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خط زمانی رویدادها

1846. فارادی سخنرانی خود را تحت عنوان »تفکراتی در باب ارتعاش پرتوها« 
ایراد می کند و در آن به اجمال به امکان توصیف گرانش به صورت نوعی از 

امواج متحرک اشاره می کند.
از  نتیجه ای  اینشتین نخستین مقاله خود را درباره امواج گرانشی، به عنوان   .1916

نظریه نسبیت عام می نویسد.
1918. اینشتین مقاله دیگری را جهت اصالح یك اشتباه در مقاله قبل منتشر می کند.
1922. آرتور اِدینگتون اعالم می کند که امواج اینشتین واقعی نیستند و حاصل از 

نحوه به کارگیری ریاضیات هستند.
1936. اینشتین طی مکاتبه ای با مکس بورن می نویسد که پس از کار با ناتان روزن 

به این نتیجه رسیده است که امواج گرانشی وجود ندارند.
1937. اینشتین پس از تصحیح مقاله خود با روزن، ایده امواج گرانشی را دوباره 
زنده می کند، اما معتقد است که این امواج به حدی ضعیف هستند که هیچ گاه 

امکان آشکارسازی آن ها وجود نخواهد داشت.
1955. ژوزف ِوبِر به همراه جان ویلر در مؤسسه مطالعات پیشرفته به مطالعه تابش 

گرانشی می پردازند.
1957. ریچارد فاینمن نشان می دهد که امواج گرانشی قادر به انجام کار، و از این رو 

قابل آشکارسازی هستند.
60-1958. وبر ساخت میله های تشدید )resonant bars( را برای آشکارسازی امواج 

گرانشی آغاز می کند.
درباره  را  مقاله  نخستین  پوستُُویت  والدیسالو  و  ِگرتِسن اشتاین  میخائیل   .1962

کاربرد نظری تداخل سنج ها در آشکارسازی امواج گرانشی منتشر می کنند.
را  گرانشی  امواج  تداخل سنج  یك  از  واقعی  نخستین طرح  وایس  رِینِر   -1967

منتشر می کند.
1968. کیپ ثورن کار نظری آشکارسازی امواج گرانشی را آغاز می کند.

1969. وبر مدعی نخستین آشکارسازی می شود.
برده  ماه  به   17 آپولو  مأموریت  توسط  وبر  اصول  پایه  بر  آشکارساز  1972. یك 

می شود.
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1974. یافته های وبر عمدتاً مردود می شود.
1974. هولس و تیلور موفق به آشکارسازی غیرمستقیم امواج گرانشی با توجه به 

اثر آن ها بر فرواُفت مداری )orbital decay( می شوند.
متر توسط یك گروه   3 بازوی  با طول  تداخل سنج  از یك  ابتدایی  نمونه   .1975

آلمانی/ بریتانیایی در گارچینگ ساخته می شود.
1980. بودجه برای ساخت یك تداخل سنج بزرگ در ایاالت متحده تأمین می شود.
ابتدایی از یك تداخل سنج با طول بازوی 40 متر در کلتِك ساخته  1981. نمونه 

می شود.
الیگو  پروژه  مدیر  نخستین  عنوان  به   )Rochus Vogt( ووت  روخوس   .1986

)LIGO( منصوب می شود.
1991. نخستین بخش عمده از بودجه ساخت الیگو تأمین می شود.

1994. کلنگ ساخت رصدخانه هانفورد زده می شود.
1995. کلنگ ساخت رصدخانه لیوینگستون زده می شود.

1995. کار بر روی آشکارساز اروپایی GEO 600 آغاز می شود.
2002. فاز آغازین الیگو تا سال 2010 شروع به کار می کند - هیچ موجی آشکار 

نمی شود.
آن  از  حاصل  امواج  و  سیاهچاله ها  برهم کنش های  از  کاربردی  مدل های   .2005

توسعه داده می شود.
GEO 600 .2006 به حساسیت مورد انتظار می رسد-هیچ موجی آشکار نمی شود.

زمینه  تابش  در  گرانشی  امواج  آشکارسازی  مدعی   BICEP2 پروژه  گروه   .2014
ریزموج کیهانی می شود - بعداً تکذیب می شود.

