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2019 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულების  (ინსტიტუტის/ 
ცენტრის) დასახელება: 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო 
ტექნოლოგიების ინსტიტუტი. 

 
 
 
1. სამეცნიერო პუბლიკაციები იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემებში: 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI  

1 G.Adamov, Z.Tsamalaidze  
etc. 

JINST 14 (2019), E08001 10.1088/1748-0221/14/08/E08001 

 I.Lomidze, Iu.Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.11, 
C11011 

ttps://doi.org/10.1088/1748-0221/14/11/C11011 

2 I.Lomidze, Iu. Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.10, 
C10020 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/C10020 

3 I.Lomidze, Iu.Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.09, 
C09046 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/09/C09046 

4 I.Lomidze, Iu.Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.09, 
C09045 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/09/C09045 

5 I.Lomidze, Iu. Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.10, 
C10027 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/C10027 

6 I.Lomidze, Iu. Bagaturia etc. JINST 14 (2019) no.05, 
C05012 

https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/05/C05012 

7 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

JHEP 1911 (2019) 109 https://doi.org/10.1007/JHEP11(2019)109 

8 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Lett. B797 (2019) 134811 https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134811 

9 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Lett. B798 (2019) 134985 https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134985 

10 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Rev.Lett. 123 (2019) 
no.13, 131802 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.131802 

11 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.1, 
012004 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.012004 

12 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

JHEP 1906 (2019) 143 https://doi.org/10.1007/JHEP06(2019)143 

13 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.11, 
112002 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.112002 
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14 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

JINST 14 (2019) no.06, P06032 https://doi.org/10.1088/1748-
0221/14/06/P06032 

15 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.9, 
773 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7276-4 

16 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Lett. B799 (2019) 135049 https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.135049 

17 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.8, 
702 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7202-9 

18 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Rev. C100 (2019) no.4, 
044902 

https://doi.org/10.1103/PhysRevC.100.044902 

19 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

JHEP 1903 (2019) 141 https://doi.org/10.1007/JHEP03(2019)141 

20 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

JHEP 1903 (2019) 101 https://doi.org/10.1007/JHEP03(2019)101 

21 A.Khvedelidze, Z. 
Tsamalaidze, etc. 

Phys.Rev. D99 (2019) no.11, 
112003 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.99.112003 

22 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JHEP 1910 (2019) 139 https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)139 

23 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.11, 
112003 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.112003 

24 D.Lomidze, T.Toriashvili 
etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.7, 
072002 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.072002 

25 I.Bagaturia, T.Toriashvili 
etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.11, 
969 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7451-7 

26 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.7, 
072007 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.072007 

27 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.7, 
072001 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.072001 

28 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Lett. B798 (2019) 134952 https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.134952 

29 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev. D100 (2019) no.5, 
052003 

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.052003 

30 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev.Lett. 123 (2019) 
no.23, 231803 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.231803 

31 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JHEP 1910 (2019) 125 https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)125 

32 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.11, 
886 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7387-y 

33 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JHEP 1905 (2019) 210 https://doi.org/10.1007/JHEP05(2019)210 

34 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JINST 14 (2019) no.07, P07004 https://doi.org/10.1088/1748-
0221/14/07/P07004 

35 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JHEP 1907 (2019) 142 https://doi.org/10.1007/JHEP07(2019)142 

36 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.7, 
564 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-7058-z 

37 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

JHEP 1905 (2019) 088 https://doi.org/10.1007/JHEP05(2019)088 

38 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev.Lett. 122 (2019) 
no.13, 132001 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.132001 
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39 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Phys.Rev.Lett. 122 (2019) 
no.15, 151802 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.151802 

40 T.Toriashvili, .Tsamalaidze, 
etc. 

Eur.Phys.J. C79 (2019) no.5, 
444 

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6926-x 

41 D.Lomidze, T.Toriashvili 
etc. 

Phys.Lett. B795 (2019) 281-
307 

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.05.042 

42 T.Toriashvili, 
Z.Tsamalaidze, etc. 

JHEP 1904 (2019) 122 https://doi.org/10.1007/JHEP04(2019)122 

43 D. Chokheli etc. Phys.Rev. D99 (2019) no.5, 
052001 

Phys.Rev. D99 (2019) no.5, 052001 

44 D. Chokheli etc. Nucl.Instrum.Meth. A930 
(2019) 87-94 

https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.03.087 

45  Z.Tsamalaidze, etc. JPS Conf.Proc. 27 (2019) 
011008 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.27.011008 

46 Z.Tsamalaidze, etc. JPS Conf.Proc. 26 (2019) 
023015 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.26.023015 

47 Z.Tsamalaidze, etc. JPS Conf.Proc. 26 (2019) 
023024 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.26.023024 

48 Z.Tsamalaidze, etc. JPS Conf.Proc. 26 (2019) 
023014 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.26.023014 

49 Z.Tsamalaidze, etc. JPS Conf.Proc. 26 (2019) 
023005 

https://doi.org/10.7566/JPSCP.26.023005 

50 Z.Tsamalaidze, etc. AIP Conf.Proc. 2130 (2019) 
no.1, 040017 

https://doi.org/10.1063/1.5118414 

51 Z.Tsamalaidze, etc. AIP Conf.Proc. 2130 (2019) 
no.1, 020015 

https://doi.org/10.1063/1.5118383 
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2. სხვა პუბლიკაციები: 

№ პუბლიკაციის 
ავტორი/ავტორები 

ჟურნალი, ტომი, გვერდი პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN  
1    
2    
3    

 
 
3. საერთაშორისო პატენტები: 

№ საპატენტო თემატიკის 
სათაური 

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები  

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი  

1    
2    
3    

 
 
4. ეროვნული პატენტები 
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№ საპატენტო თემატიკის 
სათაური  

გამომგონებელი/ები და 
პატენტმფლობელი/ები 

პატენტის საიდენტიფიკაციო 
კოდი  

1    
2    
3    

 
 
 
 
5. საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტები 

№ 
დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნ
იერო ფონდი, ქვეყანა 

პროექტის 
საიდენტიფიკა

ციო კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი პროექტის სათაური 

პროექტის 
განხორციელების 

პერიოდი  
1      
2      
3      

 
6. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები 

№ 
პროექტის 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

პროექტში ჩართული 
პერსონალი/როლი 

პროექტის სათაური 
პროექტის 

განხორციელების 
პერიოდი  

1 PHDF-19-038 
დოქტორანტურის 
გრანტი 

ირაკლი ლომიძე რადიაციის გავლენის შესწავლა 
CMS-ის წინაღობურ შრიან 
დეტექტორებზე ეკოლოგიური 
გაზის ნაზავზე ოპერირებისას LHC 
ის მაღალ ლუმინოსიტის 
განახლებისთვის 

30 თვე 

2     
3     

 
7. სხვა შედეგები:  
7.1. პუბლიკაცია საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში 

№  
პუბლიკაციის ავტორი/ები 

 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
1    
2    
3    

 
7.2. პუბლიკაცია ეროვნული კონფერენციის მასალებში 

№ პუბლიკაციის ავტორი/ები 
კონფერენციის სახელწოდება და 

ჩატარების ადგილი 

პუბლიკაციის დიგიტალური 
საიდენტიფიკაციო კოდი  

DOI ან ISSN 
1    
2    
3    

 
7.3. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
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№  
წიგნის/გამოცემის ავტორები 

გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემისსაერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

1    
2    
3    

 
7.4. წიგნების და სხვა ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

№ წიგნის/გამოცემის ავტორები გამომცემლობა 
წიგნის/გამოცემის საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

1    
2    
3    

 
 
სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ცენტრის) ან უნივერსიტეტთან 
არსებული  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების (ინსტიტუტის/ ცენტრის) 
სამეცნიერო ერთეულის დასახელება (პერსონალური შემადგენლობისა  და 
ხელმძღვანელის მითითებით): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1.პროგრამული დაფინანსებით შესრულებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 
1.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

მონაწილეობა ცერნის 
CMS LHC ექსპერიმენტზე (CERN, 

შვეიცარია) 
ელემენტარული ნაწილაკების 

ფიზიკა 

2015-2025 

1. ადამოვი გიორგი 
2. ბაღათურია იური 
3. გოგილიძე სოსო 
4. ლომიძე დავით 
5. ლომიძე ირაკლი 
6. იაშვილი აბესალომ 
7. კემულარია ოთარ 
8. მელქაძე ალექსანდრე 
9. თავხელიძე დავით 
10. მესტვირიშვილი 

ალექსანდრე 
11. ტორიაშვილი თენგიზ 
12. ფრანგიშვილი ივერი 
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13. ჩოხელი დავით 
14. წამალაიძე ზვიად  
15. წეროძე სალომე 
16. ხვედელიძე არსენ 

 

2 

მონაწილეობა J-PARC -ს  

COMET ექსპერიმენტზე (KEK, J-
PARC, იაპონია) 

ელემენტარული ნაწილაკების 
ფიზიკა 

 

2015-2025 

1. აბრამიშვილი რომან 
2. ადამოვი გიორგი 
3. ბაღათურია იური 
4. ლომიძე დავით 
5. ლომიძე ირაკლი 
6. მელქაძე ალექსანდრე 
7. ჩოხელი დავით 
8. წამალაიძე ზვიად 
9. წვერავა ნიკა 
10. ხვედელიძე არსენ 

 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

ინსტიტუტი აგრძელებს ეფექტურად მუშაობას 2 მიმართულებით, CMS (CERN, LHC, Switzerland)) და COMET 
(KEK, J-PARC, Japan) ექსპერიმენტებში.   

 

CMS ექსპერიმენტი. 

CMS -ზე აქტიურობა მიმდინარეობს შემდეგი სუბსისტემების   მიმართულებით: 

 
1. CMS ექსპერიმენტის მიონური სპექტრომეტრის RPC  (Research Plate Chamber) სისტემა 

RPC ჯგუფის აქტივობა 2019 წელს, ისევე როგორც წინა, 1918 წელს, დაკავშირებული იყო LHC კოლაიდერის 
ე.წ. ფაზა-II მუშაობის რეჟიმზე გადასვლასთან.  

ქვემოთ მოკლედ განვიხილავთ ჯგუფის მიერ 2019 წელს ჩატარებულ სამუშაოებს და მიღებულ შედეგებს. 

 iRPC კამერებთან დაკავშირებული სამუშაოები 

გრძელდებოდა ახალი ტიპის კამერებთან დაკავშირებული სამუშაოები, კერძოდ: ტესტური კამერების შექმნა, 
მათი სამუშაო პარამეტრების (ეფექტურობა, სამუშაო ძაბვა, კლასტერების ზომა, რადიაციისადმი მედეგობა)  
გაზომვა და ანალიზი. 

მაღალი ინტენსივობის პირობებში კამერის ნორმალური მუშაობისთვის შემცირებულ იქნა ბაკელიტის 
ფირფიტების სისქე (2 მმ-დან 1.4 მმ-მდე), მათ შორის მანძილი (2 მმ-დან 1.4 მმ-მდე). ბაკელიტის სისქის 
შემცირებამ გამოიწვია მისი წინაღობის შემცირება 4-6 1011 ომიდან 2-3 1010 -ომამდე და ფირფიტების წინაღობა. 
ამ ცვლილებების შედეგად კამერა ზოგადად უფრო სწრაფად მუშაობს, მაგრამ ასევე მცირდება გამოსავალი 
სიგნალის სიდიდე და საჭირო ხდება უფრო მგრძნობიარე ელექტრონიკის შექმნა. ფირფიტებს შორის 
მანძილის შემცირება ასევე ზრდის კამერაში თავისთავადი განმუხტვის ალბათობას. 

