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Մեծ ադրոդային կոլլայդեր (10 ﬕավոր)
Խնդր մ ենք այս խնդիրը լ ծել ց առաջ կարդացեք ընդհան ր ց ց ﬓերը:
Այս խնդր մ քննարկվ մ է ֆիզիկան, որը օգտագործվ մ է CERN-ի LHC (Large Hadron Collider)
մասնիկների արագաց ցչ մ: CERN-ը աշխարհի աﬔնաﬔծ տարրական մասնիկների հատկ թյ նները
ս ﬓասիրող լաբորատորիան է: Դրա նպատակն է հասկանալ բն թյան հիﬓական
օրենքները: Մասնիկների երկ փ նջ արագացվ մ են ﬕնչև ﬔծ էներգիաներ, ղորդվելով
արագաց ցիչ օղակով ժեղ մագնիսական դաշտով և այն հետև բախվ մ են իրար: Պրոտոնները համասեռ չեն բաշխված արագաց ցչի պարագծով այլ կ տակված են այսպես կոչված
փնջեր մ։ Բախման արդյ նք մ առաջացած մասնիկները դիտվ մ են ﬔծ դետեկտորներով:
LHC-ի որոշ պարաﬔտրերը բերված են աղյ սակ մ
LHC օղակ
Շրջանագծի երկար թյ նը

26659 m

Պրոտոնների փնջի կ տակ ﬓերի քանակը

2808

պրոտոնների քանակը ﬕ կ տակ մ մ

1.15 × 1011

Պրոտոնների փնջեր
Պրոտոնների էներգիան

7.00 TeV

զանգվածների կենտրոնի էներգիան

14.0 TeV

Աղյ սակ 1։ LHC-ի պարաﬔտրերի համապատասխան աղյ սակը
Տարրական մասնիկների ֆիզիկայ մ օգտագործվ մ են հարմար ﬕավորներ էներգիայի,
իմպ լսի և զանգվածի համար. Էներգետիկ չափվ մ է էլեկտրոն վոլտ [eV]: Ըստ սահմանման,
1 eV է այն էներգիան է, որ տարրական e լիցքով մասնիկը ձեռք է բեր մ անցնելով ﬔկ վոլտ
պոտենցիալների տարբեր թյամբ կետերի ﬕջև (1 eV = 1.602 ⋅ 10−19 kg m2 s−2 ):
Իմպ լսի ﬕավորը eV/𝑐 է, իսկ զանգվածինը՝ը eV/𝑐2 , որտեղ 𝑐-ն լ յսի արագ թյ նն է վակ
մ մ: Քանի որ 1 eV-ը էներգիայի շատ փոքր ﬔծ թյ ն է, մասնիկների ֆիզիկայ մ օգտագործվ մ են MeV (1 MeV = 106 eV),
1 GeV = 109 eV (1 GeV = 109 eV) կամ TeV (1 TeV = 1012 eV) ﬕավորները:
Մաս A- մ քննարկվ մ Են պրոտոնների և էլեկտրոնների արագաց ﬓերը: Մաս B- մ
քննարկվ մ են CERN- մ բախման արդյ նք մ առաջացած մասնիկների ինքն թյան որոշ մը:

Մաս A. LHC-ի արագաց
Արագաց

ցիչը (6 ﬕավոր)

մ։

Դից ք պրոտոնը արագացվել է 𝑉 այնպիսի լար մով, որ դրանց արագ թյ նը շատ մոտ է
լ յսի արագ թյանը և կարելի է անտեսել էներգիայի կոր ստները ճառագայթման կամ րիշ
մասնիկների հետ բախ ﬓերի արդյ նք մ:
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Գտեք պրոտոնի վերջնական 𝑣 արագ թյ նը կախված արագացնող 𝑉 լար ﬕց ֆիզիկական հաստատ ններից,

0.7pt

Հետագայ մ CERN- մ պլանավոր մ են LHC-ի պրոտոնները բախել 60.0 GeV էներգիայով
էլեկտրոնների հետ։
A.2

Բարձր էներգիայի փոքր զանգվածով մասնիկների համար վերջնական
𝑣 արագ թյան հարաբերական Δ = (𝑐 − 𝑣)/𝑐 շեղ մը լ յսի արագ թյ նից
շատ փոքր է: Գտեք առաջին կարգի մոտավոր թյամբ արտահայտ թյ ն
Δ -ի համար և հաշվեք Δ-ն 60.0 GeV էներգիայով էլեկտրոնի համար:

0.8pt

Այժմ վերադառնանք LHC-ի պրոտոններին: Ընդ նենք որ փնջերը շարժվ մ են շրջանի տեսք
ցող խողովակով:
A.3