2015. فاز پیشرفته الیگو فعال می شود.
14 سپتامبر 2015. نخستین آشکارسازی امواج گرانشی

11 فوریه 2016. نخستین آشکارسازی امواج گرانشی الیگو به اطالع عموم می رسد.
1 ژوئن 2017. سومین آشکارسازی مطمئن امواج گرانشی اعالم می شود.
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14 سپتامبر 2015

تشویق  مورد  می کنند،  کار  علمی  بزرگ  پروژه های  روی  بر  که  آن هایی  گاهی 
آزمایش  یك  داده های  انتشار  زمان  در  اتفاق  این  معموالً  می گیرند.  قرار  عموم 
علمی رخ می دهد، و یك دوران کاری پرمشغله خصوصی به یك دارایی عمومی 
تبدیل می شود تا توسط همتایان محققین موشکافی شده و نشریات جهان آن را 
جشن بگیرند. اما در 14 سپتامبر 2015، گروه بزرگ الیگو - یا به طور رسمی تر، 
رصدخانه موج گرانشی با تداخل سنج لیزری - انتظار چنین چیزی را نداشتند. 
هیچ کس نمی دانست که قرار است 50 سال کار بی ثمر به طرز بسیار نامنتظره ای به 

ثمر بنشیند.
آزمایش عظیم الیگو، که دو پایگاه وسیع از ایاالت متحده را به خود اختصاص 
داده و بیش از 1000 دانشمند در اقصی نقاط جهان وابسته به آن کار می کنند، تحت 
یك راه اندازی آزمایشی مهندسی قرار داشت. این یك آزمون فنّی معمول بود که 
قبل از شروع به کار رصدخانه امواج گرانشی در چند روز آینده انجام می شد و 
هشتمین و آخرین دور تنظیمات ظریف قبل از جالب شدن احتمالی اوضاع بود. 
حدود ساعت 7 صبح به وقت استاندارد شرقی - و نیم روز در بریتانیا - نخستین 
پست الکترونیکی به گروه های دست اندرکار فرستانده شد که نوید آغاز بزرگ ترین 

تغییر در اخترشناسی پس از به کارگیری تلسکوپ را می داد.
در آن روز، جهشی رو به جلو در درک ما از گیتی اتفاق افتاد.

کاراگاهان گرانش
مورد خطاب قرار دادن الیگو به عنوان یك رصدخانه، شاید دست کم گرفتن آن 
که  پایگاه وسیع،  دو  این رصدخانه  است.  دقیقًا همین  ولی الیگو  برسد،  به نظر 
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بیش از 3000 کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند را شامل می شود. تجهیزات تقریبًا 
یکسانی در دو پایگاه، یکی در لیوینگستون لوئیزیانا، و دیگری در هانفورد ایالت 
واشینگتن وجود دارد که هر کدام شامل یك جفت لوله عمود برهم به طول 4 
کیلومتر و قطر 1/2 متر هستند و یك شکل L مانند را تشکیل می دهند. در هر 
بازتاب های  از  تا پس  لوله عبور داده می شود  از هر دو  لیزر  پایگاه یك پرتوی 
متعدد از آینه های واقع در انتهای لوله ها، با یکدیگر ترکیب شده و یك الگوی 
تداخل نوری، یعنی دسته ای از نوارهای تاریك و روشن که نشان دهنده تغییرات 
بسیار کوچك هستند را حاصل شود. کوچك ترین تغییر در طول پرتوها، اثری 
قابل مشاهده ایجاد می کند، تغییری که انتظار می رود در حضور امواج گرانشی 
- امواجی در بافت فضا و زمان که توسط آلبرت اینشتین در سال 1916 پیش بینی 

شد ولی هرگز دیده نشده بود - به وجود آیند.
هیچ هوایی در این سامانه دوتایی غول پیکر، شامل لوله های فلزی 4 کیلومتری 
وجود ندارد. مولکول های مرتعش هوا، پرتوهای لیزر را پراکنده و سیگنال هایی 
که به دقت رصد می شوند را دچار نوفه )نویز( می کنند. هرگونه ارتعاش صوتی 
و جریان هوا که به آینه هایی که به ظرافت در انتهای لوله ها به صورت معلق نصب 

شده اند برخورد کند، باعث مختل شدن فرایند آشکارسازی می شود.

1.1 آشکارساز پایگاه لیوینگستون واقع در لوئیزیانا.
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2.1 آشکارساز پایگاه هانفورد واقع در ایالت واشینگتن.

