არეში, სადაც ომის
კანონი კარგად მუშაობს

4.7 გამა კვანტების ინტენსიობის დამოკიდებულება დეტექტორის დენ-
ზე

რადიაციული წყაროს გამოსხივება ძალიან დიდ შედეგს ახდენს დეტექტორის დენებზე,
როდესაც დეტექტორის შესწავლას ახორციელებ დენების მეშვეობით, ძალზედ მნიშვნე-
ლოვალია ამ დროს ზუსტად იცოდე ამა-თუ იმ გეპის დენი რაზეა დამოკიდებული, როგორც
წესი ის შეიძლება იყოს დაკავშირებული:გეპის ფართობზე, ნაწილაკთა ინტენსიობაზე და
გარემო პირობებზე (წნევა, ტემპერატურა, ტენიანობა),
ამ დამოკიდებულების უკეთესად გასარკვევად ქართული ჯგუფის მიერ იქნა ჩატარებული
გაზომვები და მოხდა მონაცემთა დამუშავება
გაზომვები ჩატარდა წყაროს სხვადასხვა ინტენსიობის დროს, წყაროს შემცირების კოეფი-
ციენტი იყო:1; 1, 5; 2.2; 4, 6; 10; 22; 46 და 69

გაზომვა მოხდა წყაროს 1.5 შემცირების დროს შემდეგნაირად:გაიზომა სამივე გეპი 1.5
შემცირებისას თანაბარ პირობებში, შემდეგ გაიზომა კვლავ “1.5”შემცირებისას, მაგრამ
ერთი ცვლილებით, BOT და TN გეპს წინ ჩამოვაფარეთ სხვა დეტექტორი, ხოლო TW უც-
ვლელად დავტოვეთ,
სურ:19;20 და 21 ნაჩვენებია კამერის სამივე გეპის დამოკიდებულება წყაროს გამოსხივე-
ბის ინტენსიობაზე,
გაზომვებიდან ცალსახათ ჩანს, რომ BOT და TN გეპის შემთხვევაში 1.5 შემცირებისას დე-
ნი ყველაზე მაღალია, შემდეგ მოდის შემცირება 2.2 და არა შემცირება “1.5” რადგან მათ
წინ იყო ჩამოფარებული სხვა კამერა, რამაც გამოიწვია გამა კვანტების შემცირება, რასაც
ვერ ვიტყვით TWის შემთხვევაში, დენი ყველაზე მაღალია 1.5 და “1.5” შემცირების დროს
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სურ 25: BOT გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადასხვა ინტენსიობაზე, X ღერძზე აღ-
ნიშნულია ძაბვა, ხოლო Y ღერძზე დენი
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სურ 26: TN გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადასხვა ინტენსიობაზე, X ღერძზე აღნიშ-
ნულია ძაბვა, ხოლო Y ღერძზე დენი

და შემდეგ მოდის ABS=2.2 და ა.შ , დენები იკლებს შემცირების კოეფიციენტის ზრდასთან
ერთად,
აქედან გამომდინარე ნაჩვენები იქნა, რომ თუ გვინდა სწორად მოვახდინოთ კამერის პარა-
მეტრების შესწავლა, გაზომვა უნდა ჩატარდეს ერთიდაიგივე ადგილზე, ერთნაირი გარემო
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სურ 27: TW გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადასხვა ინტენსიობაზე, X ღერძზე აღნიშ-
ნულია ძაბვა, ხოლო Y ღერძზე დენი

პირობების შემთხვევაში და არავითან შემთხვევაში არუნდა იყოს კამერების წინ მოთავ-
სებული ერთ დღეს სხვა დეტექტორი და მეორე დღეს სხვა.

4.8 Trolly 3ის მოდიფიკაცია
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საინჟინრო ამოცანა - Trollyის (მოძრავი სადგამი, რომელზეც
თავსდება დასატესტი კამერა და მაგრდება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა) გაკეთება,
ან მოდიფიკაცია

”
ტრადიციულად“ ჩვენი ჯგუფის სამუშაოს წარმოადგენს.