თავის დაზღვევის მიზნით iRPC კამერების ელექტრონიკის შესაქმნელად ორი განსხვავებული მეთოდი იქნა 
შემოთავაზებული: 
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1. სიგნალი სტრიპის ორივე ბოლოდან იხსნება და ძალიან დიდი სიზუსტით იზომება მათ შორის 
დროითი სხვაობა, რაც შესაბამისი კალიბრების შემდეგ სტრიპის გასწვრივ ნაწილაკის გავლის 
საკმაოდ ზუსტ კოორდინატს იძლევა. მეორე კოორდინატი თვითონ ამუშავებული სტრიპის 
მდებარეობაა. 

2. „კლასიკური“ მეთოდი - ორი გეპისგან (მაღალვოლტიანი შუალედისგან) შემდგარ  კამერაში   
თავსდება სტრიპების არა ერთი, არამედ ორი, ურთიერთმართობული ფენა. თითეულ ფენაში 
ამუშავებული სტრიპების მდებარეობა განსაზღვავს ორ კოორდინატს. აქაც საჭიროა გაზრდილი 
მგრძნობიარობის სწრაფი ელექტრონიკა. 

ახალი ტიპისს კამერების და შესაბამისი ელექტრონიკის ტესტირება ხდებოდა როგორც GIF++ დანადგარზე 
კოსმოსური მიონებით დიდი რადიაციული ფონის პირობებში, ასევე CMS 904 ლაბორატორიაში კოსმოსური 
სხივებით. 

დიდი ფონური დატვირთვის პირობებში ეფექტურად მომუშავე კოსმოსური მიონების იდენტიფიკაციის 
სისტემა 

ფაზა-II მუშაობის რეჟიმზე გადასვლასთან დაკავშირებით გაჩერებულია ცერნის ყველა ამაჩქარებელი, 
რომელიც LHC კოლაიდერთანაა დაკავშირებული. ამან გარკვეული სიძნელეები შექმნა დეტექტორების 
ტესტირების საქმეში - SPS სინქოტრონიდან არ ხდება მეორადი ნაკადების, მათ შორის GIF++ ბუნკერისთვის 
მიონების ნაკადის მიღება. კამერების გამოცდა მაღალი რადიაციის  პირობებში მხოლოდ კოსმოსური 
მიონებითაა შესაძლებელი. სტანდარტულმა მეთოდმა - მიონური ტელესკოპი დაგვეყენებინა უშუალოდ 
კამერასთნ (დიდი ინტენსივობის გამა-კვანტების გამოსხივების არეში), არ მოგვცა სასურველი შედეგი; 
ძალიან დიდი იყო გამა-კვანტებით გამოწვეული შემთხვევითი თანხვედრების რიცხვი, თანაც 
სცინტილაციური მთვლელები სწრაფად დეგრადირდებოდნენ მაღალი რადიაციის პირობებში.  

ჩვენს მიერ შეტავაზებული იქნა ამ პრობლემი გადაწყვვეტის სხვა მეთოდი: მიონების რეგისტრაციის სისტემა 
(ტელესკოპი) გაგვეტანა დიდი რადიაციის არიდან (ბუნკერის კონსტრუქცია იძლევა ამის შესაძლებლობებს); 
ამით გამოწვეული ტელესკოპის სივრცული კუთხის და შესაბამისად მიონების თვლის სიჩქარის შემცირების 
კომპენსაცია მოგვეხდინა ტელესკოპის ფართობის გაზრდით. ამასთან სცინტილაციური მთვლელების 
მაგივრად გამოგვეყენებინა რომელიმე გაზური კოორდინატული კამერა, რომელსაც გამა-კვანტების 
რეგისტრაციის დაბალი ეფექტურობა გააჩნია. დაგეგმილია ასევე ამ კამერების გამოყენებით მიონების 
ტრეკირების სისტემის შექმნა. 

მუშაობა ამ ახალ სისტემაზე დაწყებულია.  მოძებნილია მრავალმავთულიანი პროპორციული კამერების 
საჭირო რაოდენობა შესაბამისი ელექტრონიკით და პროგრამული უზრუნველყოფით. მოხდა მათი გამოცდა 
და ზოგიერთი მახასიათებლების დადგენა. დაწყებულია ტრეკირების სისტემის შექმნა. სამუშაოები 
გაგრძელდება და დასრულდება 2020 წლის მარტში. გრაფ. 1-ზე ნაჩვენებია ზოგიერთი მიღებული შედეგი. 
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გრაფ. 1. 

მარცხენა გრაფიკზე ნაჩვენებია კამერის ეფექტურობის დამოკიდებულება მასში გამავალი ნაწილაკების 
ინტენსივობაზე. ეფექტურობა კლებულობს ინტენსივობის ზრდასთან ერთად, მაგრამ ფაზა-II-ის მოთხოვნას 
აკმაყოფილებს (>95 % როცა ინტენსივობა ~2 კჰც/სმ2). მარჯვენა გრაფიკზე ნაჩვენებია სამუშაო ძაბვის 
დამოკიდებულება ინტენსივობაზე. 

როგორც 2,3,4 გრაფიკებიდან ჩანს კამერას ელექტრონიკასთან ერთად გააჩნია საკმაოდ კარგი დროითი 
გარჩევისუნარიანობა (177 პიკოწამი) და შესაბამისი კოორდინატული გარჩევისუნარიანობა (~2 სმ). როგორც 
ვხედავთ დამოკიდებულება წრფივია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნაწილაკის კოორდინატის სწრაფად 
განსაზღვრისთვის. სისტემის ეფექტურობის გაზომვამაც ძალიან კარგი შედეგები მოგვცა  

 

გრაფ. 2. სტრიპის ორივე ბოლოდან მოხსნილი სიგნალების დროითი სხვაობის განაწილება. 
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გრაფ. 3. სტრიპის  ბოლოებიდან მოხსნილ სიგნალებს შორის დროითი სხვაობის 
                                 დამოკიდებულება  მიონის კოორდინატზე. 

 

 

 

გრაფ. 4. iRPC კამერის ეფექტურობის მრუდები სხვადასხვა ინტენსივობის რადიაციული ფონის 
შემთხვევაში. 

 
კამერების და გაციების სისტემის დიზაინი 

 ჩვენი ჯგუფის მიერ გაკეთებული იქნა ახალი კამერების სამუშაო ნახაზი, რომლის მიხედვითაც დავამზადეთ 
კამერის პირველი მექანიკური მოდელი (სურ. 1) ელექტრონიკის გაცივების სისტემასთან ერთად. ამ მოდელის 
დახმარებით მოხდება მოდულის მექანიკური შემოწმება - ზომები, ურთიართგანლაგება, მთლიან 
დანადგართან თავსებადობა.  
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სურ. 1. iRPC კამერის მექანიკური მოდელი. 

ეკოლოგიური გაზების ნარევის შერჩევა 

დღემდე კამერებში გამოიყენება საკმაოდ რთული ნარევი -  , 
რომელსაც დამატებული აქვს 40% წყლის ორთქლი. ეს ნარევი ბაკელიტთან ერთად უზრუნველყოფს 
კამერების სტაბილურ მუშაობას ე.წ. ღვარულ რეჟიმში. მაგრამ ამ ნარევის ზოგიერთი კომპონენტი, 

განსაკუთრებით და  გამოირჩევა „სათბურის ეფექტის“ მაღალი კოეფიციენტით და 
ევროგაერთიანების კანონმდებლობით მისი გამოყენება აკრძალულია. საჭიროა ახალი, უფრო ეკოლოგიური 
ნარევის შერჩევა. ახალი ნარევი, ეკოლოგიურობის გარდა, კიდევ რამდენიმე მოთხოვნას უნდა 
აკმაყოფილებდეს: 

• არსებულ და ახალ კამერებს უნდა შეეძლოთ ღვარულ რეჟიმში მუშაობა (სტრიმერების ალბათობა 
უნდა იყოს დაბალი). 

• ახალი სამუშაო ძაბვა დიდად არ უნდა განსხვავდებოდეს არსებულისგან (ახალი და ძველი 
გაძლიერების კოეფიციენტებს შორის განსხვავება უნდა იყოს მცირე). 

• კლასტერების საშუალო ზომა მნიშვნელოვნად არ უნდა გაიზარდოს. 
• რადიაციულად გამძლე. 
• არ უნდა იყოს ცეცხლსაშიში  და შხამიანი. 

როგორც მოთხოვნებიდან ვხედავთ, ისეთი ნარევის მოძებნა, რომელიც ყველა ამ მოთხოვნას 
დააკმაყოფილებს, არც ისე ადვილია. სამუშაოები ამ მიმართულებით დაწყებულია და ჩვენი ჯგუფი 
აქტიურადაა ჩართული ამ საქმიანობაში. კერძოდ, ჩვენს მიერ შეთავაზებული იქნა სიგნალის ფორმის 
შესწავლის მარტივი და ეფექტური სქემა - სტრიპებიდან მოხსნილი სიგნალი უშუალოდ, ან სწრაფი 
გამაძლიერებლის საშუალებით მიეწოდება ციფრული ოსცილოსკოპს, რომელიც მიერთებულია 
კომპიუტერთან (მანამდე გამოიყენებოდა სპეციალური გამაძლიერებელი მოდული, რომლიდანაც სიგნალი 
მუშავდებოდა ე.წ. Digitizer-ით. სიგნალის ფორმის დაუმახინჯებელი მიღება არ იყო გარანტირებული). 
აწყობილია შესაბამისი აპარატურა და Labwiev-ს ბაზაზე შექმნილია შესაბამისი პროგრამის პირველი ვერსია. 
სიგნალის ფორმის ანალიზი საშუალებას იძლევა განვასხვავოთ ღვარული რეჟიმი სტრიმერულისაგან, ასევე 
შევაფასოთ გაძლიერების კოეფიციენტი. 

ამ მიმართულებით რამოდენიმე ნარევი გამოიცადა, მაგრამ ჯერ-ჯერობით საბოლოო შედეგი არაა 
დამაკმაყოფილებელი და კვლევა ამ მიმართულებით გრძელდება. 
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სუპერ-მოდულების ინსტალაცია მათი განახლების მიზნით 
 
2019 წელს მიონურ სისტემაზე მომუშავე ქართული ჯგუფის აქტიური მონაწილეობით მოხდა CMS 
ექსპერიმენტის RE+4 დისკზე არსებული 36 სუპერ-მოდულის (სურ. 2, 3) ტესტირებასა და განახლებაში. 
ნაკადებთან მუშაობისას ამ დისკის ზოგიერთი კამერის ეფექტურობა 97% -ზე დაბალი იყო და საჭირო იყო 
მათი გამოცვლა. ასევე ჩატარდა გაზით, დაბალი და მაღალი ძაბვებით კვების სისტემის ტესტირება და 
დაზიანებული კვების სისტემები ახლით შეიცვალა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 2. სუპერ მოდულის ჩაყენების პროცესი 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სურ. 3. სუპერ-მოდული ტესტირების და ნაწილობრივ განახლების შემდეგ. 
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ექსპერიმენტულ დარბაზში არსებული კამერების გაზის სისტემის გამოკვლევა და განახლება 
 

მიონური სისტემის განახლების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა კამერების გაზით კვების სისტემის 
ჰერმეტულობის დარღვევა. ეს გამოწვეულია დიდი რადიაციის პირობებში კამერების შიგნითა 
შემაერთებელი პლასტიკური მილების მოქნილობის დაკარგვით და ნაწილობრივ დამსხვრევით 
(დაძველების ეფექტი). 
პრობლემას ართულებდა ის გარემოება, რომ ამ კამერების მოხსნა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, რადგან სხვა 
დეტექტორები მთლიანად ფარავენ ამ კამერებს. სამუშაოები შესასრულებელი იყო 100 მეტრის სიღრმეზე 
უშუალოდ დანადგარზე. 
დეტექტორის შიგნით დაზიანების მოსანახად გამოყენებულ იქნა ე.წ ოპტიკური “ჰოდოსკოპი“, მისი 
მეშვეობით დადგინდა დაზიანების კერები (სურ. 4), შემდეგ ფრთხილად მოხდა კამერების გამოწევა 
რამდენიმე სანტიმეტრით და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
სურ. 4. RPC დეტექტორის შიგნით ჰოდოსკოპის მეშვეობით ნანახი დაზიანებული უბანი. 