Գտեք այն համասեռ մագնիսական դաշտի B ինդ կցիան որը անհրաժեշտ է պրոտոնը շրջանային հետագծի վրա պահել համար: Բանաձևը
պետք է պար նակի ﬕայն պրոտոնի 𝐸 էներգիան, շրջանի 𝐿 երկար թյ նը, հիﬓական հաստատ նները և թվեր: Կարող եք օգտագործել
հարմար մոտավոր թյ ն, եթե մոտավոր թյան ազդեց թյ նը ավելի
փոքր է, քան աﬔնափոքր իմաստալից թվով որոշվող ճշտ թյ նը:
Հաշվեք դաշտի 𝐵 ինդ կցիան 𝐸 = 7.00 TeV էներգիայով պրոտոնների համար՝ անտեսելով պրոտոնների ﬕջև փոխազդեց թյ նը

Ճառագայթման հզոր

թյ

նե-

1.0pt

նը

Արագացած լիցքավորված մասնիկը ճառագայթ մ է էներգիան էլեկտրամագնիսական ալիքների տեսքով: Հաստատ ն անկյ նային արագ թյամբ պտտվող լիցքավորված մասնիկի ճառագայթման 𝑃rad հզոր թյ նը կախված է դրա 𝑎 արագաց ﬕց, 𝑞 լիցքից , լ յսի 𝑐 արագ թյ նից և
էլեկտրական 𝜀0 հաստատ նից:
A.4

Օգտվելով չափողական թյ նների ﬔթոդից, գտեք 𝑃rad -ի համար արտահայտ թյ ն:

1.0pt

Ճառագայթած հզոր թյան իրական բանաձևը պար նակ մ է 1/(6𝜋) թվային գործակիցը: Ավելին, լրիվ ռելատիվիստիկ դ րս բեր մը ընդգրկ մ է նաև լրաց ցիչ 𝛾 4 գործակից, որտեղ 𝛾 =
1
(1 − 𝑣2 /𝑐2 )− 2 .
A.5

Հաշվեք LHC-ի 𝐸 = 7.00 TeV էներգիայով պրոտոնների ճառագայթման 𝑃tot
հզոր թյ նը
(Ց ց մ՝ Տե՛ս աղ.1). Կարող եք օգտագործել հարմար մոտավոր թյ ններ:

Գծային արագաց

1.0pt

մ

CERN- մ պրոտոնները դադարի վիճակից արագացվ մ են 𝑑 = 30.0 m երկար թյամբ գծային
արագաց ցչով , անցնելով 𝑉 = 500 MV պոտենցիալների տարբեր թյ ն: Էլեկտրական դաշտը
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համարեք համասեռ: Գծային արագաց ցիչը կազմված է երկ
է Նկար 1- մ։
A.6

թիթեղից ինչպես որ պատկերված

Գտեք այն 𝑇 ժամանակը, որի ընթացք մ պրոտոններն անցն մ են այդ
դաշտը :

d
+

V

Նկար1 Արագացնող տեղամասի պատկերը:

1.5pt
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Մաս B: Մասնիկների ճանաչ

Q3-4

մը

Թռիչքի ժամանակը
Փոխազդեց թյան պրոցեսը պարզաբանել համար շատ կարևոր է պարզել, թե ինչ բարձր
էներգիայով մասնիկներ են առաջացել բախման ժամանակ: Պարզ ﬔթոդ է թռիչքի (𝑡) ժամանակը չափելը- այն ժամանակը, որը պահանջվ մ է տվյալ իմպ լսով մասնիկից 𝑙 երկար թյամբ
ճանապարհը անցնել
համար, այսպես կոչված Time-of-Flight (ToF) դետեկտորներ մ: Այն
մասնիկները, որոնք ճանաչվել են այդ դետեկտորներով, ինչպես նաև դրանց զանգվածները
բերված են աղյ սակ 2- մ.
Մասնիկ

Զանգված [MeV/c2 ]

Դեյտրոն

1876

Պրոտոն

938

լիցքավորված Կաոն

494

Լիցքավորված Պիոն

140

Էլեկտրոն

0.511

Աղյ սակ 2։ Մասնիկները և դրանց զանգվածները։

զանգված�m
իմպ�լս�p

y
x

ժամանակ t1

երկարություն l

ժամանակ t2

Նկար 2։ թռիչքի ժամանակի( Time-of-Flight (ToF)) դետեկտորի կառ ցվածքը
B.1

Արտահայտեք մասնիկի 𝑚 զանգվածը 𝑝 իմպ լսով, թռիչքի 𝑙 երկար թյամբ
թռիչքի 𝑡 ժամանակով, ընդ նելով որ մասնիկները նեն
տարրական 𝑒 լիցք, շարժվ մ են ToF դետեկտորով ղղագիծ, լ յսի 𝑐-ին
մոտ արագ թյամբ և շարժվ մ են դետեկտորի երկ թիթեղներին ղղահայաց ղղ թյամբ (տե՛ս նկ.2):

