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چکیده
سحابی خرچنگ با توجه به فعال بودن در ناحية پرتوهای گامای پرانرژی ،به عنوووان يوك چشوومة اسووتاندارد بوورای موودر کووردنر رصوودخانهها و
تلسكوپهای مختلف پرتوهای گاما به کار میرود .با توجه به اين که انرژی پرتوهای گامای گسيل شده از سحابی خرچنووگ تووا مقووادير بووارتر از
 100 TeVگزارش شده است ،امكان آشكارسازی پرتوهای گامای گسيلی از اين سحابی توسط آراية مناسبی از آشكارسازهای زمينی وجووود دارد.
آراية البرز 1-برای آشكارسازی پرتوهای کيهانی در ناحية اطراف زانوی طيف پرتوها طراحی شده است .در اين مقاله با شبيهسازی پرتوهای گامووا
با توجه به چيدمان و موقعيت جغرافيايی آراية البرز ،1-نشان میدهيم که آشكارسازی پرتوهای گامای سحابی خرچنگ در بازة زمانی معقول چند
سال منتفی است .شبيهسازی حاضر نشان میدهد دادهگيری متوالی به مدت  2سال نرخ متوسط ثبت رخداد کمی بيشتر از  1ذره خواهوود شود ،کووه
تفكيك آن از پسزمينة پرتوهای کيهانی بسيار مشكل است .در نهايت پيشنهادهايی برای راهاندازی آرايهای بووا قابليوت آشكارسووازی پرتووو گامووای
سحابی خرچنگ ارائه شده است.

واژههای كلیدی :پرتوهای کيهانی ،سحابی خرچنگ ،رصدخانة البرز ،نجوم پرتو گاما

 .1مقدمه
سحابی خرچنگ از قديمیترين اجرام شناخته شدة آسمان است
و اهميت ويژهای در نجوم رصدی دارد .اين سحابی يك چشمة
فعال نزديك به زمين است که سيگنالهايی در طول مو های
مختلف گسيل میکند .ويژگیهای منحصر به فرد سحابی

خرچنگ آن را به مرجعی استاندارد برای مدر

کردنر

تلسكوپهای چرنكف و رصدخانههای زمينیر پرتو گاما تبديل
کرده است [ .]1در اواخر قرن  20گروه کانگارو 1رصد پرتوهای
گاما با انرژی بيش از  50 TeVتوسط سحابی خرچنگ را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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گزارش کردند [ .]2تلسكوپهای هگرا 1در سال  2004م .رصد

 QGSJETIIبرای انرژیهای بار و  GHEISHAبرای انرژیهای

پرتوهای گاما با انرژی  80 TeVرا گزارش کردند [ .]3در

پايين انتخاب شدهاند .انرژی پرتوهای گاما در بازه  1 TeVتا

 2019م .گروه تبت ،2ثبت  25رخداد فوتونگونه با انرژی باری

 90 TeVبا فاصلههای انرژی  10 TeVانتخاب شدهاند و در هر

 100 TeVرا از سحابی خرچنگ گزارش کردند که با دقت

انرژی  500ذره و در بعضی از انرژیها  1000ذرة گاما

آماری  5 / 6 از پس زمينة پرتوهای کيهانی تفكيك میشد

شبيهسازی شدهاند .از سوی ديگر رزم است محاسبه شود که

[ .]4پرتوهای گاما با انرژیهايی از اين مرتبه میتوانند

چند درصد از گاماهايی که به سطح آرايه میرسند آشكار

آرايههای

خواهند شد .برای اين منظور کد نويسی مستقلی به زبان فرترن

بهمنهای

هوايی

قابل

آشكارسازی

توسط

صورت گرفته است که با تحليل دادههای کورسيكا احتمال

آشكارسازهای ذرات در سطح زمين توليد کنند.
آراية البرز 1-که قرار است در دانشگاه صنعتی شريف

آشكارسازی برای هر نقطه از آرايه در واحد زمان در واحد

cm2

سطح را محاسبه میکند .با توجه به اين که خرچنگ در اين دو

 50×50است که بهمنظور مطالعة پرتوهای کيهانی در ناحية

سال در تهران در زوايای کمتر از  13درجه رصد نمیشود ،و در

پايينر زانویر طيف طراحی شده است [ .]5در اين مقاله امكان

زوايای بارتر از  30درجه هم احتمال آشكارسازی به صفر ميل

آشكارسازی پرتوهای گامای گسيلشده از سحابی خرچنگ

میکند ،شبيهسازی کورسيكا را برای زوايای  10تا  45درجه با

توسط آرايةالبرز 1-را بررسی میکنيم.