 
RPC კამერაში მიუონის მიერ წარმოქმნილი საწყისი იონიზაციის წერტილთა დამოკიდებულება gap-ის 

სისქეზე და gap-ში გამავალი მიუონის ენერგიაზე 

ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალურია CMS-ს ექსპერიმენტში RPC-ს ტიპის კამერების გეომეტრიული 
პარამეტრების მოდიფიკაციის საკითხი. 

   ჩვენს მიერ ჩატარებული მოდელირება ეხება RPC კამერაში gap-ის სისქის დამოკიდებულებას მასში 
გამავალი მიუონების ენერგიაზე და საწყისი იონიზაციის წერტილების რაოდენობის დამოკიდებულებას 
gap-ის სისქეზე.  

  Gap - ის სისქედ აღებული გვაქვს რამდენიმე ვარიაცია: 1.0, 1.2, 1,4, 1.6, 1.8 და 2.0 მმ (ამჟამად გამოიყენება 2 
მმ gap - ი). მასში გამავალი მიუონისთვის კი გვაქვს შემდეგი ენერგიები: 120 ∗ 106, 120 ∗ 107, 120 ∗ 108, 
120 ∗ 109, 120 ∗ 1010 და 120 ∗ 1011 ელექტრონ ვოლტი (ევ), ხოლო სტატისტრიკა აღებულია 1000-ჯერ 
(მაგ.:gap -ს სისქე უდრის 1.4 მმ-ს და გაიარა 120 ∗ 106 ევ. ენერგიის მიუონმა, ამ მიუონის გავლათა რიცხვი 
აღებულია 1000-ჯერ. ზოგ გრაფიკში სტატისტიკა წარმოდგენილია საწყისი იონიზაციური წერტილებით, 
ზოგ შემთხვევაში წარმოდგენილია ამ 1000 გავლის შედეგად  საშუალოდ  რამდენია მიღებული საწყისი 
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იონიზაციის წერტილების რაოდენობა gap -ის მოცემული სისქისათვის და მიუონის მოცემული 
ენერგიისათვის). 

  კამერაში არსებული გაზი არის 𝐶𝐶2𝐻𝐻2𝐹𝐹4 (94.7%), 𝑖𝑖𝐶𝐶4𝐻𝐻10 (5%),  𝑆𝑆𝐹𝐹6 (0.3%) ნარევი, ნორმალური წნევისა და 
ტემპერატურის პირობებში (760 მმ. ვწ. სვ. და  200𝐶𝐶). 

   
          გრაფ. 5. სხვადასხვა სისქის შემთხვევაში საწყისი იონიზაციის წერტილების განაწილება. 

 გრაფ. 5-ზე წარმოდგენილია gap -ის სხვადასხვა სისქის შემთხვევაში (გრაფიკზე თითოეულ სისქეს 
შეესაბამება სხვადასხვა ფერი) გავლილი სხვადასხვა ენერგიის მიუონები (თითოეული სისქის სემთხვევაში) 
ენერგიებით:  120 ∗ 106, 120 ∗ 107, 120 ∗ 108, 120 ∗ 109, 120 ∗ 1010 და 120 ∗ 1011 ელექტრონ ვოლტი და 
თითოეული ენერგიის შემთხვევასი გვაქვს ათასჯერ გამეორება (ყოველი სისქის შემთხვევაში 6000, ხოლო 
საერთო ჯამში 36000 შემთხვევა). 
  როგორც ამ გრაფიკის ანალიზი გვიჩვენებს განაწილებას აქვს ლანდაუს განაწილების ფორმა რაც კარგ 
თანხვედრაშია თეორიასთან. 
 გრაფ;. 6-ზე გვაქვს ამ გრაფიკის ფიტირება, რათა უფრო კარგად გამოჩნდეს ამ განაწილების ლანდაუს 
განაწილებასთან შესაბამისობა: 
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           გრაფ. 6. საწყისი იონიზაციის წერტილების განაწილების ფიტირებული ვარიანტი. 

გრაფ. 7-ზე სტატისტიკის უკეთ აღსაწერად წარმოდგენილია gap-ის სისქეზე დამოკიდებულება 1000 გავლის 
გასაშუალოებული შემთხვევიდან, gap – ის თითოეული სისქისთვის აღებულია მიუონის ზემოთ ხსნებული 
სხვადასხვა ენერგიები (ზოგიერთმა ფერმა დამთხვევათა გამო გადაფარა ერთმანეთი, ამიტომ ყველა ფერი 
არ ჩანს). 

 

გრაფ. 7. იონიზაციის წერტილების გასაშუალოებული მნიშვნელობების დამოკიდებულება gap-ის სისქეზე. 

 გრაფ. 8-ზე წარმოდგენილია 3D სურათი, რომელზეც წარმოდგენილია 1000 შემთხვევიდან მიღებული 
საწყისი იონიზაციის წერტილთა გასაშუალოებული მნიშვნელობები. ენერგიის ღერძზე გადაზომილი 
რიცხვები ნიშნავს 10-ის ხარისხებს (მაგ.: 6 ნიშნავს 120 ∗ 106 ელექტრონ ვოლტის ენერგიას) . 
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გრაფ. 8. საწყისი იონიზაციის წერტილების რიცხვი (3D სურათი). 

 
2. CMS ექსპერიმენტის ადრონული კალორიმეტრი, HCAL (Hadron CALorimeter) 

 
ისევე როგორც 2018 წელს,  2019 წლის განმავლობაშიც ჩვენი ჯგუფის აქტივობის ერთ-ერთი მიმართულება 
იყო, CMS ექსპერიმენტის სუბდეტექტორის HCAL-ის განახლება (update) და არსებული სისტემის 
მხარდაჭერა. LS2 (Long Shutdown 2) ტექნიკური შეჩერების დროს CMS დეტექტორის HCAL სისტემის ჰადრონ 
ბარელზე (HB) შესრულებული იყო დამატებითი ახალი front-end ელექტრონიკის დამონტაჟება. იგი 
ეფუძნება ახალ დიზაინს Silicon Photo Multiplier (SiPM), როგორც გაზომვების ძირითადი წყარო. ჩვენი 
ჯგუფი მონაწილეობს ახალი ელექტრონიკის მოსამზადებელ სამუშაოებში და შესაბამისად ტესტებში. 
ტესტების შედეგად მოწმდება ყველა ახალი წამკითხავი მოდულები (RM’s) ინსტალირებამდე დეტექტორში 
და ინსტალაციის შემდეგ . ტესტზე მოწმდება როგორც მოდელირებული პარამეტრები, ასევე მოდულების 
ქცევა მუშაობის დროს. ახალი მოდულების ტესტები განსაზღვრავს, თუ როგორ იქცევა ელექტრონიკა 
დეტექტორის მუშაობის რეალურ პირობებში და როგორ იმოქმედებს შესაძლო ჩავარდნებზე. განახლებული 
დეტექტორები საშუალებას მოგვცემს ჩავახშოთ ფონები და გავზარდოთ ფოტონების დეტექტირების 
ეფექტურობა და ასევე გავზარდოთ დეტექტორების რადიაციული მდგრადობა. 

HCAL-ს განახლების აქტივობების მხარდასაჭერად ასევე შექმნილი იყო ახალი პროგრამული სისტემა,  
რომელიც გამოიყენება სამუშაო ჯგუის მიერ  ახალი მოდულების დამონტაჟებისათვის და  მათი შემდგომი 
ტესტირების დროს. ეს საშუალებას გვაძლევს დავიცვათ ამოცანის შესრულების თანმიმდევრობა, და ასევე 
გთავაზობს მარტივი ინტერფეისი ინსტალაციას და ტესტირების საერთო პროგრესის ნახვას.  

 

3. CMS ექსპერიმენტის ცენტრალური კომპიუტერული სისტემა და ინსტიტუტის ინფორმაციული 
ტეგნოლოგიების ჯგუფის აქტივობა 

 
2019 წლის განმავლობაში ინსტიტუტის ჯგუფმა განაგრძო CMS მთავარი პროგრამული უზრუნველყოფის 
CMSSW-ზე მუშაობა.  
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ჯგუფის წინაშე დასახული იყო CMSSW-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ვალიდაციისა ეფექტურობის 
გაზრდის და ვალიდაციის პროცესში გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის ბიბლიოთეკებისა და 
პაკეტების სიის დინამიური გენერირების ამოცანები. 

როგორც ცნობილია CMSSW პაკეტი შედგება მილიონობით სტრიქონი პროგრამული კოდისგან, რომელიც 
დაწერილია როგორც Python ასევე C++ დაპროგრამების ენაზე. ამ პაკეტის დახვეწა, ფუნქციონალური 
გაფართოვება და განვითარება მუდმივი პროცესია. ბუნებრივია ამ პროცესის თანმდევია სხვადასხვა 
შეცდომებისა და უზუსტობების წარმოქმნა რაც დაუშვებელია პროგრამული უზრუნველყოფის ძალიან 
აქტიური გამოყენებისა და მასზე მთელი ექსპერიმენტის კრიტიკული დამოკიდებულების გამო.  

2019 CMSSW დამატებული იყო ჩვენი ჯგუპის მიერ შექმნილი ახალი მოდული რომლის მთავარი ამოცანა 
არის CMSSW framework-ს მოდულური სტრუქტურის რაიმე გამოთვლითი ამოცანის გაშვების დროს  
გამოყენებული სხვადასხვა პროგრამული ბიბლიოთეკების და პაკეტების აღწერა, რადგან აუცილებელია რომ 
ამ პაკეტებისა და ბიბლიოთეკების რაოდენობა იყოს ოპტიმიზირებული და შესაბამისად განსაზღვრული 
იყოს თითოეული შემოწმებისთვის აუცილებელი პაკეტებისა და ბიბლიოთეკების რაოდენობა და სია. ანუ 
დინამიურად უნდა მოხდეს გაშვებული შემოწმების პროცესების ანალიზი. ეს პროგრამული ინსტრუმენტი 
საშუალებას გვაძლევს CMSSW-ზე მომუშავე სხვადასვა ადამიანს შეუზღუდოს არა-აუცილებელი პაკეთების 
და ბიბლიოთექების გამოყენებას, რაც იწვევს დაწერილი კოდის გამარტივებას და framework-ის ამოცანების 
უპრო სწრაპ შესრულებას. 

