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ATLAS หนาตางไขปริศนาจุดกําเนิดเอกภพ

อยางที่หลายคนคงไดอาน ไดฟง หรือไดดู จากสื่อตางๆ ถึงขาวการทดลองทางวิทยาศาสตรครั้งสําคัญ ของการเรงอนุภาค
ดวยเครื่องเร
งเรง อนุภาคขนาดเสนรอบวงกวา 27 กิโลเมตร ณ เมืเมอื งเจนีวา ประเทศสวิตเเซอร
ซอรแลนด เพื่อสรางสภาวะใหใกลเคคีียงกับ
สภาวะเศษเสี้ยววินาทีหลังการเกิด Big Bang สําหรับทําการศึกษา ปรากฏการณคุณสมบัติและอันตรกิริยาระหวางกันของ
องคประกอบขั้นพื้นฐานที่สุดของจักรวาล

เครื่อง

เรงอนุภาคขนาดยักษดังกลาวมีชื่อตาม
ขนาดที่ใหญ (Large) และชนิดของ
อนุภาค (Hadron) ที่เรงใหมาชนกัน (Collide) วา เครื่องเรงอนุภาค
Large Hadron Collider หรือเรียกสั้นๆ วา LHC
ในขณะทีเ่ ครือ่ ง LHC มีหนาทีเ่ รงอนุภาคใหมาชนกันทีพ่ ลังงานสูง
เพื่อสรางสภาวะในเศษเสี้ยววินาทีหลังจากการเกิด Big Bang สิ่งที่
เปรียบเสมือนหนาตางที่จะชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถมองผานเขาไป
เห็นปรากฏการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ ง LHC คือเครือ่ งมือทีม่ ชี อ่ื วา
“เครือ่ งตรวจจับอนุภาค” หรือ “Particle Detector”
หากไมมีเครื่องมือชิ้นนี้แลว สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ LHC จะเปนเพียง
ภาพแสดงสวนประกอบภายในเครื่อง ATLAS
การชนกัน และสลายตัวไปของอนุภาค อยางไมมกี ารรับรูห รือตรวจบันทึก
เรียงตามลําดับ จากดานในไปดานนอก สวนประกอบทั้ง 4 ชั้น
ใดๆ ไว เลย
ของ ATLAS ไดแก
1. Inner Detector ทําหนาที่วัดเสนทางการเดินทาง (track)
ของอนุภาคตางๆ ที่พวยพุงมาใหแมนยําที่สุด เพื่อจะนําไปคํานวณหาคา
โมเมนตัมของอนุภาค
2. Electromagnetic Calorimeter ทําหนาที่วัดพลังงานของ
อนุภาคประเภททีท่ าํ อันตรกิรยิ าแมเหล็กไฟฟา อยางอิเล็กตรอน หรือ ทาวน
3. Hadronic Calorimeter ทําหนาที่วัดพลังงานของอนุภาค
ประเภทที่ทําอันตรกิริยานิวเคลียรแบบเขม เชนโปรตรอน นิวตรอน หรือ
เมซอน
4. Muon Spectrometer ทําหนาที่วัดพลังงานและโมเมนตัม
ของอนุภาคมิวออน ( ) อนุภาคที่ถือไดวา เปนกุญแจสําคัญที่จะนําไป
ภาพแสดงโครงสรางของเครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS ที่ CERN
สูการคนพบใหมๆ
จากจํานวนเครื่องตรวจจับอนุภาค สี่เครื่องที่ถูกสรางและ
ในการศึกษาองคประกอบพื้นฐานของจักรวาลและวัดหาคา
ออกแบบมารองรับโปรแกรมการศึกษาวิจัยของ LHC เครื่องที่ใหญที่สุด สมบัติตางๆ ดวยเครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS นักฟสิกสไดอาศัยการวัด
และทรงอานุภาพมากที่สุด คือเครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS
สมบัติของอนุภาคที่เปนผลผลิตสุดทาย จากนั้นนําคาที่วัดไดมาคํานวณ
ATLAS เปนคํายอมาจากชื่อเต็มวา A Toroidal LHC Appara- หาสมบัตขิ องอนุภาคตัง้ ตนซึง่ เปนอนุภาคใหมๆ ทีน่ กั ฟสกิ สสนใจ อยางเชน
tus ซึ่งเปนชื่อที่ตั้งตามรูปทรงของแมเหล็ก (Toroid) อันเปนอุปกรณหัวใจ ในกรณีการปรากฏตัวของ “อนุภาคฮิกส” (Higgs Particle) ซึ่งเปน
หลักสําคัญชิ้นหนึ่งของเครื่องตรวจจับอนุภาค และ คําวา Apparatus อนุภาคที่นักฟสิกสเชื่อวา เปนตัวกอใหเกิดกระบวนการของการไดมาซึ่ง
มาจาก จุดประสงคหลักของ ATLAS ซึ่งก็คือ เปนเครื่องมือสําหรับศึกษา “มวล” ของอนุภาคตัวอื่นๆ ดวยทฤษฎีทางฟสิกสอนุภาค นักฟสิกสที่
ปรากฏการณทกุ ชนิดเทาที่จะเปนไปได ในสภาวะการทดลองที่เกิดขึ้น CERN ไดคาํ นวณไววา หนึง่ ในหลายชองทาง ฮิกสจะสลายตัวให อนุภาค z
จากเครื่อง LHC
โบซอนสองตัวโดยตัวหนึ่งอยูในสภาวะกระตุน (z*) และจากนั้น อนุภาค
ภายในของ ATLAS เหมือนกับชั้นของหัวหอม ที่เรียงซอนกันอยู z ทั้งสองตัวนั้น จะสลายตัวใหอนุภาค อิเล็กตรอน (e-) และโพซิตรอน
โดยแตละชั้นของเครื่องมีหนาที่ในการตรวจจับอนุภาคตางชนิดกัน โดย (e+) อยางละ 2 ตัว เขียนเปนสัญลักษณไดตามบรรทัดขางลางนี้
มีแมเหล็กที่ถือไดวาเปนหัวใจของ ATLAS แทรกอยูระหวางสามชั้นแรก
และชั้นสุดทาย ดังแสดงในภาพ
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อิเล็กตรอน และโพซิตรอน ทีเ่ ปนผลผลิตสุดทาย จะถูกตรวจจับ
ดวย ATLAS คาพลังงานจะถูกวัดไดดว ย Electromagnetic Calorimeter
และ โมเมนตัมก็วัดไดจาก Inner Detector และสมบัติตางๆ ก็จะถูก
บันทึกไวดวย ATLAS
อาศัยปริมาณทางฟสิกสเหลานี้ นักฟสิกสจะสามารถนํามา
คํานวณกลับไปหา พลังงาน โมเมนตัม และคุณสมบัตติ า งๆ ของอนุภาค
ฮิกสได และชวยใหพวกเขาสามารถไขกุญแจปริศนาอีกบทหนึ่งของ
การกอกําเนิดจักรวาล