فواصل  5درجه تكرار کردهايم (يعنی  7بازة مختلف).

راهاندازی شود ،متشكل از  20آشكارساز سوسوزن با ابعاد

با در کنار هم قرار دادن نتايج حاصل از اقدامات توضيح
دادهشده ،میتوان به دست آورد که در دو سال ( 2017و

 .2شبیهسازی و نتایج آن
سحابی خرچنگ مدت محدودی از سال در مختصات قابل

 ،)2018چه تعداد پرتو گاما (در تمام زاويهها و در تمام

رصد در آسمان تهران قرار میگيرد .بنابراين رزم است مدت

انرژیها) توسط آراية البرز 1-آشكار خواهد شد .در نهايت بايد

زمان و زاوية سرسويی خرچنگ را در آسمان تهران استخرا

تعداد پرتوهای کيهانی پسزمينه (هستههای باردار) که ممكن

کنيم .برای اين منظور از نرمافزار  ،Starry Night Pro 6استفاده

است با پرتو گامای خرچنگ اشتباه گرفته شوند ،محاسبه شود.

کرده و اطالعات رصدی خرچنگ را برای دو سال متوالی

برای اين منظور از نتيجة کارهای قبلی خود [ ]5استفاده

کردهايم .با توجه به اين که

کردهايم .بدين ترتيب معلوم خواهد شد که آيا امكان تفكيك

آرايههای آشكارسازهای ذرات دوره فعاليت 24 3ساعتی دارند،

پرتوهای گامای خرچنگ از پرتوهای کيهانی پسزمينه وجود

فرقی بين روز و شب وجود ندارد و برخالف تلسكوپهای

دارد يا نه؟

 2017م .و  2018م .استخرا

نوری رزم نيست بازههای مربوط به روز و شبهايی که ماه در

در اين مطالعه برای به دست آوردن شار پرتوهای کيهانی در

آسمان روشن است را حذف کنيم .همچنين بايد با استفاده از

سطح زمين از رابطهای که توسط گروه تبت ارائه شده است،

شار پرتوهای گامای گسيلی از سحابی خرچنگ ،تعداد پرتوهای

استفاده کردهايم [ .]4طبق اين مقاله ،شار پرتوهای گامای

گامايی را که در واحد زمان به واحد سطح زمين میرسند،

خرچنگ با رابطة ( )1منطبق است.
−2 /910 /04

E

I( E ) = (1 / 49 0 / 09 ) 10−15  TeV 
40


محاسبه کنيم .در اين شبيهسازی پرتوهای گاما توسط برنامة

()1

کورسيكا [ ]6نسخة  7/4000توليد شدهاند .مدلهای برهمکنش

اگر واحد سطح را منطبق بر کارهای قبلی گروه پرتوهای کيهانی

هادرونی در هنگام نصب بهصورت پيشفرض يعنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

1. HEGRA
2. Tibet ASγ Collaboration
3. Duty cycle
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دانشگاه شريف [ 7×7 m2 ]7بگيريم و مدت زمان رصد را يك
ساعت و بازة انرژی را هم

E =10 TeV

بگيريم ،تعداد
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شبیهسازی امکان آشکارسازی ...