ასევე 2019 წელს CMS HGCAL DPG ჯგუპთან ერთად მიმდინარეობდა მუშაობა დეტექტორის 
რეკონსტრუქციის ალგორითმის ადაპტაციაზე HGCAL ამოცანისთვის და მისი პორტირება CPU-ს 
გამოყენებულ არქიტექტურიდან GPU არქიტექტურაზე. HGCAL (High Granularity Calorimeter) ახალი 
დიზაინის დეტექტორია და მისი იმპლიმენთაცია ითხოვს ახალი რეკონსტრუქციის მეთოდებს, და არის 
მთავარი ნაწილი დეტექტორის ეფექტურ მუშაობისათვის. ალგორითმის მთავარი ამოცანა არის დეტექტორის 
ყოველ სინტილაციურ ფენაზე გამომავალი ნაწილაკის  შემოწმება, მისის დაჯახების ადგილის დადგენა და 
ენერგიის გაზომვა, რაც ყველა ფენის შემოწმების შემდეგ გვაძლევს ნაწილაკების cluster-ის  რეკონსტრუქციას. 
ასეთი ალგორითმის  სწრაპი და ეფექტური მუშაობისათვის საჭიროა ბევრი გამოთვლითი რესურსი და 
პარალური მუშაობის შესრულების საშუალება. CPU (Central Processing Unit) ზღუდავს ამ ალგრითმის 
პარალელურ შესრულებას რადგან არ გააჩნია ბევრი გამოთვლითი ბირთვი პარალელური გამოთვლების 
შესრულებისათვის. ამითომ ერთ-ერთი პოპულარული გამოსავალი ასეთი ალგორითმებისთვის არის მაგის 
ადაპტაცია GPU (Graphics Processing Unit) არქიტექტურაზე, რომელსაც გააჩნია გამოთვლითი ბირთვების 
უფრო დიდ რაოდენობა და  შესაბამისად ამოცანის  პარალელურად შესრულების უფრო სწრაპი საშუალება. 
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სურ. 5. ოპტიმიზაციის ეტაპები 
 

ჩვენმა ჯგუფმა DPG (Detecor Performance Group) თან ერთად მონაწილეობა მიიღო ახალი ალგორითმის 
ნაწილის პორტირებაზე GPU-ზე, შედაგათ მიღებული ალგორითმი, როგორც ხედავთ სურ. 5-ზე, 27ms 
შესრუბის დროს მიაღწია GPU-ზე 203ms შედარებით CPU-ზე. 

ეს მაგალითი აჩვენებს შესაძლებლობებს GPU არქიტექტურის გამოყენებას მომდევნო ანალიზის 
პროგრამულ უზრუნველყოფაში და კარგ პოტენციალს რეკონსტრუქციის დროს შემოკლებას რაც 
მნიშნელოვანია მომდევნო LHC-ის მაღალ მანათობლობის პირობებისათვის. 

4. CMS ექსპერიმენტის GEANT4 -ს გეომეტრიული ანალიზი. 
 

ადრონული კოლაიდერის განახლების პროექტი “High Luminosity LHC” დამატებით მოთხოვნებს 
წაუყენებს უკვე არსებულ დეტექტორულ სისტემასა და მისი აგრეგატების მომსახურე ინფრასტრუქტურას. 
ვინაიდან მიწის ზედაპირიდან 100 მეტრის სიღრმეზე არსებული დარბაზები (სურ. 6) სადაც უშუალოდ 
დეტექტორი და მისი აგრეგატების მომსახურებისათვის საჭირო აპარატურაა განთავსებული, არ 
აკმაყოფილებს განახლებისათვის საჭირო მოთხოვნებს, და საჭიროებს გაუმჯობესებას. პროექტის სახელი 
“Upgrade and analysis of radiation shielding and infrastructures for CMS experiment Phase 2 upgrade (LHC, CERN, 
Geneva, Switzerland)” იქნება.  პრობლემური ადგილები  მომსახურების დარბაზია, რომელიც გაგრილების 
ახალ სისტემებს ვერ უზრუნველყოფს საჭირო სივრცეებითა და  საყრდენის სტრუქტურული ნაწილით. ასევე 
დეტექტორის რადიაციის ფარის სისტემის გარკვეული სექტორი, რომელიც განახლების შედეგად მომუშავე 
LHC-ს მიერ წარმოქმნილ პროტონების ნაკადს ვეღარ გაუმკლავდება და დეტექტორის მუშაობაში ხარვეზებს 
შექმნის. წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისათვის, საჭიროა მოხდეს ზემოთხსენებულ მომსახურების 
დარბაზსა და რადიაციის ფარ-კონსტრუქციაზე არსებული საინჟინრო სტრუქტურების ნახაზების გადახედვა, 
სტრუქტურული ანალიზი, კონსტრუქციული და ფიზიკური გათვლები, რაც გულისხმობს ახალი 
დანადგარების დამონტაჟების შედეგად წარმოქმნილი დატვირთვებისა და დეფორმაციების ანალიზს. 
მოსალოდნელი დეფორმაციების აღმოფხვრისთვის აუციელებელი საინჟინრო გადაწყვეტილებები, 
კომპიუტერული ანალიზისა და ოპტიმიზაციის ხერხების გამოყენებით იქნა მიღებული. ეს პროცესები 
იტერაციული ხასიათისაა, თითოეული საინჟინრო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, აუცილებელია 
ახლიდან იქნეს დათვლილი მთელი სტრუქტურა დატვირთვებსა და დეფორმაციებზე, რასაც შესაძლოა 
ახალი საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა მოყვეს. იტერაციები განმეორდება 
რამოდენიმეჯერ, სანამ დამაკმაყოფილებელი შედეგი არ იქნება მიღებული. გათვალისწინებული იქნება 
სარეზერვო გამძლეობაც, ექსპლუატაციის გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს სტრუქტურის 
მდგრადობის შენარჩუნებისათვის.  
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სურ. 6. CMS ექსპერიმენტის მიწისქვეშა ნაგებობა 

დეტექტორის არსებული რადიაციული ფარის კონსტრუქციები (Shielding) არ არის გათვლილი HL-
LHC მუშაობისგან წარმოქნილი პროტონების ნაკადის დასაფარად, შესაბამისად პროტონების ნაკადის 
ირგვლივ განლაგებულ დეტექტორულ სისტემებებს ექმნებათ გარკვეული პრობლემები, რომელიც 
გამოიხატება ფონური ხმაურის გაზრდაში და სიგნალის რეგისტრაციის ეფექტურობის კლებაში. შესაბამისად 
დაგეგმილია რადიაციული ფარისა და მისი საყრდენი სტრუქტურის ახალი სისტემებით გაუმჯობესება, 
რითაც მოხდება მოსალოდნელი ხმაურის შემცირება და სიგნალის რეგისტრაციის ეფექტურობის გაზრდა. 
საჭიროა მოინახოს ოპტიმალური გეომეტრიის მქონე კონსტრუქცია, რომელიც მოახდენს დეტექტორის ფარი 
კონსტრუქციის გაუმჯობესებას ისე, რომ ხელს არ შეუშლის გარშემო არსებული კომპლექსური სტრუქტურის 
აგრეგატების მუშაობას. კონსტრუქცია უნდა იყოს მობილური და მსუბუქი, რათა მარტივად მოხდეს მისი 
ჩაშვება მიწისქვეშა დარბაზში და შემდეგ შიდა ამწეთი მისი დანიშნულების ადგილზე გადატანა. ვინაიდან 
მიწისქვეშა დარბაზის შიდა ამწეს აქვს 20 ტონამდე ტვირთამწეობის შეზღუდვა, საჭიროა ფარის კონსტრუქცია 
აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნას. ამიტომ საჭიროა შეირჩეს ფარი კონქტრუქციის შემადგენელი შრეების 
სისქეები და მატერიალები ისე, რომ მოხდეს ნეიტრონების ნაკადის ეფექტური ჩახშობა, რაც შეიძლება 
ნაკლები მასალის გამოყენებით. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ დარბაზში შეზღუდული სივრცეებია 
სხვადასხვა დანადგარების ადგილმდებარეობის შესაცვლელად და ფარის გეომეტრიაც უნდა 
აკმაყოფილებდეს ამ სივრცეების ზომებს. ფარი კონსტრუქციისა და მისი დამჭერი სტრუქტურის ესკიზური 
ნახაზი სურ. 7. 
 

ექსპერიმენტული დარბაზი 

მომსახურების დარბაზი 
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სურ. 7. CMS დეტექტორის განაპირა კონსტრუქცია 

ა) არსებული ფარი კონსტრუქცია.   ბ) დამატებითი ფარი კონსტრუქციის ესკიზი. გ) დამატებითი ფარი 
კონსტრუქციის დამჭერი კონსტრუქცია. 

 
ფარის კონსტრუქციის პირველადი ესკიზი შედგება უჟანგავი ფოლადის კარკასისა და ტყვიის 

ბურთულების შიგთავსით, რომლებიც საკმარისი უნდა იყოს ზემოაღნიშნული ფონური ხმაურის ჩასახშობად. 
პირველადი ოპტიმიზირებული ესკიზის გეომეტრიული მოდელი იქნება მორგებული კომპიუტერული 
სიმულაციის პროგრამა FLUKA-სთვის, რომელიც ითვლის ნაწილაკების მონაცემებს მათი რაიმე სხეულში 
გასვლისას. ამ მონაცემებით მოხდება გაანგარიშება, რეალურად შეუძლია თუ არა არსებულ კონსტრუქციას 
ნეიტრონების ნაკადის ეფექტური ჩახშობა. მიღებული ინფორმაცია ისევ პირველად ესკისზში იქნება 
იმპლემენტირებული, რის შედეგადაც მოხდება ესკიზური მოდელის (სურ. 7) პატამეტრების - სრული სისქის, 
შიგა და გარე რადიუსების, გარე პანელების სისქეების გაზრდა ან შემცირება. შემდეგ მოხდება პროცესის 
რამოდენიმეჯერ გამეორება, კონსტრუქციის გეომეტრიისა და მასის ყველაზე ოპტიმალურ სახის მიღებამდე.  

საყრდენი კონსტრუქციის მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს ფარის სტაბილური, ზუსტი ფიქსაცია 
მოცემულ ადგილზე, სადაც ხმაურის წყაროს აქტივობა მაღალია. ამისათვის აუცილებელია 
გათვალისწინებული იქნეს მიწისქვეშა ექსპერიმენტალურ დარბაზში არსებული ძლიერი მაგნიტური ველი (4 
ტესლა) რომელიც მოქმედებს მეტალის ნაწილებზე მაშინ, როდესაც დეტექტორი მუშა მდგომარეობაშია. 
უზრუნველყოს დატვირთვის მიმართ მდგრადობა და ასევე სეისმური მდგრადობა. ერთ-ერთი მთავარი 
მოთხოვნა ასევე მდგომარეობს მის მობილურობაში, იმისათვის რომ არსებული კონსტრუქციის აწყობამ არ 
მოახდინოს დადგენილ ვადებზე გადაცდენა და მომსახურების დროის გაზრდა.  

