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پروتووون هووا  ووتا  داده مووی  وووند تووا بووه سوور تی 
درصد سر ت نور برسند99.999999معادل 

کیلومتری رو 27با چنین سر تی پروتون ها یه محیط 
.بار در ثانیه می چرخند11000

تون پروتون های  تا  داده  ده با پرتو دیگری از پرو
ها که در جهت مخالف حزکت می کننود برخوورد داده 

.می  وند

در نواحی برخورد آ کارسازهایی قورار داده میشووند 
.ردتا  از ذرات تشکیل  ده در برخورد تصویر برداری ک

LHCبرخورد دهنده بزرگ هادرونی



آ کارسازها در واقع دوربوین هوای دیتیتوال خیلوی
در بزرگی هستند که امکان تصوویربرداری از ذرات را

.هنگام برخورد فراهم میکنند

در این آ کارسازها از آهنرباهای بزرگ برای جهوت 
ر دهی پرتوهای پروتونی به محل دقیق موورد انتظوا

.استفاده میشود

چرا باید چنین  رایطی ایتاد  ود؟

ا از پس از برخورد ذراتی تولید میشوند که درک ما ر
درون اتم و ساختار اتوم و در نتیتوه محویط پیراموون

.خود بیش تر میکنند

ATLASآ کارساز 



ذره 12تا چند سال پیش دانشمندان معتقد بودند مواد از 
نیرو به هم متصل  ده اند تشکیل  ده 4که توسط 

.اند

کوارک ها که تشکیل دهنده مواد درون هسته یعنی 
ام پروتون ها و نوترون ها هستند به وسیله نیرویی به ن

.گلوئن به هم چسبیده اند

ا مدل الکترون ها با نیروی الکترومغناطیس که با فوتون ه
.می  ود در مدار خود نگه دا ته می  وند

دیگر نیروهای بین هسته ای صعیف نوترینوها را کنار یک
. نگه می دارند

اساس قرار گیری این ذرات به چه صورت است؟

مدل ذرات بنیادی



رات میتوان اساس قرارگیری ذ! با این مدل ریاضی ساده
. را درک کرد

ا با این معادله میتوان به سواالتی نظیر این که چر
به این صورت DNAآسمان آبی است؟ یا چرا  کل 

است دست یافت

تنها در صورتی می توان به جوا  این سواالت دست 
!!یافت که تمام پارامترهای معادله معلوم با ند

.متهول استHپارامتر 

مدل ذرات بنیادی



طرز  ملکرد ذرات هیگز

میدان ایتاد  ده توسط ذرات هیگز با ث وزن 
.دار  دن ذرات دیگر میشود



بووا رسووم نیروهووا در موودل اسووتاندارد بووه نظوور مووی آیوود بووا 
بوه جوز نیوروی )بازگشت در محوور زموان نیروهوای طبیعوت 

ا در یک نقطه همگرا می  وند که مطابق فرضیه ه( جاذبه
.همان مهبانگ است

اگر برای هر ذره ای از مدل استاندارد یک ذره جفت در نظر 
ک گرفته  ود واقعا به نظر می رسد نیروهای طبیعت در ی

. نقطه همگرا می  وند

این ذرات فرضی محتمل ترین نامزدهای ذرات ماده تاریک 
هستند

مدل ابرتقارن



نظریه چندبعدی

بقیه نیروی جاذبه که غیر قابل مشاهده :دلیل
.است به ابعاد دیگر وارد می  ود

ما فقط قسمتی از نیروی : یک پاسخ ممکن
!جاذبه را مشاهده می کنیم

چرا نیروی جاذبه بسیار ضعیف تر از سایر 
نیروهای طبیعت است؟



انرژی سیاه

با اندازه گیری ها مشخص  ده که با گورر زموان سور ت 
.چرخش کهکشان های هستی در حال افزایش است

در نظریه ها فرض بر ایون اسوت کوه انورژی سویاه بوه طوور 
اثور یکنواخت در سراسر فضا توضویع  وده اسوت بنوابراین

.گرانشی ندارد

هووم در معووادالت ریاضووی و هووم در انوودازه گیووری سوور ت 
کهکشان تنها  امل ریاضوی کوه موی توانود جوابگوو با ود

.وجود  امل انرژی سیاه است



با توجه به افزایش سر ت چرخش کهکشان هوا در طوول 
تن زمان، نیروی جاذبه به تنهایی قادر به کنار هم نگهدا 

.این کهکشان ها نیست

ماده تاریک

ه دانشمندان معتقدند ماده ای که تا کنون مشاهده نشود
است با ث  ده اسوت توا کهکشوان هوا جورم الزم بورای 

ق نیروی جاذبه اضافی الزم را بدست بیاورنود و بودین طریو
.بتوانند کنار هم نگه دارد

با توجه به غیر قابل مشاهده بودن، این ماده بوا نوام مواده
.تاریک  ناخته می  ود

و در واقع ماده تاریک یکی از دالیل وجود نظریه چند بعودی
.ابرتقارن است



داستان خلقت بشر بر اساس نظریه تورم

م در ابتدا هستی به اندازه ای کوچک تر از حتی یک ات
.بوده و در حالتی بسیار داغ و چگال قرار دا ت

ده با وقوع مهبانگ نیروی جاذبه از سایر نیروها جدا  و
. و جهان  روع به منبسط  دن می کند

در اثر میدان هیگز کوارک ها، گلوئن هوا و الکتورون هوا
وزن دار  ووده و اتووم هووای جدیوودی ماننوود هیوودروژن و 

. هلیوم به وجود آمدند

ل میلیون سال بعد اولوین نسول از سوتارگان  وک400
.گرفتند

بووا پخووتن هیوودروژن و هلیوووم در زمووان نسوول نخسووتین 
بوه ستارگان سایر مواد حیاتی مانند اکسوینن و کوربن

.وجود آمدند

ده با وقوع انفتار دیگری ستارگان نسل اول منفتر  و
.و مواد را به درون کهکشان ها پراکنده می کنند



مواد پراکنوده  وده در انفتوار حاصول از نخسوتین سوتارگان در برخوی 
م آ  با ترکیب هیودروژن و هلیوو(  اید تنها سیاره)سیارات مانند زمین

.تشکیل  د

به وجوود آمدنود کوه هوم اکنوون چنوین ! در نهایت هم انسان های دوپا
تمدن  ظیمی را بر روی زمین ایتواد کورده انود کوه  صور تواریکی را بوا 

. صر رو نایی جایگزین نمودند

داستان خلقت بشر بر اساس نظریه تورم



الهه هندوها، الهه نابودی برای : متسمه  یوا
...  خلق دوباره