پرتوهای گامايی که در هر ساعت بر واحد انرژی به واحد سطح

 1000بهمن در هر مربع آشكار خواهد شد (برنامه  3تا حلقه

آرايه میرسد برابر خواهد بود با:

خواهد داشت -1 :جاروب در راستای x؛  -2جاروب در

()2







dN
cm2
( E,E + E ) = I ( E )  A 49 m2 10000 2
dE
m

3600
s


t 1h 
=1 / 764 109  I ( E ) ,
1h 


امكان آشكارسازی بخش اعظم پرتوهای گامايی که به سطح

راستای  yو  -3حلقة مربوط به  1000گاما) .تعداد بهمنهای
آشكار شده در هر مربع در شكل  1نشان داده شده است.
اگر تعداد بهمنهای آشكار شده را تقسيم بر  1000کنيم،
احتمال آشكارسازی در مربع  )  i, j ( ،i,jبه دست خواهد آمد.

مشخص از آرايه میرسند ،وجود ندارد .برای اين که تشخيص

10

بدهيم چه درصدی از پرتوهای گامای واردشده به سطح

i, j =−10

مشخص ،توسط آراية البرز 1-آشكارسازی خواهند شد ،رزم
است به سراغ شبيهسازی برويم .با توجه به اين که تعداد

اگر احتمال آشكارسازی کل را به صورت  i, j

1
441

= T

تعريف کنيم ( 441تعداد پيكسلها يا همان  21×21ناحيه
جاروب است)  T ،تابعی از انرژی خواهد بود .در شكل ،2

بهمنهای حاصل از پرتوهای گامايی که به سطح مشخصی از

  Tرا برحسب انرژی رسم کردهايم .ميلههای خطا نشان دهندة

آرايه میرسند در انرژیهای مختلف متفاوت است (طبق رابطة

انحراف معيار ميانگين مربوط به احتمال آشكارسازی کل در هر

 1شار فرودی به انرژی وابسته است) در نتيجه رزم است

انرژی است .متوسطگيری و محاسبة انحراف معيار ميانگين با

شبيهسازی در انرژیهای مختلف انجام شود.

استفاده از نتايج مربوط به  1000تا بهمن شبيهسازی شده (در

کد نوشته شده مشخص میکند که بهمنر هوايی حاصل از

انرژیهای  20 ،10و  30 TeVتعداد بهمنهای شبيهسازی شده

پرتو گامايی که وارد جو زمين میشود و به طرف آرايه حرکت

 500تا بودند) صورت گرفته است .دادهها به خوبی به تابع

میکند ،آيا شرط آشكارسازی را برآورده میکند يا نه؟ به

نمايی مرتبة  2برازش میشوند .رابطة احتمال آشكارسازی کل

عبارت ديگر آيا اين پرتو گاما آشكار میشود يا نه؟ شرط

بر حسب انرژی در رابطة  3نشان داده شده است.

آشكارسازی يا آن طور که متداول است شرط راهاندازی آرايه،
اين است که  5آشكارساز مرکزی آراية البرز 1-به طور همزمان
عبور ذرات را گزارش کنند .برای درک فرايند شبيهسازی ،يك
انرژیر مشخص مثالا  70 TeVرا توضيح میدهيم ،فرايند کار
برای ساير انرژیها هم مشابه خواهد بود.
گام  :1در انرژی  ،70 TeVبا استفاده از کد کورسيكا1000 ،
بهمنر گاما در زاوية سرسويی بين  13تا  35درجهای شبيهسازی
شده است (خرچنگ در تهران در  2017در زاوية سرسويی
کمتر از  13درجه رصد نمیشود ،در زوايای بارتر از  35درجه
هم احتمال آشكارسازی به صفر ميل میکند).
گام  :2سطح زمين در محل آرايه به مربعهايی با ابعاد
 7×7 m2تقسيم میشود .مربع مرکزی منطبق بر مرکز آرايه است
و تعداد آنها  21مربع در  21مربع است.