Trolly 3ის წინა მოდიფიკაციაც ჩვენმა ჯგუფმა გააკეთა. მოცემულ შემთხვევაში საჭირო
იყო ამ სამკამერიანი სადგამის გადაკეთება ისე, რომ მასზე მოთავსებულიყო 5 RPC კამე-
რა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით (მაღალი და დაბალი ძაბვის კაბელები, გაზის ნარების
მიწოდების და რეგულირების სისტემა). ამოცანას ართულებდა შემდეგი გარემოება - მიო-
ნების ნაკადით ტესტირებისას დროის მოგების მიზნით ნაკადში ერთდროულად აყენებენ
გამოსაცდელი კამერების მაქსიმალურ რაოდენობას. შემდგომი ანალიზის გამარტივების
მიზნით სასურველია ნაკადი კამერის ცენტრში გადიოდეს. ჩვენს შემთხვევაში ეს 5 ახალი
RPC კამერა განსხვავდებოდა, როგორც ზომით (3 სხვადასხვა ზომის და კონსტრუქციის),
ისე ტიპით (2 კორეიდან და 2 იტალიიდან - ბაკელიტის, 1 ლიონიდან - მინის). ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად შესაძლებელი გახდა ხუთივე კამერის განთავსება ერთ სადგამზე,
ნაკადის მიმართ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური იუსტირების შესაძლებლობა და ორი
სხვადასხვა ტიპის გაზის ნარევით კვება.
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სურ 28: Trolly 3ის მოდიფიკაცია

4.9 მიღებული შედეგები
• (იხ ფიგურა 28) სურათზე ნაჩვენებია მოდიფიცირებული Trolly 3

• (იხ ფიგურა 8) დეტექტორებს ქონდათ დამიწების და მაღალი ძაბვის ელექტრონიკის
პრობლემა.

• (იხ ფიგურა 9) როგორც გრაფიკებიდან ჩანს GT 2 მმ ის ეფექტურობა აღწევს 95 −
96 პროცენტს, რაც ნამდვილად კარგი შედეგია, ხოლო GT 1.8 მმ ის ეფექტურობა
83 − 84%, სავარაუდოდ, მაღალი ძაბვის დროს გვეცვლება გაზის მუშაობის რეჟიმი,
რადგან იგი Single Gap ია, კერძოდ ავალანჩური რეჟიმის მაგივრად გადავდივართ
სტრიმერულ რეჟიმზე.

• (იხ ფიგურა 10) სურათზე ნაჩვენებია GRPC ები H2 Beam-Line ხაზზე, ტრიგერეთან
ერთად, რომლის მეშვეობითაც მოხდა მიონების ზუსტი გავრცელების არეალის დად-
გენა.

• (იხ ფიგურა 12) სურათზე ნაჩვენებია კორეული კამერების გამოყენება მიონების ტრე-
კირებისთვის.

• (იხ ფიგურა 13) სურათზე ნაჩვენებია ტრეკირების მაგალითი, თუ რა მიმართულების
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მოხდა მიონების გავლა დეტექტორში

• (იხ ფიგურა 14) სურათზე ასახულია “NEAR Trigeer-1” მუშაობის შედეგი, გრაფიკ-
ზე ნათლად ჩანს მთლიანად მუშაობს 45 სტრიპი, ხოლო მათგან გამოკვეთილია 10
სტრიპი, ნომრებით 16 დან 26 მდე, რაც ამოჭრა “NEAR Trigeer-1”მა

• (იხ ფიგურა 15) სურათზე ასახულია “NEAR Trigeer-2”ის ინსტალაცია

• (იხ ფიგურა 16) ასახულია “NEAR Trigeer-2” ის მუშაობის პრინცინი, ის გვაძლევს და-
ახლოებით 15 სტრიპის მონაცემს, მისი უპირატესობაა გამა კვანტების მინიმალური,
ხოლო მიონების მაქსიმალური თვლა, რაც საშუალებას გვაძლევს გაზომვები ჩავატა-
როთ ისე, რომ კამერა არ გადავიდეთ მუშაობის ავალანჩური მოდიდან სტრიმერულ
მოდაში და მაქსიმალურად შევაფასოთ კამერის ეფექტურობა.

• (იხ ფიგურა 17) სურათზე ასახულია “NEAR Trigeer-3”ის ინსტალაცია

• (იხ ფიგურა 18) სურათზე ნაჩვენებია “NEAR Trigeer-3” ის მუშაობის შედეგი, ის
გვაძლევს 1 სტრიპის მონაცემს, რაც კარგი საშუალებაა ვნახოთ, სათითაო სტრიპი-
დან წამოსული ინფორმაცია.