0.8pt
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B.2

Q3-5

Հաշվեք ToF դետեկտորի նվազագ յն 𝑙 երկար թյ նը, որը թ յլ կտա
հստակ տարբերել լիցքավորված կաոնը լիցքավորված պիոնից, եթե
երկ սի չափված իմպ լսները 1.00 GeV/c են: Դրանք տարանջատել
համար պահանջվ մ է, որ թռիչքների ժամանակի տարբեր թյ նը երեք
անգամ ավել լինի դետեկտորի ժամանակը չափել սխալանքից: ToF դետեկտորի ժամանակի չափման սխալանքը 150 պվ է (150 ps (1 ps = 10−12 s))

0.7pt

LHC-ի դետեկտորներ մ առաջացած մասնիկները տարանջատվ մ են երկ
դետեկտորների օգն թյամբ՝ հետագիծը ս ﬓասիրող և ToF դետեկտորներ: Նկ. 3- մ ց յց են տրված
պրոտոնների փնջին երկայնական և լայնական հատ յթները: Դետեկտորներից երկ սն էլ
իրենցից ներկայացն մ են խողովակներ, որոնք շրջապատ մ են փոխազդեց թյան տիր յթը
և որոնց առանցքով շարժվ մ են փնջերը: Հետագիծը ս ﬓասիրող դետեկտորը չափ մ է
պրոտոնի փնջի ղղ թյանը զ գահեռ մագնիսական դաշտ մ շարժվող լիցքավորված մասնիկի հետագիծը: Հետագծի 𝑟 շառավիղը թ յլ է տալիս որոշել մասնիկի ղղահայաց pT իմպ լսը:
Քանի որ բախման ժամանակը հայտնի է, TOF դետեկտորի համար պահանջվ մ է ﬕայն ﬔկ
խողովակ թռիչքի ժամանակը չափել համար (բախման և TOF խողովակ մ գրանցման ﬕջև տևող թյ նը): ToF-ի այդ խողովակը գտնվ մ է անﬕջապես հետագիծը ս ﬓասիրող տիր յթից
դ րս: Այս խնդր մ կարող եք ընդ նել, որ բոլոր ծնվող մասնիկները շարժվ մ են պրոտոնների
փնջին ղղահայաց հարթ թյ ն մ, ինչը նշանակ մ է, որ ծնված մասնիկները չ նեն իմպ լս
պրոտոնների փնջերի շարժման երկայնքով:
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(3)
(4)

(1)
(1)
լայնական�հարթ�թյ�ն

տեսքը�խողովակի�կենտրոնով
և�փնջին�զ�գահեռ
հարթ�թյ�ն�մ

(1) - ToF խողովակ
(2) - հետագիծ
(3) - բախման կետ
(4) - հետագիծը ս ﬓասիրող խողովակ
(5) - պրոտոնի փնջեր
⊗ - մագնիսական դաշտ
Նկ.3. Մասնիկներին ճանաչել փորձարարական սարքը՝ հետագիծը ս ﬓասիրող
դետեկտորով և ToF դետեկտորով: Երկ դետեկտորներն էլ իրենցից ներկայացն մ են
երկ խողովակ, որոնք շրջապատ մ են ﬔջտեղ մ գտնվող բախման կետը: Ձախ մ՝
տեսքը փնջին ղղահայաց հարթ թյ ն մ, աջ մ՝ երկայնական տեսքը, որը զ գահեռ է փնջի ղղ թյանը: Ծնված մասնիկը շարժվ մ է փնջի ղղ թյանը ղղահայաց
հարթ թյ ն մ:
B.3

Արտահայտեք մասնիկի զանգվածը մագնիսական դաշտի 𝐵 ինդ կցիայով, ToF-ի խողովակի 𝑅 շառավղով, ֆ նդաﬔնտալ հաստատ ններով և
չափված ﬔծ թյ ններով՝ հետագծի 𝑟 շառավղի թռիչքի 𝑡 ժամանակով:
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Մենք հայտնաբերել ենք չորս տարբեր մասնիկ և զ մ ենք որոշել թե դրանցից որը ինչ մասնիկ
է: Դետեկտոր մ մագնիսկան դաշտի ինդ կցիան 𝐵 = 0.500 T,։ ToF-ի խողովակի շառավիղը՝
𝑅=3.70մ: Աղյ սակ մ բերված են արդյ նքները ( 1 𝑛𝑠 = 10−9 s):
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B.4

Q3-7

Մասնիկ

Հետագծի շառավիղը 𝑟 [m]

Թռիչքի ժամանակ 𝑡 [ns]

A

5.10

20

B

2.94

14

C

6.06

18

D

2.31

25

Որոշեք թե ինչ մասնիկներ են այդ չորսը՝ հաշվելով դրանց զանգվածները։
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