داده  کاهش  جو  فشار  تریلیونیم  یك  حیرت آور  به مقدار  لوله ها  داخل  فشار 
می شود. این کار با 40 روز َمکش تدریجی انجام می شود و طی آن لوله ها تا بیش 

از C° 150 گرم می شوند تا حّد امکان گاز از سطح فلز خارج شود.
آماده سازی لوله ها برای این کار، خود به دقت زیادی نیاز دارد. نصب تجهیزات 
بزرگ  لوله ها  دارد.  را  ایاالت متحده مشکالت خود  مناطق دورافتاده  ظریف در 
هستند و از آنجایی که ساخت آن ها مدت زمان زیادی طول کشید، حیات وحش 
لوله های  وارد  اعضای گروه  از  یکی  که  زمانی  کرد.  آن ها رخنه  به درون  منطقه 
بیوه  زنبورها، عنکبوت های  لیوینگستون شد، مشاهده کرد که  به تکمیل  نزدیك 
سیاه، موش ها و مارها همگی در آنجا النه گزیده اند. این به معنای ادرار اسیدی 
حیوانات بود که بر سطح تمیز فوالد زنگ نزن لکه می انداخت و با تخلیه هوا گاز 
آزاد می کرد، از این رو لوله ها قبل از ایجاد خالء نیازمند تمیزکاری زیادی بودند. 
در   )stainless steel( زنگ نزن«  »فوالد  عبارت  در   )Stainless( »زنگ نزن«  )بخش 

حضور اسیدها کاربرد ندارد.(
فلزی  جداره  بهره برداری، ضخامت  آماده ی  لوله های  در  باال  خالء  وجود  با 
آن ها تنها 3 میلی متر است - برابر ضخامت 50 ورق کاغذ استاندارد A4. بدون 
حلقه های تقویت کننده متعدد در طول لوله ها، فشار هوای خارج آن ها را له خواهد 
کرد. لوله ها خود در بتن قرار داده شده اند، نه به جهت مقاومت دربرابر خالء بلکه 
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کامیون های  از  یکی  مورد،  یك  در  خارجی.  برخورد  هرگونه  دربرابر  محافظت 
انتظامات، شبانه با یکی از لوله های رصدخانه هانفورد برخورد کرد. با آن که بازوی 
راننده شکست، اما به لوله آسیبی نرسید. ورود هوا با فشار جو به لوله آسیب دیده 
فاجعه بار خواهد بود. ورود انفجاری هوا به داخل لوله، بیشتر سامانه آشکارساز را 

تخریب خواهد کرد و خسارت چند میلیون دالری به بار خواهد آورد. 

۳.1 یکی از جرم های آزمون الیگو که در سامانه تعلیق چهارتایی خود نصب شده است. این 
جرم آزمون 40 کیلوگرمی در زیر چهارچوب فلزی باالی عکس توسط چهار رشته شیشه 

سیلیسی به حالت معلق آویزان شده است.
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از آنجایی که لوله ها طول زیادی دارند، ارتفاع پایه های نگهدارنده آن ها باید 
به تدریج زیاد شود تا اثر انحنای زمین را جبران کند. از یك انتها تا انتهای دیگر 
بیش از یك متر اختالف ارتفاع وجود دارد که برای حفظ راستای کاماًل مستقیم 
برای عملکرد  تنها مالحظه کوچکی  این هنوز  آورد.  به حساب  را  آن  باید  لوله 

صحیح آشکارساز است. ارتعاش مسئله ای بسیار بزرگ تر است.
سامانه  ی  دارای  الیگو  محیطی،  اجتناب ناپذیر  ارتعاشات  با  مقابله  برای 
به  را  اجزاء  و  بازوها  و  کرده  کنترل  را  موقعیت  که  است  کاملی  بازخورد دهنده 
مقدار بسیار کوچك حرکت می دهد تا تغییرات جبران شوند. موقعیت در هر دقیقه 
983,000 بار کنترل می شود - یك بار در هر 0/000061 ثانیه. »صفحات عایق کننده 
ارتعاش«، ارتعاشات بزرگ تر از حدود 1 میلیون برابر امواجی که الیگو باید آشکار 
که  تعلیق حیرت انگیزی  توسط سامانه  ارتعاش  بیشتر  کاهش  را می گیرند.  سازد 
بخورند، حاصل  تکان  گرانشی  امواج  اثر  در  تنها  الیگو  آینه های  می شود  باعث 
می شود. در این سامانه برای از بین بردن ارتعاشات از چهار سامانه مجزای آونگی 
معلق استفاده می شود و آینه ها از رشته های شیشه ای به ضخامت دو برابر موی 
 40  )test mass( آزمون«1  »جرم  آینه های  که  می شود  باعث  این  آویزانند،  انسان 