()3

)

(

T ( E / TeV ) = 2 10−6 ( E / TeV )2 −
) ( E / TeV ) +0 / 0007 ,

−5

(7 10

تعداد کل بهمنهای قابل آشكارسازی در يك مربع برابر خواهد
بود با تعداد گاماهای رسيده به سطح مربع ضرب در احتمال
dN
آشكارسازی( E )dE :
dE

 i, j

E = 80 TeV



E =70 TeV

 .اگر تعداد بهمنهای

قابل آشكارسازی در تمام مربعها را جمع بزنيم ،تعداد کل
بهمنهای قابل آشكارسازی پس از يك ساعت رصدر مفيد ،1به
دست میآيد:
Simul.
N Detected
= ) (70  E / TeV  80

()4

dN


=   i, j ( E ) dE ( E )  dE


dN
( E )dE,
dE

80 TeV

10

 

i, j =−1070 TeV
80 TeV

) T ( E



441

70 TeV

گام  :3کد برنامه در هر مربع برای هر يك از  1000بهمن
توليد شده اجرا میشود و معلوم میشود که چه تعداد از اين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

 .1منظور از رصد مفيد اين است که سحابی خرچنوگ در آسومان در زاويوة
قابل رصد قرار داشته باشد.
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شکل  .1در هر يك از مربعها  1000بهمن گاما رسيده است و شکل  .2احتمال آشكارسازی کل به صورت تابعی از انرژی پرتوهای گاما.
عدد هر مربع تعداد بهمنهای آشكارشده را نشان میدهد .ابعاد
مربعها  7در  7مترمربع است.

اين رابطه به ما میگويد در انرژی بين  70تا  80ترا الكترون

گام بعدی اين است که مشخص کنيم در سالهای  2017و

ولت ،چه تعداد پرتو گاما در يك روز قابل آشكارسازی است.

 2018ميالدی ،در مجموع چند ساعت میتوان خرچنگ را در

از رابطة  2و   Tاز رابطة  3در رابطة  ،4و

آسمان تهران مشاهده کرد .وضعيت رصد سحابی خرچنگ در

با جايگذاری

dN
dE

تغيير بازة انتگرال از  10 TeVتا  ،90 TeVجمع کل پرتوهای
گامايی که در يك ساعت توسط آراية البرز 1-آشكارسازی
میشود ،به دست میآيد.
Simul.
) Simul. (10 E / TeV 90
N Detected
= N Detected
=

= T ( E ) I ( E ) dE

()5

90 TeV



E =10 TeV

9

1 / 764×10

شهر تهران با کمك نرمافزار  ،Starry Night Pro 6برای اين دو
سال استخرا شده و در جدول  1نشان داده شده است .با
ضرب احتمال آشكارسازی در هر زاويه به تعداد ساعتهای
رصد ،تعداد کل گاماهای آشكار شده در هر بازه زاويه به دست
میآيد (ستون آخر جدول  .)1بدين ترتيب شبيهسازی ما نشان
میدهد که اگر تعداد پرتوهای گامای انرژیهای مختلف را
جمع کنيم ،درمیيابيم که در مجموع در تمام زاوايا و در تمام

Simul.
N Detected
= (1 / 6 0 / 1 ) 10 −4 1 / hour,

انرژیهای پس از دو سال به طور متوسط  1/11±0/09پرتو

بدين ترتيب با فرض اين که احتمال آشكارسازی يك پرتو گاما

گامای گسيل شده از سحابی خرچنگ توسط آراية البرز1-

به زاوية سرسويی وابسته نباشد ،اگر آراية البرز ،1-يك ساعت

آشكار خواهد

شد.1

سحابی خرجنگ را رصد کند ،تعداد پرتوهای گامايی که
میتواند آشكار کند ،حدود  0/ 00016خواهد شد.
برای اين که اثر حساسيت آرايه به زاوية فرود را لحاظ کنيم
بايد رابطة  3را برای زوايا با بازههای کوچكتر (در اينجا 5
درجهای) جداگانه به دست آوريم و انتگرال رابطة  5را در هر
بازه محاسبه کنيم .نتيجة برازش رابطة  T ( E ) = aE2 − bE + c

برای دادههای به دست آمده در زوايای مختلف در جدول 1
ارائه شده است.

