
 فاز دوم برخورد باریکه های پروتونی در شتاب دهنده  بزرگ  هادرونی

) در آزمایشههگاه اروپههاییLHC، شتاب دهنده  بههزرگ  هههادرونی (۲۰۱۵ ژوئن ۳ در اولین ساعات صبح روز چهارشنبه 
 تراالکترون ولت (سیزده هزار۱۳) با برخورد باریکه های پروتونی در انرژی مرکز جرم بی سابقه CERNذرات بنیادی (

برابر جرم پروتون)،  وارد فاز جدیدی از زندگی خود شد. اطلعههات ناشههی از ایههن برخوردههها توسههط آشکارسههازهای
۶موجود در تونل برخورد، ثبت می شوند تا برای آنالیزشدن به دست فیزیک دان ها برسههند. در اولیههن برخههورد تنههها 

 میلیارد پروتون بودند، وارد ماشین شدند. این تعداد رفته رفته زیههادتر می گههردد تهها بههه۱۰۰بسته که هر یک حاوی 
 میلیارد برخههورد پروتون پروتههون تولیههد۱ بسته برای هر باریکه برسد و شتاب دهنده را قادر سازد در هر ثانیه ۲۸۰۸
کند. 

شتاب دهنده  بزرگ  هادرونی هم اکنون بزرگ ترین شتاب دهنده ذرات موجود در جهان است که در نزدیکی شهههر ژنههو
 آغاز به کار کههرد.۲۰۰۹ متر زیر زمین قرار دارد. این ابرماشین در سال ۱۰۰ کیلومتر در عمق ۲۷در تونلی به طول 

 تراالکترون ولت صورت گرفت که تقریبا سههه سههال بههه۸ و ۷فاز اول برخورد باریکه های پروتونی در انرژی  مرکز جرم 
طول انجامید. مهم ترین دستاورد فاز اول برخورد، کشف ذره هیگز و تایید مکانیزم شکسههت تقههارن و نحههوه جههرم دار
شدن ذرات در مدل استاندارد ذرات بنیادی بود. این خود تنها اولیههن فصههل از داسههتان مهیههج شههتاب دهنده  بههزرگ 

 سال سرآغاز یک ماجراجویی تازه را رقم می زنههد، چههرا کههه۲هادرونی بود. آغاز به کار مجدد دستگاه پس از تقریبا 
 برابر انرژی ای کار کند که در فاز اول با آن کار می کرده است. بنابراین می تههوان امیههدوار۲ماشین قرار است با تقریبا 

بود که در این فاز سیگنال های فیزیک جدید، اگر وجود داشته باشد، دیده و کشف شوند.

 سال خاموشی دستگاه، کارهای زیههادی بههرای به سههازی و آماده سههازی آن جهههت کههارکردن بهها۲در طی این تقریبا 
۶.۵انرژی هههای بالتر انجام شده است. همه این تلش ههها شههتاب دهنده را قههادر سههاخته تهها برخوردهههای بهها انههرژی 

تراالکترون ولت در هر باریکه پروتونی  را تولید کند که به فیزیک دان ها این اجازه را می دهد تا بیشتر در ذات جهههان
تعمق و جستجو کنند. 

 سال آینده جمع آوری داده صورت بگیرد. پههس از آن، تعمیههرات و۳برنامه فاز دوم برخورد به این صورت است که تا
بهسازی های مختلفی در مقاطع زمانی معین پیش بینی شههده اسههت تهها قههدرت ماشههین و آشکارسههازها بهبههود یابههد.

 ساله را برای آینده این ماشین به تصویر می کشد.  ۲۰برنامه های کنونی شتاب دهنده بزرگ هادرونی چشم اندازی 

 بهههه آدرس اینترنهههتیوبسهههایت سهههرنجههههت کسهههب اطلعهههات بیشهههتر و اخبهههار به روزتهههر، می توانیهههد بهههه 
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