ზემოხსენებული ამოცანების გადასაჭრელად, საყრდენი კონსტრუქციის მატერიალად გამოყენებული 
იქნება ალუმინი, რომელზეც არ მოქმედებს მაგნიტური ველი და არ აქტიურდება ნაწილაკებთან 
ურთიერთქმედებისას. კონსტრუქციის ფორმა კი შემუშავებულია და გათვლილია ფარის წონისა და სეისმურ 
დატვირთვებზე, აკმაყოფილებს მდგრადობის ნორმებს და შედგება ორი დამოუკიდებელი ნაწილისაგან 
რომელიც უზრუნველყოფს მის სიმარტივეს და ამოკლებს მომსახურების დროს. 
ამ ორი ძირითადი კვლევის, მომსახურების დანადგარების დარბაზის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა 
და დეტექტორის ნეიტრონების ფარის დაპროექტების განსახორციელებლად, საჭიროა არსებული 
სიტუაციის ზუსტად შესწავლა. ასევე CMS ექსპერიმენტის მომსახურების სივრცეში, არსებული იატაკის 
კონსტრუქციის გამაგრება. 
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ამოცანის მიზანია, CMS ექსპერიმენტის ინფრასტრუქტურულ მიწისქვეშა დარბაზში, დამატებითი 
აგრეგატებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პირობების შექმნა. საჭიროა ზემოთხსენებულ სივრცეში 
არსებული სტრუქტურების კომპიუტერული სამ განზომილებიანი ნახაზების შესწავლა, ახალი აგრეგატების 
სამგანზომილებიანი მოცულობითი მოდელების შექმნა და არსებულ ნახაზებთან ინტეგრირება. 
ინტეგრირებისთვის საჭიროა არსებული ლითონის სტრუქტურაზე მოიძებნოს ოპტიმალური ადგილი ახალი 
დანადგარებისათვის, კონსტრუქციაზე არსებული სხვა დანადგარების პოზიციებისა და მათი, სტრუქტურაზე 
ძალური ზემოქმედების გათვალისწინებით, რის შედეგადაც სამგანზომილებიან კონსტრუქციის მოდელზე, 
სხვა არსებულ დანადგარებთან ერთად, მოთავსდება ახალი დანადგარებისა და ამწე-ს კონსტრუქციის ზუსტი 
მოდელები, მათი სიმკვრივისა და მოცულობის გათვალისწინებით და შემდგომ ინჟინრული სიმულაციის 
კომპიუტერული პროგრამებით ამ დანადგარების მასური და ვიბრაციული ზემოქმედებების დათვლა და 
გავლენა არსებულ კონსტრუქციაზე. სიმულაციების შედეგად მიღებული მონაცემები დამუშავდა და შედეგად 
მიღებული იქნა კონსტრუქციის კონკრეტულ სექციებში წარმოქმნილი სხვადასხვა სახის დეფორმაციების 
რიცხვობრივი და ვიზუალური მონაცემები. რის შედეგადაც საინჟინრო ჯგუფი ნათლად დაინახავს 
კონსტრუქციის იმ დეტალებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ სტრუქტურული გაძლიერება. შედეგად, მოიძებნება 
კონსტრუქციის გაძლიერების ოპტიმალური გამოსავალი.   
არსებული დავალების შესასრულებლად, საჭირო გახდა ეექსპერიმენტულ და ინფრასტრუქტურულ 
დარბაზებში ვიზიტები, რათა მომხდარიყო ყველა საჭირო ინფორმაციის შეგროვება. მოხდა ესკიზური 
მოდელის შექმნა სამგანზომილებიანი კომპიუტერული ნახაზების მეშვეობით და შემდგომ ამ მოდელის 
ანალიზი სხვადასხვა სახის სტრუქტურულ დატვირთვაზე. შეიქმნა საინჟინრო სამ განზომილებიანი მოდელი 
კონსტრუქციისათვის.  მოსალოდნელი დატვირთვების გათვალისწინებით შეირჩა სტრუქტურა და შემდეგ 
მოხდა მისი ოპტიმალურ სახემდე მიყვანა. ამისათვის მოხდა სისტემების სამონტაჟო ადგილებზე, 9 
სხვადასხვა პოზიციაში, სამონტაჟო აპარატურისაგან გამოწვეული დატვირთვების „მოდება“ და ამ 
დატვირთვის ანალიზი სასრულ ელემენტთა მეთოდზე დამყარებული პროგრამებით განხორციელდა. 
კერძოდ, მოხდა ამ  პოზიციებზე 40 ტონის ძალის მოდება და დატვირთვებზე დათვლა.  

მიღებული შედეგებიდან (მაქსიმალური დეფორმაცია 2,55 მმ; მაქსიმალური ძაბვა 76,3 მპა) ნათელი გახდა 
რომ იატაკის გამაგრებისათვის შემუშავებული კონსტრუქცია უზრუნველყოფს იატაკის სტაბილურობას 
ყველა ზემო ჩამოთვლილი სისტემის მონტაჟის შემდეგ, აკმაყოფილებს ექსპლუატაციისა და სეისმური 
უსაფრთხოების სტანდარტებს, ასევე გასამაგრებელი კონსტრუქცია ჯდება შეზღუდული სივრცის 
პირობებში ტრანსპორტირებისა და მონტაჟისათვის მოთხოვნილ პარამეტრებში. 

GDML და CAD გეომეტრიების შედარება 

ამოცანა მიზნად ისახავდა CMS ექსპერიმენტის ენდკაპ (Endcap) კვანძების CAD და GDML ვერსიების 
მონაცემების ერთმანეთთან შედარებას. ამ კვანძში შემავალი დეტალების საინჟინრო პროექტირების 
პროგრამებისთვის განკუთვნილი .STP ფორმატისა და ნაწილაკების მოძრაობის კომპიუტერული 
სიმულაციის პროგრამა GEANT4-სთვის განკუთვნილ .GDML ფორმატის გეომეტრიებს შორის გაბარიტული 
და სიმკვრივის მონაცემებს შორის სხვაობების აღმოჩენას. პრობლემის აქტუალურობა გამოიხატება 
არსებული .GDML ფაილებში, გეომეტრიებისა და ამ გეომეტრიებზე მითითებული მატერიალების 
გამარტივებული სახით არსებობის გამო, ნაწილაკების მოძრაობის სიმულირების დროს წარმოქმნილი 
ცდომილებების შემცირებაში. რისთვისაც საჭიროა .GDML ფორმატის ფაილების, ორიგინალი ნახაზების 
მიხედვით აწყობილ CAD დეტალებთან შედარება და ანალიზი. 

ენდკაპის დისკები (სურ.  8) დეტექტორის უკიდურეს ორივე ბოლოში არიან განთავსებულები. 
შესრულებული სამუშაოები დასმული ამოცანის შესასრულებლად, დამუშავდა არსებული .STP და .GDML 
ფაილები: მოხდა .STP გეომეტრიულ მოდელებზე შესაბამის მასალათა ფიზიკური თვისებების მონაცემების 
მითითება, .GDML ფაილებში არსებული მონაცემების მიხედვით აიგო გეომეტრიული მოდელები და მოხდა 
ამ მოდელებზე შესაბამის მასალათა სიმკვრივის მონაცემების მითითება. ნაპოვნი იქნა აგებულ დეტალებსა 
და მათზე მითითებულ მასალებს შორის სხვაობები, რაც საბოლოოდ ამ დეტალების მასათა სხვაობებით 
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გამოიხატა.  

 

სურ. 8. ენდკაპ დისკების საერთო ხედი 

 
შედარება სიმულაციის გეომეტრიასთან შემდეგი ეტაპი მოიცავს CAD ფაილების STP ფაილებთან 

უშუალო შედარებას მათ შორის სხვაობის დასადგენად. ამისათვის საჭირო გახდა სიმულაციის ფაილების 
კონვერტაცია. ჩვენი კოლეგების მიერ მოხდა ამ კონვერტერის დამუშავება, რამაც მოგვცა კონვერტაციის 
განხორციელების საშუალება.  
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სურ. 9.  

 გეომეტრიების ანალიზისათვის, ორივე GDML და CAD მოდელები დაიყო მრავალ ცილინდრად, 
სხვადასხვა რადიუსების მიხედვით სურ. 9. 

გეომეტრიების დაწვრილებითი ანალიზისა და შედარებების შედეგად, დადგინდა რომ სიმულაციისთვის 
განკუთვნილი მოდელები განსხვავდება საგრძნობლად რეალური მოდელებისაგან. მნიშვნელოვანი სხვაობა 
დაფიქსირებულ იქნა მე-3 და მე-4 დისკებზე, გრაფ. 9-10. ანალიზის შედეგად დადგინდა თუ დისკის 
რადიუსის რა მნიშვნელობაზე აღინიშნებოდა ყველაზე დიდი სხვაობა და ინფორმაცია  (გრაფ. 11-12) 
გადაცემულ იქნა შესაბამის პირებთან. 
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გრაფ. 9. ენდკაპის მე-3 დისკის შედარების შედეგები 

 

გრაფ. 10. ენდკაპის მე-4 დისკის შედარების შედეგები 
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დისკების სისქეების შედარებები: 

  

გრაფ. 11.  დისკების სისქეების შედარება CAD და GDML გეომეტრიებისათვის 

საბოლოო შედეგები: 

 

გრაფ. 12.  საბოლოო შედეგების ცხრილი 
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5. CMS ექსპერიმენტის HGCAL (Hoigh Granularity Calorimeter) კალორიმეტრი,  

GDML და CAD გეომეტრიების შედარება 
 

ამოცანა მიზნად ისახავდა CMS ექსპერიმენტის HGCAL სუბ-დეტექტორის კვანძების CAD და GDML 
ვერსიების მონაცემების ერთმანეთთან შედარებას. ვინაიდან HGCAL  დეტექტორს, საბოლოო სახე არ აქვს 
მიღებული და ჯერ კიდევ საინჟინრო ცვლილებების პროცესი მიმდინარეობას, შედარებები საბოლოო არ არის 
და საჭიროებს ფაილების განახლებული ვერსიებს, უფრო ზუსტი რეზულტატებისთვის. განხორციელდა 
HGCAL სუბ-დეტექტორის კვანძებში შემავალი დეტალების საინჟინრო პროექტირების პროგრამებისთვის 
განკუთვნილი .STP ფორმატისა და ნაწილაკების მოძრაობის კომპიუტერული სიმულაციის პროგრამა 
GEANT4-სთვის განკუთვნილ .GDML ფორმატის გეომეტრიებს შორის გაბარიტული და სიმკვრივის 
მონაცემებს შორის სხვაობების აღმოჩენა.  პრობლემის აქტუალურობა გამოიხატება, არსებული .GDML 
ფაილებში, გეომეტრიებისა და ამ გეომეტრიებზე მითითებული მატერიალების გამარტივებული სახით 
არსებობის გამო, ნაწილაკების მოძრაობის სიმულირების დროს წარმოქმნილი ცდომილებების შემცირებაში. 
რისთვისაც საჭიროა .GDML ფორმატის ფაილების, ორიგინალი ნახაზების მიხედვით აწყობილ CAD 
დეტალებთან შედარება და ანალიზი. HGCAL სუბ-დეტექტორი (სურ.10.) CMS დეტექტორის ორივე მხარეს 
არის განთავსებული.  

 

სურ. 10. HGCAL სუბ-დეტექტორის ჭრილის საერთო ხედი 

სიმულაციის გეომეტრიასთან შედარების სამუშაო მოიცავს CAD ფაილების STP ფაილებთან უშუალო 
შედარებას მათ შორის სხვაობის დასადგენად. ამისათვის საჭირო გახდა სიმულაციის ფაილების 
კონვერტაცია. ჩვენს მიერ მოხდა ამ კონვერტერის თულკიტის დამუშავება, რამაც მოგვცა კონვერტაციის 
განხორციელების საშუალება, ჩვენს მიერ დასმული დავალების მიხედვით.  დასმული ამოცანის 
შესასრულებლად, დამუშავდა არსებული .STP და .GDML ფაილები: მოხდა .STP გეომეტრიულ მოდელებზე 
შესაბამის მასალათა ფიზიკური თვისებების მონაცემების მითითება, .GDML ფაილებში არსებული 
მონაცემების მიხედვით აიგო გეომეტრიული მოდელები და მოხდა ამ მოდელებზე შესაბამის მასალათა 
სიმკვრივის მონაცემების მითითება. 

ნაპოვნი იქნა აგებულ დეტალებსა და მათზე მითითებულ მასალებს შორის სხვაობები, რაც საბოლოოდ ამ 
დეტალების მოცულობათა სხვაობებით გამოიხატა.   
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სურ. 11. CAD და GDML გეომეტრიები გვერდი-გვერდ 

გეომეტრიების ანალიზისათვის, ორივე GDML და CAD მოდელები (სურ. 11) დაიყო 58 სექტორად სურ. 12. 

