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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 ۱۱/۶۰/۲۶۱۲         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 جلو نویترینوس گرفته نمی شود

 ندتأیید می ک ٬ستسرعت را که قبال ً به عمل آمده ا اندازه گیری ٬تکانهای کوتاهتجربٔه کنترولی با 

 شپایشرنویسنده: کریستیان  ٬ ۳۲/۱۱/۳۱۱۱مؤرخ  ٬روزنامٔه ِان سـِت سـِت چاپ زوریخ

 یادداشت مترجم

« مانع برای نویترینوس به سرعت ماورای نور» مضمونی تحت عنوان  ۱۱/۱۱/۳۱۱۱به تاریخ »

 که با لینک آتی به مطالعٔه آن نایل آمده می توانید: به قلم نویسنده در همین سایت به نشر رسید

 german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_neutrinos_ba_sorate_mawaraye_noor.pdf-http://www.afghan 

نشر رسیده است که اینک تر جمٔه آن به به تازه در همین موضوع مضمون در جهان مسلک اکنون  

 شما می توانید این نوشته را مکملٔه مضمون گذشته تلقی فرمائید.  عالقمندان تقدیم می گردد.

 «پایان یادداشت

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

پنهان می  "اندازه گیری"یک اشتباه  "Neutrinos نورِ  ماورای سرعت مفروض"درعقب محققان زیاد عقیده دارند که 

غیر ممکن به نظر نامبرده می شود اکنون توسط یک تجربٔه کنترولی از آن  کی از منشه های ذکر شده که اکثراً ی باشد.

 می رسد.

از چند هفته به این سو ادعا می گردد که "نویترینوس" از نور کرده سریعتر است. تخمینا ً به همین قید وقت باید اعضای 

آپرا –گروپ "
1

کرده نمی  چنین ادعای به این وزن را حمایتو اسناد تقدیم شدٔه شان ناچیز بوده  را بشنوند کهتنقیدی " 

برای اظهار نظر گذشته روز چند که مطالعه اکنون محققان "آپرا" به کوشش خود افزوده اند. دریک به هرصورت  .تواند

اصل اندازه گیری ها را تائید می  در بر گرفت ودو هفته را که  کنترول نتایج یک تجربه برای ،اشته شددر شبکه گذ

 های "پوتنسیل" اشتباهات غیر ممکن پنداشته شده است.از منشاء تعریف شده است. به این وسیله اقال ً یکی ،کرد

هدف قرار  کاربن رامیکروثانیه  ۱۶،۵ پروتون ها به دوامتکان با   برای تولید "نویترینوس" خود در تجربٔه اولی محققان

ثمر زیاد نویترینوس را در بر داشت ولی تعیین وقت دقیق پرواز را غیر ممکن می ساخت. از  ،تکاندادند. گرچه دوام 

 از نویترینوس به دست آمده بتواند.ودست بردند تا وقت پراحصائیوی این لحاظ محققان به یک متود 

                                                           

  ¹ این "گروپ کار" درپیی "نویترینوس" های می باشد که سرعت ماورای نور را دارد. 

 http://arxiv.org/abs/1109.4897v2 1  
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با را  ای محققان به تازگی تجربه ،اندازه گیری وقت پرواز کنترول شده بتواند ،چنین متود غیر مستقیم با برای اینکه

تکرار کردند. گرچه در ظرف دوهفته کمپاین اندازه گیری  ،نانوثانیه دوام داشت ۳پروتون ها که صرف  کوتاه  تکانهای 

نانوثانیه  ۳دقیقا ًبه اکنون  نویترینوس را در شبکه قید کرده توانستند. چون وقت پرواز نویترینوس ۲۶محققان صرف 

نسبت به اینکه با سرعت نور اندازه گیری گردد. نویترینوس ها  منفردانه شناخته می شد ممکن بود وقت پرواز هریک

 ۰۲رسیدن قبل از وقت طور اوسط صورت هرنانوثانیه پیشتر به هدف رسیده بودند. به  ۰۶و  ۰۶بین پرواز می کردند 

 ،تفاوت دارد چنیناز نتیجٔه اوسط منفردانه پرواز هریک وقت یجٔه گذشته تطبیق می گردید. اینکه ثانیه بود که با نتنانو

 مرتبط می دانند.   ،همحققان دلیل آنرا مربوط به ساعت های اتومی به کار برده شد

از پوهنتون  Caren Hagnerمگر همچنان "محققان گروپ آپرا" در غیر آن هم در هفته های  اخیر بی کار نه بودند. 

کنترول شده  ،آپرا" متعلق استند –" از طرف اعضای گروپ کار که  به "تیم وقت پرواز"تحلیلهای  ،هامبورگ می گوید

اند. به این لحاظ نتایج اکنون به صورت بهتر اطمینان بخش می باشند. برعالوه در نشرات جدید عوامل غیر مطمئن 

آنچه قابل کنترول بود هنوز به پایان نرسیده اند. ولی در گروپ کار همه گرچه  ،توضیح گردیده اند. "هانگر" می افزاید

همه وسیعا ً در این موضوع متفق اند که اکنون وقت آن رسیده است تا کار اجرا شده در یک مجلٔه مسلکی برای ابراز 

 تقدیم گردد.و ارزیابی نظر 

در ژنف )سویس(  Cernاندازه گیری فاصله بین   ،هد توانستآپرا" در آینده عالوتا ً امتحان کرده خوا -"گروپآنچه 

" همگامیکه تعیین گردیده است. یک عامل دیگری غیر اطمیانی " می باشد )ایتالیا(  Abruzzenوالبراتوار زیر زمینی در 

گامی مکیلومتر فاصله قرار دارند. تا حال این "ه ۰۳۶ساعت های اتومیست که در شروع و آخر  Synchronisationیا

با کیبل های فایبر اوپتیک  Synchronisation مشهود است برای کنترولسازی" توسط ستالیت صورت می گرفت. ولی 

تنقید  تا قناعت جهان مسلک حاصل گردد.  ندد بودنترجیح داده می شود. به هرصورت همٔه این اقدامات کافی نخواه

 ید کرده بتواند.یک تجربٔه دیگر تائا " اندازه گیری را ب"آپرا که وقتی گنگ خواهد گردید

 پایان

 

 