• (იხ ფიგურა 19) სურათზე ნაჩვენებია GIF++ის ოთხივე ტრიგერის დროითი თანხვედ-
რა, კერძოდ:1.არხი არის სტანდარტული External Trigger, 2.არხი “NEAR Trigger-1”
3.არხი “NEAR Trigger-2” და 4.არხი “NEAR Trigger-3”

• (იხ ფიგურა 20) სურათზე ნაცვენებია SPS ამაჩქარებლის მთლიანი ციკლი.

• (იხ ფიგურა 21) სურათზე ნაჩვენებია ტრიგერების სქემა, რის მეშვეობითაც მოხდა
SPS ამაჩქარებლის მთლიანი დროის გამოყენება გაზომვებისთვის.

• (იხ ფიგურა 22) სურათზე ნაჩვენებია კოსმიკის სტენდის აწყობა QS3 ლაბორატორი-
აში.

• (იხ ფიგურა 23) სურათზე ნაჩვენებია ოთხი RPC კამერის ეფეფტურობა, გაზომვე-
ბი ჩატარებულია 2 სხვადასხვა დროს, (16 და 20 ოქტომბერს, ) სწორედ მაგიტომაა
გრაფიკზე დატანილი 2 სხვადასხვა ფერი, (16 ოქტომბერი შავი, 20 ოქტომბერი წითე-
ლი, სიგმოიდის მცირედი წანაცვლება გამოწვეულია ტემპერატურის და ტენიანობის
ცვლილებით), როგორც ვხედავთ კამერების ეფექტურობა 97-98%, რაც ძალიან კარგი
მაჩვენებელია, სწორედ ამიტომაა იგი გამოყენებული LHC ის ოთხივე ექსპერინემენ-
ტზე (CMS, ATLAS, ALICE და LHCb), რადგან RPC დეტექტორს გააჩნია მაღალი
დროითი გარჩევისუნარიანობა.
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• (იხ ფიგურა 24) სურათზე ნაჩვენებია T1S1(BARC-8) კამერის ბაკელიტის წინაღობის
გაზომვა, სადაც ნაჩვენებია BOT გაპის წინაღობის ამსახველი ფრაგმენტი, სადაც წი-
ნაღობა უდრის 7.57 მეგა-ომს, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ იდეალურ შემთხვევაში
უნდა იყოს წინაღობა 8 მეგა-ომი, ამ შემთხვევაში შედარებით ნაკლებია, რაც შეიძ-
ლება გამოწვეული იყოს ბაკელიტის გამოშრობით.

• (იხ ფიგურა 25) სურათზე ნაჩვენებია BOT გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადას-
ხვა ინტენსიობაზე.

• (იხ ფიგურა 26) სურათზე ნაჩვენებია TN გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადასხვა
ინტენსიობაზე.

• (იხ ფიგურა 27) სურათზე ნაჩვენებია TW გეპის გამოკიდებულება წყაროს სხვადასხვა
ინტენსიობაზე.

• სურ: 19, 20 და 21 ნაჩვენებია კამერის სამივე გეპის დამოკიდებულება წყაროს გამოს-
ხივების ინტენსიობაზე, გაზომვებიდან ცალსახათ ჩანს, რომ BOT და TN გეპის შემ-
თხვევაში ABS=1.5 შემცირებისას დენი ყველაზე მაღალია, შემდეგ მეორე ადგილზეა
შემცირება ABS=2.2 და არა შემცირება ABS=“1.5”, რადგან მათ წინ იყო დამონტაჟე-
ბული სხვა კამერა, რამაც გამოიწვია გამა კვანტების შემცირება, რასაც ვერ ვიტყვით
TW ის შემთხვევაში, დენი ყველაზე მაღალია ABS=1.5 და ABS=“1.5” შემცირების
დროს და შემდეგ მოდის ABS=2.2 და ა.შ. დენები იკლებს შემცირების კოეფიციენტის
ზრდასთან ერთად, აქედან გამომდინარე ნაჩვენები იქნა, რომ თუ გვინდა სწორად
მოვახდინოთ კამერის პარამეტრების შესწავლა, გაზომვა უნდა ჩატარდეს ერთიდაი-
გივე ადგილზე, ერთნაირი გარემო პირობების შემთხვევაში და არავითან შემთხვევაში
არუნდა იყოს კამერების წინ ჩამოფარებული ერთ დღეს სხვა დეტექტორი და მეორე
დღეს სხვა.