 

სურ. 12. HGCAL სუბ-დეტექტორის ჭრილი 

გეომეტრიების დაწვრილებითი ანალიზისა და შედარებების შედეგად დადგინდა, რომ 
სიმულაციისთვის განკუთვნილი მოდელების მოცულობები 2-3%-თ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. 
შემდეგი ეტაპისთვის იგეგმება გეომეტრიების უფრო დეტალური ანალიზი და მიღებული შედეგების 
სამომავლო კომპიუტერულ სიმულაციებში გათვალისწინება. 

 

CMS HGcal დეტექტორის თერმული იზოლაცია. 

HGcal დეტექტორის თერმული იზოლაციის დიზაინი (სურ. 13), მიზნად ისახავს სისტემის შექმნას რომელიც 
უზრუნველყოფს დეტექტორის შიდა (-35C) და გარე (+20C) ტემპერატურებისა და ტენიანობის სტაბილურ 
კონტროლს.  
მსგავს დაბალ ტემპერატურებზე არსებობს დიდი რისკი კონდენსაციის წარმოქმნის, რაც ცალსახად 
უარყოფითი გავლენა იქნება დეტექტორის ელექტრონულ ნაწილებზე. 0 გრადუსზე დაბლა ასევე ჩნდება 
რისკი ზედაპირების გაყინვის და ყინულის წარმოქმნის რაც ქმნის ასევე მექანიკური დაზიანების რისკს. 
სწორედ ამ რისკების გათვალისწინებისა და თავიდან არიდების მიზნით, დეტექტორის გარშემო თერმული 
იზოლაციის ფენამ უნდა უზრუნველყოს ტემპერატურული ბარიერი და არ დაუშვას კონდენსატის 
წარმოქმნა მის შიდა ან გარე მხარეს. 
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სურ. 13. HGcal დეტექტორის თერმული იზოლაცია და მისი სამაგრი სტრუქტურა. 

ამ ამოცანის გადასაჭრელად შემუშავდა თერმული იზოლაციის პანელების შემდეგი მოდელი - 
კომპოზიტური პანელი რომელიც შედგება განსხვავებული ფენებისაგან და უზრუნველყოფს 
ტემპერატურული სხვაობის იზოლირებას. (სურ. 14) 

1 - ალუმინის ფურცელი 3მმ სისქის 

2- გამათბობელი ფირფიტა 

3 – Cryogel ბოჭკოვანი თერმული იზოლაციის მატერიალი 

4 - მინაბოჭკოვანი ეპოქსიდისაგან დამზადებული მზიდი ჩარჩო 

5 - ნახშირბოჭკოს ფენა 1,5მმ სისქის.  
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სურ. 14. პანელის შემადგენლობა. 

საჭირო გახდა ასევე მოცემული პანელების მონაცემთა გათვლა სასრულ ელემენტთა მეთოდით. 
პანელები აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდნენ მოთხოვნებს მექანიკურ გამძლეობაზე და თერმულ 
დატვირთვებზე. 
 

 

სურ. 15. პანელის გამოცდა მექანიკურ დატვირთვებზე 

თერმული იზოლაციის ერთ ერთი პანელი, (შერჩეული იქნა ყველაზე დიდი ზედაპირული ფართობის 
მქონე) გამოცდილი იქნა მექანიკურ და თერმულ დატვირთვებზე (სურ. 15) 

შედეგებმა აჩვენა რომ მოცემული შემადგენლობითა და მატერიალებით, პანელი აკმაყოფილებს დასმულ 
მოთხოვნებს და 2 კ.ნ. წერტილოვან დატვირთვაზე მისი დეფორმაცია არის 1.7მმ დან 1.8მმ 

1 

4 

3 

5 

2 

-1.8 -1.7 
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მდე. 

 

 

სურ. 16. პანელის გამოცდა თერმულ დატვირთვებზე 

 

თერმული გამოცდების შედეგებმა პანელზე  (სურ. 16) აჩვენა რომ საშუალო პირობებში მუშაობის დროს, 
არსებული სისტემა უზრუნველყოფს თერმული სხვაობის პანელის სისქეში მოქცევას, გარე ზედაპირის 
მისაღებ ტემპერატურამდე გათბობას და ტემპერატურული სხვაობა მერყეობს (არ აღემატება) 3 გრადუსს, 
ზედაპირის გასწვრივ. 

მოცემული შედეგები გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ რომ არსებული დიზაინი და მატერიალები იძლევა 
დამაკმაყოფილებელ შედეგს და ქმნის საჭირო პირობებს დეტექტორის თბოიზოლაციისათვის.  

ამ შედეგებზე დაყრდნობით გრძელდება მუშაობა თერმული პანელების რეალური მოდელების 
შესაქმნელად და მათ გამოსაცდელად რეალურ, ლაბორატორიულ პირობებში. 

 
COMET ექსპერიმენტი. 

 
COMET ექსპერიმენტის მიზანი არის 4 რიგით გააუმჯობესოს (დღეს არის 7 x 10-13) 

( ) ( )A, Z N   eA, Z  N μ +→+ −−
 (

−− → e   µ  ) პროცესის (რომელშიც ირღვევა ლეპტონური მუხტი, 
Charged Lepton Flavor Violation, CLFV) ზედა ზღვარი და მივიღოთ 2.6 x 10-17.  
პროცესის მგრძნობიარობის ამ დონეზე მიღწევა საშუალებას მოგვცემს ვნახოთ არის თუ არა 
სუპერნაწილაკები 10-30 ტევის ინტერვალში, რომელსაც ვერ შეამოწმებს LHC. და საერთოდ ვნახოთ რა ხდება 
ასეთი დონის მგრძნობიარობაზე, ხომ არ არის აქ საერთოდ სრულიად ახალი რაიმე ფიზიკური ეფექტები. 
იმის გამო, რომ ექსპერიმენტი არის ძალიან რთული, და გამოყენებული იქნება უახლოესი ტიპის 
ტექნოლოგიები, იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ექსპერიმენტის რეალიზება მოხდეს 2 ფაზად, Phase-
I და Phase-II. 
 
Phase –I 
გამომდინარე სხვადასხვა მიზეზების გამო (ძირითადად ტექნიკური) ექსპერიმენტის პირველი ეტაპი 
დაიწყება 2021 წელს, სეანსები 4-5 თვე. 
მიზანი: 1. დღეს საუკეთესო შედეგის 200-ჯერ გაუმჯობესება, ანუ მიღება 10-15    
                   მგრძნობიარობის. 
               2.  რეალური შეფასება ფონური პროცესების, როდესაც მიონების ნაკადი იქნება    
                     უპრეცედენტო 109 წამში. 
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  პირველ ეტაპზე არ იქნება გამოყენებული სრული მაგნიტური სისტემა, სრული ელექტრული კალორიმეტრი 
(დაახლოებით 500 კრისტალისგან შემდგარი კალორიმეტრი), და სრული სტროუ (straw) ტრეკული 
დეტექტორები. გამოყენებული იქნება ცილინდრული დრეიფული დეტექტორი და კოსმოსური ვეტო 
მთვლელები (CRV, Cosmic Ray Veto). 
 
Phase –II 
შესაბამისად ექსპერიმენტის მთავარი ეტაპი დაიწყება 2023-2024 წელს, სეანსები 1-2 წელი.  
ექსპერიმენტის მთავარ ეტაპზე გამოყენებული იქნება COMET-ს სრული სისტემა, სრული მაგნიტური 
სისტემა, ელექტრომაგნიტური კალორიმეტრი, სტროუ დეტექტორების 5 სადგური (თითოეული სადგური 
შედგება 4 შრისგან 2x და 2y) და კოსმიკური ვეტო მთვლელები. უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპერიმენტის ფაზა 
1-ს პარალელურად მიმდინარეობს მომზადება ფაზა 2-ს. 
2015 წლიდან ტექნიკური უნივერსიტეტი არის COMET კოლაბორაციის სრულუფლებიანი წევრი. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტის ჯგუფი აქტიურად მონაწილეობს  სამივე დეტექტორების 
შექმნაში.  
 

სტროუ დეტექტორების სისტემა 
 
როგორც ავღნიშნეთ COMET ექსპერიმენტი მისი სირთულიდან გამომდინარე ტარდება ორ ეტაპად Phase-1 და 
Phase-2. პირველი ფაზის განსახორციელებლად გასული წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქტიური 
მოსამზადებელი სამუშაოები, კერძოდ მომზადდა ადგილი ექსპერიმენტალურ ჰოლში J-PARC-ის 
ტერიტორიაზე, იაპონიაში. სადაც იგეგმება Phase-1-თვის სტროუ ტრეკერის 5 მოდულის აწყობა. გასული 
წლის განმავლობაში დაიწყო აწყობითი სამუშაოები, ამ დროისთვის მიმდინარეობს პირველ მოდულზე 
მუშაობა, იხილეთ (სურ. 17.) ამავდროულად სრულდება მუშაობა სიგნალის წამკითხავ ელექტრონიკაზე 
ROESTI-ver4 (4-ე ვერსია) (სურ. 18) პარალელურად დამზადდა მოდულის ჩარჩოები (სურ. 19), რომლებშიც 
დაჭიმულ მდგომარეობაში ჩამაგრდება 10 mm დიაეტრის სტროუ მილები. დეტალურად მიმდინარეობს 
ყოველი სტროუ მილის შემოწმება დამონტაჟებამდე. გამოიჩარხა სპეციალური ბოლოები რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ელექტრონიკის კონტაქტს და სტროუ მილის დაჭიმულ მდგომარეობას (სურ. 20-22). 
შეიქმნა სპეციალური კონტროლირებადი ISO 5 სტანდარტის კლასის სუფთა ოთახი, რომელშიც განთავსდება 
მომავალი მოდულების ასაწყობი ლაბორატორია თავის მიმდინარე სტენდებით, რომლებიც შეამოწმებენ 
ყველა კომპონენტის ზუსტ მდებარეობას და მონტაჟის ხარისხს. ყველა ტესტის გავლის შემდეგ სტროუ 
მილები მზად არის დეტექტორების ასაწყობად, სურ. 23. 

 

    

სურ. 17. სრული მოდულის კონსტრუქცია        სურ. 18. ROESTI სიგნალების წამკითხავი 16 არხიანი ბორდი 
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სურ. 19. სტროუ მილების დამჭერი ჩარჩოს პროფილი 

 

             

              სურ. 20. სტროუ მილების დამჭერი ბოლო            სურ. 21. სტროუ მილის დამჭიმავი ბოლო 
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ფიგურა 22. სრული კონსტრუქცია ანოდის პინით 

 
 სურ. 23. მომზადებული სტროუ მილები 

ჩასამონტაჟებლად 
     
მნიშვნელოვანია ეფექტი რომელსაც იწვევს შიდა წნევის ზრდა, რომლის დროსაც სტროუ მილი იწყებს 
ცენტრის მიმართ მობრუნებას და ქმნის გრეხით მომენტს (ეს ეფექტი კვლევის პროცესშია), როგორც 20 µm ისე 
12 µm მილებისათვის (სურ. 24-26.). ამ საკითხის კვლევის აუცილებლობა მდგომარეობს სწორედ სტროუ 
მილის ცილინდრული ფორმის შენარჩუნებაში რათა არ მივიღოთ დეტექტორის სივრცითი 
გარჩევისუნარიანობის გაუარესება. 