 .3تفکیک از شار پسزمینة پرتوهای كیهانی
شرط رزم برای مشاهدة خرچنگ ،عالوه بر آشكارسازی
پرتوهای گاما ،امكان تفكيك پرتوهای گاما ،از پرتوهای کيهانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

 .1اگر حساسيت آرايه به زاوية فرود را در نظر نمیگورفتيم و تعوداد کول بوه
دست آمده از رابطة  ،5يعنی  1/6×10-4را در تعداد سواعتهای رصود مفيود
خرچنگ در دو سال ،يعنی  3478ضرب میکرديم به  0/57پرتو گاموا در دو
سال میرسيديم که تقريباا  2برابر کمتر از  1/11است.
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شبیهسازی امکان آشکارسازی ...

جدول  .1پارامترهای به دست آمده برای برازش داده های شبيهسازی به تابع )   T ( Eدر  5بازة زاويهای رصد سحابی خرچنگ ،خطاها مربوط به
حد بار و پايين شار پرتوهای گامای گسيلی از خرچنگ (رابطة  )1است.
زاويه

R2

ضرايب برازش

dN
T
dE
dE

(درجه)
a

b

c

رگرسيون

90 TeV



10 TeV

تعداد در هر ساعت

مدت زمان رصد

تعداد گامای آشكار شده

خرچنگ در دو سال

در  2سال

متوالی (ساعت)

10-15

0/0016

-0/0014

0/4159

0/9386

0/000876

665

(0/583)+0/047 -0/045

15-20

0/0024

-0/1041

1/2622

0/970

0/000364

901

(0/328 )+0/026 -0/025

20-25

0/0006

-0/0062

0/0233

0/9798

0/000147

688

(0/101)+0/0-0066/0065

25-30

0/0004

-0/0147

0/158

0/9443

0/0000579

621

(0/0360)+0/0-0026/0025

30-35

0/0002

-0/0002

0/0549

0/7469

0/000111

603

(0/0672)+0/0-0055/0053
(1/11)+0/0-09/09

تمام زوايا
10-35

زمينهای است که از تمام جهات آسمان وارد جو زمين میشوند.

 .566/6يعنی نسبت عالمت به نوفه ( )SNRخواهد شد

محاسبة شار پسزمينة پرتوهای کيهانی به شبيهسازیهای مفصل

 0/00196که عدد بسيار کوچكی است و نشان دهندة آن است

ديگری نياز دارد ،که قبالا انجام شده است [ 5و  .]7برای شرط

که رصد گامای گسيلی از خرچنگ بدون انجام اصالحات و

راهاندازی  5آشكارساز مرکزی ،تعداد کل رخدادهای قابل

تغييراتی در آراية ناممكن است.

آشكارسازی در يك روز در تمام انرژیها و از تمام جهت
آسمان ( 0تا  60درجه سرسويی) 5829 ،رخداد است .اگر

 .4نتیجهگیری و جمعبندی

فرض کنيم اين تعداد بهطور يكنواخت از تمام زوايای فضايی

چندين راه برای بهبود عملكرد آرايه در آشكارسازی پرتوهای

وارد شدهاند ،تعداد رخداد قابل آشكارسازی از واحد زاويهای

گامای سحابی خرچنگ وجود دارد:

5829
فضايی ( 1استراديان) مساوی خواهد بود با


 .دقت

زاويهای آرايه نيز در [ ]7گزارش شده است.

 .1اگر الكترونيك اجازة طراحی پيچيدهتری برای شرط
راهاندازی بدهد ،با همين چيدمان و فاصله نيز میتوان آمار

با توجه به حدود  10درجه دقت در اندازهگيری زاوية

رخدادها را افزايش داد .مثالا اگر شرط راهاندازی به جای «ثبت

سمتی و حدود  2درجه دقت در زاوية سرسويی ،دقت

ذرة همزمان توسط  5آشكارساز مرکزی» باشد ،اين بود که

در اندازهگيری زاوية فضايی مساوی خواهد بود با بنابراين تعداد

«هرگاه  10تا از  20تا آشكارساز آراية همزمان عبور ذرهای را

 
  