หรือไมวา จะเปน mini black holes ทีห่ ลายๆคนหวาดระแวงกัน
ถามันปรากฎตัวใหเห็นจริงที่เครื่อง LHC (ซึ่งมีโอกาสนอยมากๆ)
มันจะคงสภาพอยูไดเพียงเศษเสี้ยววินาที (หวงเวลานอยมากๆ ในระดับ
10-26 วินาที) กอนจะสลายตัวดวยกระบวนการ Hawing Radiation ให
อนุภาคอิเล็กตรอน โฟตอน มิวออน หรือ ควารก ที่ ATLAS สามารถ
ตรวจวัดและทําการบันทึกเพื่อใชในการศึกษาได เชนเดียวกัน (อางอิง
จาก The Case of Mini Black Holes)

ภาพแสดง CG จําลองการเกิดอนุภาคฮิกสที่เครื่องตรวจจับอนุภาค ATLAS

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง สมมุติวา ที่สภาวะพลังงานของ LHC
ภาพจําลองการเกิด mini black hole ที่ ATLAS
อนุภาค supersymmetry เชน
ที่เปนหนึ่งในเครือขาย
นักฟสิกสไดคาดหวังไววา ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นที่
ตองสงสัยวา จะเปนองคประกอบของสสารมืด (dark matter) ปรากฏตัว
ใหเห็นตามทีค่ าดไวจริง นักฟสิกสที่ CERN ไดคํานวณไววา หนึ่งในหลาย เครื่อง LHC จะเปนตัวบงชี้ถึงขอพิสูจน ของทฤษฎีหลายทฤษฎีทางฟสิกส
วิถีทางที่เปนไปได อนุภาค supersymmetry จะสลายตัวใหอนุภาค ที่กวา 30 - 40 ปที่ผานมา ไดเพียงอยูในจินตนาการ สมมติฐาน หรือ
ขอเสนอแนะ ไมวาจะเปนทฤษฎีการไดมาซึ่ง “มวล” ของอนุภาค (Higgs
อิเล็กตรอนหรือมิวออนในผลผลิตสุดทาย ซึ่งเขียนไดเปนสัญลักษณ
mechanism), ทฤษฎีสมมาตรยิง่ ยวด (Supersymmetry), หรือ การไขปญหา
ของความไมสมดุลของสสารและปฏิสสารในจักรวาล (CP-Violation)
ดวยวิธีการลักษณะเดียวกัน เมื่อนักฟสิกสรูคา พลังงาน และ หรือ ทฤษฎีการมีมิติเสริม (Extra Dimensions)
นอกจากนี้ ผลการทดลองที่จะออกมา จะเปนตัวบงชี้ ถึง
โมเมนตัม และ คาตางๆ ทางกายภาพของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนแลว
พวกเขาก็จะสามารถคํานวณกลับไปได เพื่อหาสมบัติตางๆ ของ อนุภาค ทิศทาง แนวทาง และกรอบ ในการคนควาวิจัย ของนักฟสิกสในสาขานี้
supersymmetry ซึ่งอาจจะสงผลไปถึงการไขปริศนาของ dark matter ในอีก สิบหรือยี่สิบปขางหนาเลยทีเดียว
การทดลองของ LHC ถาหากประสบความสําเร็จ จะเปน
และการขยายตัวดวยอัตราเรงของจักรวาลไดอีกดวย
การกาวขามกรอบของความไมรอู กี ครัง้ และจะบอกนักฟสกิ สในสาขานี้ วา
สิ่งที่พวกเขาไดคดิ ถกเถียง ตีพิมพกันมาหลายสิบปที่ผานมา ถูกหรือผิด
อยางไร และที่แทจริงแลว ธรรมชาติ นั้นไดเปนอยางที่พวกเขาคิดกันหรือ
ไม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นที่ LHC จะเปนตัวบงบอก

ภาพแสดง Feynman’s Diagram ของการเกิดอนุภาค
supersymmetry ที่ LHC
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นิตยสาร สสวท.

สําหรับใครที่สนใจ สามารถเขาไปดู animation แสดงการประกอบเปนเครื่อง
และการตรวจจับอนุภาคไดตามลิงคขางลางนี้
1. Animation แสดงสวนประกอบตางๆ ของ ATLAS http://atlas.ch/multimedia/html-nc/feature_episode1.html
2. Animation แสดงการตรวจจับอนุภาคของ ATLAS http://atlas.ch/multimedia/html-nc/feature_episode2.html