 

  

სურ. 24. გრეხის მომენტი 
მილზე 

სურ. 25. დეფორმირებული 
ცილინდრული ფორმა 

 

სურ. 26. მობრუნების კუთხე 

გეგმის მიხედვით COMET ექსპერიმენტის Phase-2 დროს იგეგმება ფიზიკური გაშვება 105 MeV ელექტრონის 
ძიებაზე, მანამდე Phase-1 ზე სტროუ ტერეკერს მხოლოდ ფონური პროცესების შესასწავლად გამოვიყენებთ. 
საბოლოო ეტაპზე იგეგმება არამარტო მოდულების რაოდენობის გაზრდა 5-დან 18 -მდე, არამედ სტროუ 
მილების დიამეტრის 10 მმ-დან 5 მმ-მდე და მისი კედლის სისქის 20 მიკრონიდან 12 მიკრონამდე შემცირება.  
J-PARC-ში ჩატარებულ სამუშაოებთან ერთად პარალელურ რეჟიმში გაერთიანებული ბირთვული კვლევების 
ისნტიტუტში (JINR) და CERN-ის ლაბორატორიებში მიმდინარეობს ახალი სტროუ მილების გამოკვლევა. ამ 
კვლევების მიზანია მანქანის მასიური წარმოებისთვის მომზადება. აგრეთვე ახალ შედეგებზე დაყრდნობით 
მიმდინარეობს სამუშაო გარემოს პარამეტრების კონფიგურაცია რაც აუცილებელია ულტრაბგერითი 
შედუღების ტექნოლოგიის ეფექტური მუშაობისთვის. 
2019 წელს ჩატარებული და მიმდინარე სამუშაობი: 

1. მოდერნიზდა სუფთა ISO 5 კლასის კონტროლირებადი ოთახი 
ძირითადად ექსპერიმენტის სისუფთავისთვის და შედეგების საიმედოობისთვის, ყველა 
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ლაბორატორიული სამუშაოები,  განსაკუთრებით დეტექტორების დამზადება უნდა ჩატარდეს 
სუფთა კონტროლირებად გარემოში „სუფთა ოთახში“ სადაც კონტროლდება მტვრის ნაწილაკების 
რაოდენობა, ტემპერატურა და ტენიანობა (სურ. 27). ასეთი გარემოს კლასიფიკაციისთვის 
შემოღებულია ISO 14644-1 და ISO 14698 სტანდარტები. ჩვენს შემთხვევაში შერჩეული იქნა ISO 5 
კლასის ოთახი. ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს ოთახის შესაბამისობაში მოყვანა დასამზადებელი 
მანქანის მაჩვენებლებთან. 

 

სურ. 27. სუფთა გარემოს მაკონტროლებელი აპარატურა 

2. შესყიდული იქნა ახალი ხელსაწყოები და აპარატურა  
მიმდინარეობს ულტრაბგერითი აპარატის ტექნიკურ მექანიკური პარამეტრების შერჩევა და 
ჩვენთვის საჭირო პროცესისათვის ადაპტირება. ამისათვის შევიძინეთ ახალი მაღალ სიხშირული 
ულტრაბგერითი გენერატორი  АУС-0,1/44-ОМ მოკლე სონოტროდით რომელიც უშუალოდ 
მოქმედებს 12 µm ლენტის შედუღების ხარისხზე .  

3. ნაწილები ახალი ულტრაბგერითი შედუღების ტქნოლოგიის გამოსაყენებლად 
4. დაიგეგემა და შემუშავდა ახალი პოზიციონირების 1 µm  სიზუსტის მქონე მანქანა 

იმისათვის რომ დამზადდეს სტროუ მილი საჭიროა ლენტის ფორმირება ცილინდრულ ფორმაში და 
შემდეგ ულტრაბგერითი გენერატორის მეშვეობით გადაბმის ადგილის შედუღება. საიმედო ნაკერის 
მისაღებად აუციელებელ პირობას წარმოადგენს პოზიციონირების სისტემის შესაძლებლობა 
გაიმეოროს დიდი სიზუსტით საწყისი კონფიგურირებული კოორდინატები, რასაც 
უზრუნველყოფენ სპეციალურად შერჩეული მექანიკური და ელექტრონული ნაწილები და 
სხვადასხვა სიჩქარით მილის გადაადგილების დამოუკიდებელი ხაზის მექანიზმი. ასეთი შედეგის 
მისაღწევად დაპროექტდა ახალი XYZ კოორდინატების გადაადგილების სისტემა. რომელიც  
შედუღების წერტილთან მიმართებაში გენერატორის სონოტროდს გადაადგილებს 1 µm სიზუსტით 
სისტემას გააჩნია თავისი ელექტრონული მართვის პულტი (სურ. 28). 
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სურ. 28. სტროუ მილის შესადურებელი მანქანა 

 

5. გაიტესტა ახალი მოკლე სონოტროდის მქონე ულტრაბგერითი გენერატორი 5 mm მილების 
დასამზადებალად 
მილის შედუღებისთვის საჭირო ულტრაბგერითი გენერატორის დამონტაჟების შემდგომ დამზადდა  
სტროუ 12 - µm სისქის ლენტისგან. რომელთა კვლევაც ამ დროისთვის მიმდინარეობს: მოწმდება ერთ-
ერთი უმთავრესი პარამეტრი მილის მაფორმირებელი, ცილინდრის ერთგვაროვნების 
შესამოწმებლად და სტროუს დამზადების ხაზის მიმართულებით გადაადგილების სისტემა. 
წარმოების ეფექტურობისათვის აუცილებელია მილის დამზადების სიჩქარის შერჩევა და (რომელიც 
1-40 mm/c-ია) ოპტიმალური სიდიდის მიღება. აგრეთვე მანქანის ყველა კომპონენტის 
კონფიგურირება როგორც სტატიკური ისე დინამიური რეჟიმებისთვის. 

6. სპეციალური დიზაინის მქონე კომპონენტების პარამეტრების კვლევა 
სტროუ მილის ლენტისგან ცილინდრად ფორმირებისთვის CAD პროგრამის მეშვეობით შეიქმნა 
ახალი დიზაინის დეტალები, ისეთები როგორიცაა მაფორმირებელი (ფილიერა), სპეციალური 
გრდემლი და მთლიანი პოზიციონირების სისტემაზე მიმაგრებული მზიდი კონსტრუქცია, 
რომელზეც მიბმულია მაფორმირებელის დამჭერი. ეს ყველა წარმოადგენს შედუღებისთვის საჭირო 
მექანიზმის აუცილებელ კომპონენტებს (სურ. 29-31). ამ განახლებების გამოყენებით მიმდინარეობს 
ახალი თაობის თხელკედლიანი სტროუ მილების აპარამეტრების გაუმჯობესება მაქსიმალურად 
საუკეთესო შედეგამდე.    

 

 

 

სურ. 29. ცილინდრის 
მაფორმირებელი                                 

სურ.  30. გრდემლის დიზაინი სურ. 31. მაფორმირებელის      
დამჭერი 

 
7. 12 µm სისქის და 5 mm დიამეტრის სტროუ მილების გამოკვლევა CERN  

 ახალი დიზაინის სტროუ მილების ერთ-ერთ მახასიათებელს წარმოადგენს ცილინდრის 
ფორმირებისას მაილარის ერთმანეთზე შედუღებას ულტრაბგერითი შედუღებისას ფორმირებული 
ნაკერის სტრუქტურა. სწორედ ეს ადგილი აგებს პასუხს სტრუს ფორმირებაზე და მის 
საიმედოობაზე. აგრეთვე ნაკერი არის ძირითადი პოტენციური გაზის გაჟონვის არე. ამრიგად 
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კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ ადგილის თვისებების და შედუღების ხარისის შესწავლა. 
ამისათვის მომზადდა ახალი სტროების ნიმუშები 36/20/12 µm სისქის (სურ. 32) ერთმანეთთან 
შესადარებლად და გაიგზავნა CERN-ის მატერიალური და ინჟინრული კვლევების ლაბორატორიაში 
(სურ. 33) 

 

 

სურ. 32. Leica DMS300 კვლევებისთვის 
გამოყენებული ციფრული მიკროსკოპი 

სურ. 33. მოზადებული 36/20/12 µm სისქინ სტროუს 
ნიმუშები 

 
მომზადებული სტროების პარამეტრები მოყვანილია ზედა ცხრილში. ოპტიკური მიკროსკოპის მეშვეობით 
გამოკვლეული იქნა ნაკერის სტრუქტურა სამივე სტროსთვის (სურ. 34-36). 

 
სურ. 34. 12 µm სტროუ მილის 

ნაკერის სტრუქტურა 
სურ. 35. 20 µm სტროუ მილის 

ნაკერის სტრუქტურა 
სურ. 36. 36 µm სტროუ მილის 

ნაკერის სტრუქტურა 
და შემდგომ მათი პერპენდიკულარული კვეთები რათა დეტალურად დაგვედგინა რამდენად კარგად არის 
დადუღებული გადაფარვის ადგილი. სურათებიდან ჩანს, რომ ზოგი უბანი არ რის ბოლომდე დადუღებლი 
ეს გამომდინარეობს ტექნოლოგიის თავისებურებებიდან. სტროუ მილის გამართული მუშაობისთვის 
მთავარ ამოცანას წარმოადგენს მისი შიდა მხარის დადუღება (სურ. 37-39) 
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. 

 
სურ. 37. 12 µm სტროუ 

მილის ნაკერი მართობულ 
კვეთაში 

სურ. 38. 20 µm სტროუ მილის 
ნაკერი მართობულ კვეთაში 

სურ. 39. 36 µm სტროუ მილის ნაკერი 
მართობულ კვეთაში 

ამის შემდგომ ჩატარდა უფრო, დეტალური ნაკერის სტრუქტურული გამოკვლევა  ელექტრონული 
მიკროსკოპის და ფოკუსირებული იონების ნაკადის გამოყენებით (სურ. 40) 

 
სურ. 40. ნაკერის სტურქტურა ელექტრონულ მიკროსკოპში 

 
გამოკვლევების შედეგებმა აჩვენეს რომ ულტრაბგერითი შედუღების პროცესის შედეგად ფორმირებული 
ნაკერიც და მისი სტრუქტურაც ერთგვაროვანია და არ შეიცავს გამოტოვებულ უბნებს ან ჩარჩენილ ჰაერის 
ბუშტუკებს რაც შეიძლება ჩამოყალიბდეს მაილარის დნობის პროცესის დროს.  

8. დაიგეგმა და მომზადდა სპეციალური სტენდი სტროუ მილების დაჭიმულობის და მათი 
ცილინდრული ფორმის არაეთგვაროვნების გამოსაკვლევად  
სტროუ მილის მოდუნება გამოწვეულია მაილარის ელასტიურობის თვისებებიდან. ვინაიდან იგი 
დაჭიმულ მდგომარეობაში მაგრდება დეტექტორში აუცილებელია იმ ძალის გათვლა რა ძალითაც 
უნდა დაიჭიმოს, ისე რომ არ გამოვიდეს ელასტიურობის ზონიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში 
გვექნება სწრაფი მოდუნება და სტროუ მილის ცილინდრული ფორმის დეფორმაცია, შესაბამისად კი 
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ელექტრული ველის დამახინჯება, რაც საბოლოო ჯამში აისახება დეტექტორის სივრცით 
გარჩევისუნარიანობაზე. მეორე და მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს დამზადების პროცესში 
სტროუ მილის დიამეტრის კონტროლი და მისი ერთგვაროვნება მთლიანი ცილინდრის გასწვრივ. 
ამისათვის მომზადდა სტენდი რომელიც ასკანერებს სტროუ მილს სპეციალური ლაზერის 
გამოყენებით, რომლის სიზუსტეც არის 0.1 µm. გაზომვები ჩატარდა 1 და 2 ბარ წნევაზე. შედეგად 
მივიღეთ 14 µm-ით დიამეტრის ცვლილება  და არაერთგვაროვნების ზოგ ადგილას 2 ჯერ გადიდება 
(გრაფ. 13) 

 
გრაფ. 13. 60 cm სიგრძის 5 mm დიამეტრის და 12 µm სისქის სტროუ მილის სკანირების გრაფიკი 

 
სამომავლო გეგმები 

რადგან სტროუ ტრეკერი თავისი წრიული ფორმიდან გაომდინარე შეიცავს მასში ჩამონტაჟებულ სხვადასხვა 
სიგრძის მქონე სტროუ მილებს, აუცილებელია დიდი სიზუსტით იქნას შესწავლილი და გამოთვლილი 
დაჭიმულობის ძალები ახალი 12 µm სისქის სტროუ მილებისთვის. ეს არის გარანტი იმისა, რომ დეტექტორი 
იმუშავებს გამართულად. ამისათვის დაგეგმილია ახალი გამზომი სტენდის მომზადება, საკითხის შესწავლა 
და ტესტების ჩატარება. 5 mm დიამეტრის და 12 µm სისქის სტროუ მილების გაზის გაჟონვის და ფიზიკური 
თვისებების შესწავლა. აღსანიშნავია, რომ როგორც Phase-I-სთვის ისე Phase-2-სთვისაც სტროუ 
დეტექტორების შექმნაში ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლების აქტივობისთვის (დიზაინი, სტროუ მილების 
წარმოება, მათი შემოწმება და ტესტირება) გამოყენებული იქნა დუბნის ბირთვული კვლევების 
გაერთიანებული ინსტიტუტის ბაზა, რადგან თვითონ დუბნა არის კომეტ ექსპერიმენტის წევრი, ხოლო 
საქართველო კი დუბნის წევრი. ასევე იგეგმება შემდგომში ჩვენი ინსტიტუტის თანამშრომლების 
მონაწილეობა სტროუ დეტექტორების აწყობაში და ინსტალირებაში იაპონიაში. 