کیلوگرمی تا حد امکان در حالت ثابت نگه داشته شوند.
کار طبق معمول

سامانه های  همه  انجام  شد،   2015 سپتامبر  در  که  مهندسی  راه اندازی  طول  در 
تا  آشکارسازی الیگو درحال کار بودند و پرتوهای نوری را هم راستا می کردند 
عملکرد آن ها را مورد آزمون قرار دهند، ولی هیچ انتظاری برای رصد خارق العاده 
دنبال  به  دانشمندان  که  بود  سال   50 از  بیش  نداشت.  وجود  گرانشی  امواج 
اعوجاج های بسیار کوچکی در فضا و زمان ناشی از رویدادهای کیهانی دوردست 
می گشتند که ابزاری جدید و قدرتمند را به جعبه ابزار اخترشناسان اضافه می کرد. 
اما نتیجه ای حاصل نشده بود. برخی معتقد بودند که آشکارسازی امواج گرانشی 
در زمین ناممکن است و باید رصدخانه ای در فضا ساخته شود، زیرا کوچك ترین 
لرزش ها برای ایجاد اختالل در ابزارهای فوق ظریف کافی بود. ولی این نگرانی ها 
کنار گذاشته شدند. دیگر دوران حرفه ای هیچ کس در معرض خطر شکست دوباره 

1. آینه های الیگو به عنوان »جرم های آزمون« شناخته می شوند، زیرا از اثر امواج گرانشی بر جرم آن ها 
برای آشکارسازی استفاده می شود.
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آشکارسازی های این امواج گریزان قرار نداشت و تنها مسئله ، اطمینان از عملکرد 
مورد انتظار این فناوری بود.

رصدخانه  که  نبود  معنا  بدان  مهندسی  راه اندازی  این  این ها،  همه  با  هرچند 
غیرفعال است. برخالف گنبد رصدخانه های معمول به همراه پشت دری هایی که 
از ورود نور جلوگیری می کنند، هیچ چیزی نمی تواند از عبور گرانش جلوگیری 
کند. شاید امواج گرانشی ضعیف، و آشکارسازی آن ها دشوار باشد، اما هیچ چیزی 
نمی تواند مانع پیشروی آن ها در گیتی شود، و پست الکترونیکی 14 سپتامبر نیز به 

اعضای گروه الیگو خبر از وقوع رویدادی غیرمنتظره می داد.
معموالً فکر می کنیم اخترشناسان مستقیماً به چشمی تلسکوپ خیره می شوند، 
ولی امروزه حتی معمولی ترین رصدهای نوری نیز خودکار هستند و رصدگرها 
هرجایی در جهان می توانند باشند. آشکارسازی در رصدخانه های امواج گرانشی 
به معنای دیدن چیزی در آسمان نیست، بلکه مشاهده تغییراتی کوچك در جریان 
نشان  سپتامبر   14 در  نخست  الکترونیکی  پست  چند  این  ابزارهاست.  داده های 
می دهند که این علم چقدر از رصدهای سنتی دور شده است. کارکنانی در پایگاه 
هانفورد و لیوینگستون حضور دارند، اما آن ها عمدتاً مهندسانی هستند که وظیفه 
به کارگیری تجهیزات را بر عهده دارند. نخستین پست های الکترونیکی فیزیکدانان 
گرانشی بسیار دور از آشکارسازها و از هانوفر، ملبورن، پاریس و فلوریدا - تنها 
پست الکترونیکی از ایاالت متحده )زیرا بیشتر اعضای گروه آمریکایی هنوز خواب 