5 პროექტი 4 - მრავალფუნქციური მეტეოროლოგიური სის-
ტემა

2016 წელს ჩვენი ჯგუფის მიერ დამუშავებული და რეალიზებული იქნა ამინდის პროგ-
ნოზირებისა და კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის განსაზღვრის კომპლექსური
სისტემა GEMET. სისტემა GEMET–ის ძირითადი ნაწილია მრავალფუნქციური მეტეოსად-
გურების ქსელი. მრავალფუნქციური მეტეოსადგური ერთ მოწყობილობაში ითავსებს ამინ-
დის პროგნოზირებისათვის და კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის შეფასებისათ-
ვის საჭირო პარამეტრების რეალურ დროში გაზომვის ფუნქციებს. სისტემა აგებულია მო-
დულური პრინციპით ღია არქიტექტურის გამოყენებით. ასეთი მიდგომა საშუალებას იძ-
ლევა მეტეოსადგურის მახასიათებლები ოპტიმალურად მოვარგოთ მოცემულ რეგიონს, ან
გეოგრაფიულ წერტილს. მაგალითად, თუ კონკრეტულ გეოგრაფიულ წერტილში არ არის
საინტერესო წყალდიდობის ფიქსირება, მაშინ მრავალფუნქციურ მეტეოსადგურში ამოღე-
ბული იქნება შესაბამისი მოდული. ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა:
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• მნიშვნელოვნად შემცირდეს დანახარჯები GEMET–ის ქსელის მშენებლობაზე.
• მნიშვნელოვნად შემცირდეს სისტემა GEMET–ის ქსელის საექსპლოატაცია დანახარ-

ჯები.
• მრავალფუნქციური მეტეოსადგურის მახასიათებლები ვცვალოთ საჭიროების მიხედ-

ვით.

მრავალფუნქციურ მეტეოსადგურს შეუძლია შემდეგი საბაზისო პარამეტრების გაზომვა
:
• ქარის სიჩქარე
• ქარის მიმართულება
• ჰაერის ტემპერატურა
• ატმოსფერული წნევა
• ჰაერის ტენიანობა
• ნალექების რაოდენობა (წვიმა, სეტყვა, თოვლი)
• ხილვადობა
• სეისმური აქტივობა
• იონიზაციური რადიაციის ფონი (α, β, γ)
• UV ულტრაიისფერი გამოსხივების ფონი
• ნახშირორჟანგის რაოდენობა
• ნახსირის მონოქსიდის რაოდენობა
• მდინარეებში და საქაცევში წყლის დონის მონიტორინგი
• ღრუბლების სიმაღლე
• ნიადაგის ტემპერატურა
• ნიადაგის ტენიანობა
მრავალფუნქციური მეტეოსადგური არქიტექტურული მოიცავს როგირც სენსორული

მოდულებიოსაგან შემდგარ საველე გამზომ სადგურებს ასევე მისი უმთავრესი ნაწილია
გამომთვლელი ბირთვი (რომელიც შედგება ცენტრალური პროცესორისაგან მრავალი პა-
რალელური პორტით და GSM და GPRS კავშირის მოდულს). კონსტრუქციულად თითოეუ-
ლი სენსორული მოდული უერთდება ცენტრალური პროცესორის რომელიმე პარალელურ
პორტს. ეს საშუალებას იძლევა ვცვალოთ მეტეოსადგურის კონფიგურაცია მიერთებული
მოდულების ტიპის შეცვლით. მრავალფუნქციური მეტეოსადგურის სენსორული მოდულე-
ბი ახდენენ შესაბამისი პარამეტრის გაზომვას და მათ წინასწარ დამუშავებას. მოდულები
პარამეტრის გაზომვას ახდენენ დროში სხვადასხვა ინტენსივობით პარამეტრის ხასიათი-
დან გამომდინარე. დამუშავებულ ინფორმაცია შესაბამისი პარალელური პორტით ეწოდე-
ბა ცენტრალურ პროცესორს, სადაც ხდება მათი ერთ ინფორმაციულ პაკეტად შეკვრა,
ადგილობრივ მეხსიერებაში დამახსოვრება და GSM კავშირის მოდულით ცენტრალურ
კლასტერში გადაცემა. კრიტიკული სიტუაციების პრიბებში სისტემა ავტომატურად გადა-
დის GPRS კავშირზე, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის უწყვეტ რეჟიმში განახლებას და
მიდიმუმამდე ამწირებს პაკეტების დაკარგვის რისკს.
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GEMET არქიტექტურული თვალსაზრისით მოიცავს გარკვეული რაოდენობის სხვადას-
ხვა კონფიგურაციის და გეოგრაფიულად გაფანტულ მრავალფუნქციურ მეტეოსადგურს და
მათთან GSM კავშირით დაკავშირებულ ცენტრალურ გამომთვლელ კლასტერს. მრავალ-
ფუნქციური მეტეოსადგურები მუდმივად აწვდიან ინფორმაციულ პაკეტებს ცენტრალურ
გამომთვლელ კლასტერს, სადაც ხდება მათი დამუშავება შესაბამისი ალგორითმების მი-
ხედვით. ცენტრალური გამომთვლელი კლასტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ამო-
ცანებია:
• ამინდის პროგნოზის შედგენა
• კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღება

შესაბამისი შეტყობინების ფორმირების შესახებ.
ცენტრალური გამომთვლელი კლასტერის მიერ მიღებული ანგარიშები შეიძლება გავრცე-
ლებული იქნას საინფორმაციო საშუალებებით.

სისტემის აგებისას გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები მის შემდეგ უპირატე-
სობებს განაპირობებენ:
• მიუხედავად გასაზომი პარამეტრების დიდი რაოდენობის და მრავალფეროვნების მე-

ტეოსადგური კომპაქტურია.
• მეტეოსადგური იკვებება ავტონომიურ რეჟიმში; მისი კვანძების კვებას აკუმულია-

ტორთან ერთად უზრუნველყოფს მზის ენერგიის პანელი და ქარის ელექტროგენერა-
ტორი.
• მრავალფუნქციური მეტეოსადგურში გამოიყენება თანამედროვე კომპონენტები, რომ-

ლებიც გამოირჩევიან მაღალი საიმედოობით, სიზუსტით და კომპაქტურობით.
• GEMET–ის ღია არქიტექტურა საშუალებას იძლევა ქსელი თანმიმდევრულად აიგოს

და გაფართოვდეს.

6 ძირითადი შედეგები
2016 წელს CMS ის ქართულმა ჯგუფმა განახორციელა 4 ფუნდამენტურ კვლევეფთან და-
კავშირებული და 1 გამოყენებით მეცნიერებსათან დაკავშირებული პროექტი. პროექტის
სტატუსებისა და შედეგების გატანა რეგურალურად კოლაბორაციის შეხვედრებზე. ჩვენმა
ჯგუფმა საკუთარი ინიციატივით ჩაატარა 14 სამუშაო შეხვედრა CMS ის ტოპ მენეჯმენ-
თან, სადაც განხილული იყო აქტუალური თემები და მიღწევები CMS სთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. 2016 წელს მონაწილეობა მივიღეთ DQM (Data Quality Monitor) ცენტრა-
ლურ შიფტებში. ჯამში დავაგროვეთ 72 ქულა (ერთი ავტორობისთვის მინიმალური ქულა
არის 9). უნდა ავღნიშნოთ, რომ საქართველოს CMS-ს ცენტრალურ შიფტებში დაგრო-
ვილი ქულები გაიზარდა წინა წლებთან შედარებით 6 ჯერ. ასევე მონაწილეობა მივიღეთ
CMS ის ცენტრალური კომპიუტერული ცენტრის მონაცემთა დამუშავებისა და სერტიფი-
ცირების (RPC CAF, RPC DQM) შიფტებში, შესაბამისად ამ შიფტებში დავაგროვეთ 21
ქულა. 2016 წელში საერთო ქულათა რაოდენობა კი არის 93, რაც მიუთითებს ქართული
ჯგუფის სერიოზულ აქტიურობას. გჯუფის აქტიურობა ცერნში განსაკუთრებულად მხარ-
დაჭერილია CMS ის კოლაბორაციის მიერ, 2016 წელს შესრულებული ამოცანიბისათვის
ჩვენმა ჯგუფმა მიიღო 4 თვიანი ფინანსური მხარდაჟერა CMS კოლაბორაციისაგან. ასე-
ვე აჟსანიშნავია რომ ჩვენი ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა GIF++ სში განსახორციელებელი
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სურ 29: ამინდის პროგნოზირებისა და კრიტიკული მეტეოროლოგიური სიტუაციის გან-
საზღვრის კომპლექსური სისტემაში შემავალი სენსორული მოდულებიოსაგან შემდგარ
საველე გამზომი სადგურის მოდელი
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CMS საქართველოს წევრების თანაავტორობით 2016 წელს გამოქვეყნდა დაახლოე-
ბით 150 სამეცნიერო ნაშრომი მაღალ რეფერირებად ევროპულ და ამერიკულ სამეცნერო
ჟურნალებში.
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