სტროუ დეტექტორში სიგნალების დამუშავება და სხვადასხვა პარამეტრების განსაზღვრა GARFILDE ++ -ში 
მოდელირების საფუძველზე. 

სტროუ დეტექტორი თანამედროვე ექსპერიმენტული ფიზიკის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. იგი 
ტრეკული დეტექტორია და სიგნალები წარმოიქმნება სტროუ მილში ნაწილაკის გავლისას, გაზის განმუხტვის 
და შემდგომ ღვარის წარმოქნის საფუძველზე. სიგნალების დამუშავების შედეგად საშუალება გვეძლევა 
აღვადგინოთ ნაწილაკის ტრაექტორია, გადაცემული ენერგია და მისი იდენტიფიცირება მოვახდინოთ. 
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რადგანაც სიგნალების დამუშავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სტროუ მილების 
ფუნქციონირებისას, ამ მიმართულებით კვლევა დავიწყეთ და საწყის ეტაპზე ვაკეთებთ სტროუ მილებში 
სიგნალის წარმოქმნის მოდელირებას და ამ სიგნალის სხვადასხვა პარამეტრების შესწავლას GARFIELD++ - ის 
საშუალებით. 
ამ ეტაპზე კვლევა მოიცავს სიგნალის სხვადასხვა პარამეტრის დამოკიდებულებას მანძილზე, ანუ „ძაფიდან“ 
რა მანძლზე ჩაიფრინა ნაწილაკმა და სად დაიწყო ღვარის წარმოქმნა, გრაფ. 14. თუ განვიხილავთ შემთხვევებს 
როდესაც ნაწილაკი მოძრაობს მილის მართობ სიბრტყეში მაშინ როგორი ტრაექტორიიდანაც არ უნდა 
გადაკვეთოს, მილის სფერული სიმეტრიის გამო ნაწილაკის მდებარეობა შეიძლება განვსაზღვროთ მხოლოდ 
რადიუსით  - უმოკლესი მანძლით დეტექტორის ცენტრიდან ნაწილაკის ტრაექტორიის წირამდე. მონაცემები 
აღებულია შემდეგ პირობებში: პოტენციალთა სხვაობა 1800 ვოლტი, მილის დიამეტრი 1 სმ, ძაფის დიამეტრი 
25 მიკრონი, ნორმალური ატმოსფერული წნევის და ტემპერატურის პირობებში, გაზის შემადგენლობა Ar 50% 
და CO2 50%.  მოდელირება გაკეთებულია მიუონის შემთხვევაში ენერგიებისთვის 102, 105, 108, 1011 
ელექტრონვოლტი, რადგანაც ნაწილაკის ურთიერთქმედება გაზთან სტატისტიკური პროცესია აღებული 
გვაქვს 100 შემთხვევა იდენტურ პირობებში და მიღებული პარამეტრები გასაშუალოებულია. 

 

გრაფ. 14.  მილში გავლისას ნაწილაკის ურთიერთქმედების წერტილები და წარმოქმნილი ღვარები 
(სხვადასხვა არეში გავლილი ნაწილაკებისთვის). 
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გრაფ. 15. 

 

გრაფ. 16. 

გრაფ. 15, 16 - ში წარმოდგენილია მოდელირების შედეგად მიღებული სიგნალის ფორმა, ნაწილაკის მილში 
გავლისას. მილში იონიზაციის ხარისხი და თვისობრივი ხასიათი დამოკიდებულია შესული ნაწილაკის 
ენერგიაზე და ამ ნაწილაკის მიერ იონიზაციაზე დახარჯულ ენერგიაზე. ამდენად საინტერეოა გავაკეთოთ 
მოდელირება სხვადასხვა ენერგიის მქონე მიუონებისთვის თუ რა ენერგია დატოვეს მათ მილში ძაფიდან 
სხვადასხვა მანძილზე გაზის ატომების იონიზაციისას. გრაფ. 17-ზე  წარმოდგენილია სხვადასხვა საწყისი 
ენერგიის მქონე მიუონების ენერგეტიკული დანაკარგი მილში გავლისას. იონიზაციის თვისობრიბ ხასიათს 
ასევე განაპირობებს გაზში შესული ნაწილაკის გაზის ატომებთან ურთიერთქმედების რაოდენობა, რაც 
თავისთავად აისახება მოხსნილი სიგნალის ფორმასა და სიძლიერეზე. საინტერესიოა ამ ურთიერთქმედების 
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რაოდენობის გრაფიკული ვიზუალიზაცია რომელიც გაკეთებულია GARFIELD++ - ში მოდელირების 
საფუძველზე, შედეგი წარმოდგენილია გრაფ. 18-ზე. 
 

 

გრაფ. 17. დამოკიდებულება მილიში დატოვებული ენერგიის მასში ცენტრიდან სხვადასხვა მანძილზე 
გავლისას, საწყისი ნაწილაკისთვის რამოდენიმე სხვადასხვა ენერგიის შემთხვევაში. 

 

გრაფ. 18. მილში ნაწილაკის გავლისას ურთიერთქმედების საშუალო რაოდენობა მოცემული პირობებში 
ცენტრიდან მანძლზე, სხვადასხვა საწყისი ენერგიისთვის. 

მნიშვნელოვანია მოხდეს იონიზაციის პროცესის შედეგად ანოდიდან მოხსნილი სიგნალების თვისობრივი და 
რაოდენობრივი მახასიათებლების პარამეტრიზაცია. ამ მხრივ საინტერესოა სიგნალის ამპილიტუდების 
მაქსიმუმების განაწილების შესწავლა და მანძილზე და ენერგიაზე დამოკიდებულების ჭრილში, რადგან 
ამპლიტუდა სიგნალის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია. გრაფ. 19 - ზე წარმოდგენილია ეს განაწილება. 



41 
 
 

 

გრაფ. 19. სიგნალის მაქსიმალური ამპლიდუდის დამოკიდებულება მილის ცენტრიდან სხვადასხვა 
მანძილზე და სხვადასხვა საწყისი ენერგიის ნაწილაკის გავლისას. 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია ნაწილაკის გავლისას თუ რა დროში აღწევს სიგნალი თავის 
მაქსიმუმს. ამ დროების განაწილება მანძილის და ენერგიის მიხედვით მოყვანილია გრაფ. 20.  

 

გრაფ. 20. გრაფიკი ასახავს დამოკიდებულებას, მილის ცენტრიდან სხვადასხვა მანძილზე ჩაფრენილი 
ნაწილაკისა იმ დროზე, რომელსაც სიგნალი აღწევს წარმოქმნის დაწყებიდან მაქსიმუმამდე. 

შემდეგი მნიშვნელოვანი თემა ეხება სიგნალის ზღურბლის შერჩევის თემას, და  ჩატარებული მოდელირების 
შედეგები წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკებზე. ექსპერიმენტულად მოვსინჯეთ თუ რა შედეგს 
მოგვცემდა თუკი ზღურბლად სიგნალის მაქსიმუმის 30%-ს ავიღებდით. 
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შემდეგი სამი გრაფიკიდან (გრაფ. 21-23) პირველი წარმოადგენს სწორედ 30%-ის „წაკვეთის“ შედეგად 
მიღებული სიგნალის სიგანის დროის განაწილებას მანძილის და ენერგიის მიხედვით. მეორე და მესამე 
გრაფიკზე წარმოდგენილია თვისობრივად იგივე განაწილება თუკი ზღურბლად  შესაბამისად სამ და შვიდ 
ფენტოკულონს (fC) ავიღებთ, როდესაც ზღურბლად გვაქვს აღებული სამი ფენტოკულონი დარჩენილი 
სიგნალის სიგანის დროის განაწილება მანძილის და ენერგიის მიხედვით.  
გრაფ. 21-23 მოცემულია სხვადასხვა ზღურბლის შემთხვევაში სიგნალის ხანგრძლივობის დამოკიდებულება 
მილის ცენტრიდან სხვადასხვა მანძილზე გავლილი ნაწილაკისა. 
 

 

 

 

გრაფ. 21. 

 



43 
 

 

გრაფ. 22. 

 

 

გრაფ. 23. 

სტროუ დეტექტორის სისტემის მოდელირებაზე ჩატარებული სამუშაოები არის ნაწილი დაგეგმილი 
სამუშაოებისა, და ის მომავალშიც გაგრძელდება, რაც მოგვცემს პრაქტიკული და სასარგებლო დასკვნების 
გაკეთდების საშუალებას. 

  
1.2. 

№ 
დასრულებული პროექტის 
დასახელება მეცნიერების 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები 

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით)  
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დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით  

1 2 3 4 
1    
2    

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი 
ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
2.1. 

 № 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, 
პროექტის საიდენტიფიკაციო 

კოდი  

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1    
2    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

2.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1    
2    

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 

3. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
 
3.1. 

№ 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 
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მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი, 

 დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 
1 2 3 4 
1    
2    

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
3.2. 

№ 

დასრულებული (მრავალწლიანი) 
პროექტის დასახელება 

მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით, პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი,  

დამფინანსებელი  
ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 

ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 
1    
2    

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2019 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
 

4. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

4.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     
2     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
4. 2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 
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1     
2     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
4.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა 

1     
2     
3     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

4.4. სტატიები დიგიტალური საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 

სტატიის სათაური, 
დიგიტალური 

საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI  

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1      
2      
3      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

4.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით 

№ 
ავტორი/ 

ავტორები 
სტატიის სათაური, 

ISSN 

ჟურნალის/ 
კრებულის 

დასახელება და  
ნომერი/ტომი 

გამოცემის 
ადგილი, 

გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1      
2      
3      

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

5. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

5.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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№ ავტორი/ავტორები 

მონოგრაფიის/წიგნის 
სათაური, საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1     
2     

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

5.2. სახელმძღვანელოები 

№ ავტორი/ავტორები 

სახელმძღვანელოს 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა 

გვერდების 
რაოდენობა 

1     

2     
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 
5.3. კრებულები 

№ ავტორი/ავტორები 

კრებულის 
სახელწოდება, 
საერთაშორისო 

სტანდარტული კოდი 
ISBN 

გამოცემის ადგილი, 
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