Ω = sin ( )   ( sin (20 ) ) 2 
10180   0 / 0021
180




گزارش دهند (هر 10تايی دلخواه)» قطعاا تعداد رخدادها بسيار
بار میرفت .با استناد به جدول  2در مقالة [ ]7تعداد رخدادها

پرتوهای کيهانی که در هر روز ممكن است در همان زاوية

از  5829در شرط  5آشكارساز مرکزی به  19395در شرط 10

سحابی خرچنگ به آراية البرز 1-برسند و تشخيص پرتو گاما را

تا از  20تا آشكارساز میرسد ،يعنی بيش از  3برابر افزايش در

مشكل کنند برابر خواهد بود با  ،3/90حال اگر همين عدد را

ثبت رخداد خواهيم داشت.

برای سال  2017و  2018در نظر بگيريم و در  145/29روزی

 .2افزايش تعداد آشكارسازها اگر با تغيير شرط راهاندازی

که سحابی خرچنگ قابل مشاهده است ضرب کنيم خواهد شد

همراه باشد میتواند مؤثر باشد .مثالا اگر شرط راهاندازی بشود

یوسف پزشکیان و امیر الله طاهری
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«هر  10تايی دلخواه» ،و ما بهجای  20آشكارساز 30 ،آشكارساز

 .4يك پارامتر مهم ديگر نزديك بودن آرايه به بيشينة بهمن

داشته باشيم [ ،]8رخدادهای گامای بيشتری را ثبت خواهيم

است .آرايههای زمينی را معمورا در ارتفاعهای حتیارمكان بار

کرد.

بنا میکنند تا به ناحية بيشينة بهمن نزديكتر باشد .تهران از نظر

 .3با انتگرال گيری از رابطة  ،2تعداد فوتونهای گامايی که

ارتفاع از سطح دريا مكان مناسبی برای ساخت آراية

در هر ساعت در بازة انرژی  1 TeVتا  10 TeVبه آرايه

آشكارسازهای زمينی نيست .اگر آرايه به دامنههای کوه البرز در

میرسند ،مساوی  1/498به دست میآيد .به همين ترتيب با

استان کر که درواقع قرار بود در آنجا بنا شود (يا هر مكان

انتگرالگيری از رابطة  2در بازة انرژی  10 TeVتا  20 TeVبه

ديگری با ارتفاع از سطح دريای بارتر) ،منتقل شود با افزايش

عدد  0/0137خواهيم رسيد .با مقايسة اين دو عدد ،مشاهده

حساسيت آرايه به پرتوهای گاما مواجه خواهيم شد.

میکنيم که تعداد فوتونهای گامايی که در هر ساعت به آرايه

در نهايت بايد تأکيد داشته باشيم که افزايش آمار رخدادهای

میرسند در انرژی  1 TeVحدود  2مرتبة بزرگی بيشتر از تعداد

گاما به تنهايی کافی نيسووت ،آنچووه اهميووت دارد وجووود روشووی

فوتونهايی است که با انرژی  10 TeVبه آرايه میرسند ،در

برای تفكيك رخدادهای پرتو گاما از ساير رخدادهای پرتوهووای

حالیکه راندمان آرايه (احتمال آشكارسازی) در انرژی 1 TeV

کيهانی است .مهمترين گام برای تفكيك پرتوهای گاما از سوواير

مساوی صفر است .با کم کردن فاصلة آشكارسازها از يكديگر و

پرتوهای کيهانی امكان به دست آوردن تابع توزيع ذرات بهموون

افزايش چگالی آشكارسازها ،میتوان حساسيت آرايه را به

در سطح زمين است .برای اين منظور رزم اسووت ،آشكارسووازها

انرژیهای کمتر افزايش داد .البته رزم است شبيهسازی شود تا

عالوه بر ثبت زمان ،انرژی به جا مانووده (کووه معيوواری از تعووداد

معلوم شود که در چه فاصلهای ما خواهيم توانست در انرژی

ذرات است) را نيز ثبت کنند.

 1 TeVپرتو گاما ثبت کنيم.
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