ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﻨﺪه ذرات ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮ از ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ درآورﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؛ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،و ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﻬﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺎده را  atomosﻧﺎﻣﯿﺪ
در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ای ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ» .دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ« )ذﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺲ( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ
دوران ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او اﯾﻦ ﻓﺮم ﺗﺌﻮری ﻣﺎده را  atomosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺋﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و ﻣﺎ
ﻫﻢ اﻣﺮوزه از واژه »اﺗﻢ« ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ اﺗﻢ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﯿﺴﻠﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ وارد ﻧﯿﺴﺖ.

دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ »اﺗﻢ« ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺗﺼﻮراﺗﺶ ،و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ
»ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده« اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ای ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﺑﺮای آن ﻧﺪاﺷﺖ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دادﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد »ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ذرات« از ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﻨﺪه ﻫﺎدروﻧﯽ ﺑﺰرگ« را درک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﻈﯿﻢ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ذرات ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ،و
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً آﺧﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی در دﺳﺖ دارﯾﺪ .در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را از
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ً
ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آن را در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ را از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻘﺪر وزن
دارد ،ﯾﺎ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﻗﺘﯽ را ﻧﺪارد ،ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺎ را
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮاد را درک
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺎل اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪل ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻢ ﻫﺎ
و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺗﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﻢ و اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ و
ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮق دﻗﯿﻖ
و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺗﻢ واﻗﻌﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟

ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی ذرات ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ در واﻗﻊ اﯾﺪه ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎزوﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻼء اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ذره ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮن را وارد ﻟﻮﻟﻪ ای ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﺧﻠﺶ
ً
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﺮﺑﺎ )ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ( اﯾﻦ ذره را در ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی را ﺳﺮ راﻫﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺼﺎدم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ردﭘﺎﯾﯽ از ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ .ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ و
دﯾﮕﺮ ذرات زﯾﺮ-اﺗﻤﯽ ،ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای در ﻣﻌﺮض ﻧﯿﺮو و دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ )اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ( ﻗﺮار

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ذرات ﻧﺎدر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :ﭘﻮزﯾﺘﺮون ) ،(positronﭘﺎد
ﭘﺮوﺗﻮن ) ،(antiprotonﻣﯿﻮن ) ،(muonﺗﺎو ) ،(tauﮐﻮارک ﻫﺎی اﻓﺴﻮن ) (charmو ﺷﮕﻔﺖ
) ،(strangeو اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮزون ) .(bosonاﯾﻨﻬﺎ ،ﺗﻌﺪادی از ذرات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ
در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ،ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ذرات در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ
ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ورق ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ذره
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ذره را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﺎص ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ.
اﺷﺘﺒﺎه اﺻﻠﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﻃﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ذرات را در ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ
و ﺳﺮﻋﺘﺸﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﻨﺪه اﺑﺪاع ﺷﺪ.

در ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺣﻠﻘﻮی ،ذرات ﺑﺎ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺧﻄﯽ ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ذره
ﺑﺎ ﮐﺴﺮی از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﯾﺎ ﻋﺒﻮر از آن ﺑﺮای اﺟﺴﺎم
دارای ﺟﺮم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ذرات را در دو راﺳﺘﺎ )ﻫﻢ
ﺟﻬﺖ ﯾﺎ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ( ﺷﺘﺎب داده و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ را ﺳﺮ راه آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،دو ذره را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻻﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ذره ای ﺑﺎ  99درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ذره ای ﮐﻪ ﺑﺎ
ً
ﺣﺪودا دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺗﺼﺎدﻣﯽ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد؛ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز» ،ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﻨﺪه ﻫﺎدروﻧﯽ ﺑﺰرگ« ) (LHCاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺖ آن ﺣﺪود  30ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه .اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  27ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،در ﻣﺮز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داﺧﻞ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻼء ﮐﺎﻣﻞ ،دﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺪود  2درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﻨﺪه ﻫﺎدروﻧﯽ ﺑﺰرگ ،ذرات را ﺑﻪ  99.9999991درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻫﯿﺪروژن ﺧﺎﻟﺺ ،ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ را داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻫﺰاران آﻫﻨﺮﺑﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺑﺮ رﺳﺎﻧﺎ ،آﻧﻬﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ )ﻻﯾﻦ( ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺑﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ ) (RFﺧﺎﺻﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻫﻨﮓ  400ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ذره را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و در
ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ذره دﯾﮕﺮ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺘﺎب دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  99.9999991درﺻﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ.
در اﻃﺮاف ﺣﻠﻘﻪ ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎی ذرات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺰاران اﺑﺰار ﻓﻮق دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎس را
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ذره زﯾﺮ-زﯾﺮ-اﺗﻤﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

درون اﯾﻦ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺰاران ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮن در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﯿﺶ از  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﭘﺮوﺗﻮن در ﺧﻮد دارد ،و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﻄﺮ ﻣﻮی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ذرات
ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﻋﺒﻮر ﻧﺰدﯾﮏ.

ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  11ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﺴﯿﺮ  27ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی  LHCرا دور ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ 11 ،ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﯿﺮ  27ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﻓﻮق را دور ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﺧﻮرد در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ذراﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻮزون ﻫﯿﮕﺰ« )(Higgs
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ذرات ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ وﺟﻮد آن از ﻃﺮﯾﻖ
دﯾﮕﺮ ذرات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرات ﭘﺮ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺣﻠﻘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ  LHCو ﻇﻬﻮر اﺑﺮﺳﺎزه دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ؛
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ً
ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺣﺪود  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻋﻤﺎق ﮐﯿﻬﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﮐﺎوش در دﻧﯿﺎی ذرات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﮑﺎش
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﯿﺴﻠﻮف ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ذره ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ،ﺗﺎ دﻫﻪ ﻫﺎ
و ﺳﺪه ﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