بودند( - رسیده بود.
در گذشته داده های این چنینی با چشم جستجو می شد و گروهی از دانشجویان 
کارشناسی شب ها متمادی بی خوابی می کشیدند تا پرینت های رایانه ای را صفحه به 
صفحه بررسی کنند و راه خود را از میان رشته های طوالنی و طاقت فرسای اعداد 
باز کنند. اما حاال بیشتر غربال گری های ابتدایی توسط الگوریتم های رایانه ای انجام 
می شود. برخی از این سامانه ها به دنبال الگویی خاص جستجو می کنند که مدل ها 
ایجاد آن ها را در پدیده های طبیعی مولد امواج گرانشی پیش بینی می کنند. اما از 
»انفجار  لوله  سامانه ای که رویداد 14 سپتامبر را هشدار داد، یعنی cWB یا خط 
همدوس موج« )coherent wave burst(، چنین انتظاری نمی رفت. این سامانه صرفًا 
فعالیت های ناگهانی تقریباً هم زماِن ثبت شده در دو پایگاه را جستجو می کرد ولی 
فعالیت  بعد  میلی ثانیه   7 و  لیوینگستون،  در  را  قوی  موجی  الگوی  یك  دریافِت 

ناگهانی مشابهی را در هانفورد گزارش داد.
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هشدار رویداد
نخستین واکنش به این هشدار، کنترل تزریق های سخت افزار سامانه بود. هنگام 
راه اندازی مهندسی، تولید سیگنال های ساختگی برای بررسی این که آیا سامانه های 
آشکارسازی در دو پایگاه آن را دریافت می کنند معمول است. اما در زمان این 

آشکارسازی چنین برنامه ای درکار نبود.
این به معنای مشاهده حقیقی امواج گرانشی نبود. همه چیز می بایست بررسی 
می شد. به هرحال این راه اندازی به منظور رصد نبود و چیزهای عجیب و غریب 
زیادی می توانستند با توجه به تنظیم ظریف سامانه ها رخ دهد. از این رو، همیشه 
امکان این وجود داشت که آن چیز ثبت شده ماحصل یك ارتعاش بزرگ مقیاس 
پایگاه ثبت کرده بودند - یا دو ارتعاِش کاماًل مجزا به صورت  باشد که هر دو 

هم زمان رخ داده بودند. و گروه الیگو همیشه از این احتماالت آگاه بودند.
پیش  از  سخت افزاری  تزریق  هیچ  که  می کردند  تأیید  دانشمندان  هرچند 
رویدادی  می توانست  بود  شده  آشکار  که  چیزی  اما  نبود،  درکار  تعیین شده ای 
»تزریق های  چنین  بود.  داده  رخ  دانشمندان  اطالع  بدون  که  باشد  مصنوعی 
چشم بسته ای « نقش مهمی در به کارگیری مجموعه ای پیچیده  از ابزارها مثل الیگو 
دارد. یقین حاصل شد که افراد دست اندرکار، پیش داوری ها و خواسته های خود را 
وارد تفاسیر نتایج نکرده اند. به هر حال، مشاهدات آن ها، تنها تغییراتی در جریان 
داده های همیشه در حال تغییر است. چگونگی تفسیر داده ها اهمیت زیادی دارد، و 
از آنجایی که دانشمندان تا قبل از تحلیل کامل، نمی توانند رویدادهای مصنوعی یا 
حقیقی را از یکدیگر تشخیص دهند، نباید تحت تاثیر تفکرات خود قرار بگیرند.

نیز از چنین »تزریق های چشم بسته ای« استفاده  در راه اندازی های قبلی الیگو 
شده بود و در دو مورد نیز به تصور این که امواج گرانشی مشاهده شده اند امیدها باال 
رفت، اما با مشخص شدن جعلی بودن این رویدادها، آرزوها برباد رفت. از لحاظ 
نظری، تزریق های چشم بسته در طول راه اندازی مهندسی الزم نبودند، زیرا هیچ کس 
قرار نبود داده ها را جدی بگیرد، و احتمال این نیز در روز 14 سپتامبر نمی رفت - اما 

در این مرحله از فرایند، دانشمندان راهی برای کسب اطمینان نداشتند. 
طی دو روز بعد، هیجان به اوج خود رسید. هرچه می گذشت بیشتر و بیشتر به 
نظر می رسید که نه تنها این رویداد واقعی بود، بلکه کشف بسیار مهمی را نیز در 
بطن خود داشت. هیچ کس انتظار نداشت که امواج گرانشی تا این حد در جریان 
داده ها مشخص باشند، اما سیگنال ها کاماًل واضح و قابل مشاهده بودند - به طوری 


