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ISSN 0351-6652
Letnik 30 (2002/2003)
Številka 5
Strani 297–298

Janez Strnad:
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I Fizika - Novice
ŠE VEČ VODIKOVIH A NTIATOMOV
V prejšnji številki je Presek poročalo vodikovih antiatomih, ki jih je dobila
mednarodna raziskovalna skupina ATHENA v Evropskem lab or at orij u
CERN v Ženevi. S to skupino tekmuje v ist em la b ora t or ij u druga, nekoliko
manjša mednarodna raziskovalna skupina ATRAP s 15 člani z nemških,
ameriških in kanadskih inštitutov ter univerz . Nekateri njeni č lani so
sodelova li že pri poskusih z antiatomi vodika leta 1996 . Vodi jo Gerald
Gabrielse , znan po poskus ih, pri katerih so v pasti zadrževali več tisoč
antiprotonov dlje kot dva meseca. Tudi ta skupina uporablja Penningovo
past, v kateri je na skupni osi prik ljučenih na različne napetosti več valjastih elektrod z enakim premerom. E lektrode so v močnem magnetnem
polju v smeri osi.
Antiprotone iz antiprotonskega po jemalnika zavrejo in jih vložijo v
past ter pozitrone iz umetnega radioaktivnega izotopa n at rij a zavrejo
in j ih vložijo v past. Oboji delci zaradi nasprotnega na b oja ne morejo
m irovati v ist em delu pasti. Oblak pozitronov miruje na sredi, oblak
antiprotonov pa niha skozenj . Pri tem se antiprotoni vežejo s pozitroni
v vodikove antiatome. Do sem ni bilo omembe vrednih razlik med poskusoma obeh skupin . Le napravo druge skupine so hladili s tekočim
helijem, ki pri navadnem zračnem t laku vre pri temperaturi 4,2 stopinje
nad absolutno n ičlo. Oblak pozitronov v pasti se je tako ohladil do te
temperature in preko njega tudi oblak antiprotonov. Pri poskusu prve
skupine so ob laka oh ladili le na 15 stopinj nad absolutno ničlo. Druga
skupina je bila let a 2001 uspešnejša kot prva, tako da je objava prve
skupine septembra lan i vse nekoliko presenetila . V novembru in decembru
je o svo jih dosežkih poročala druga skupina - AT RAP.
Druga skupina je antiatome zaznavala drugače kot prva, na način bolj
prilagojen atomski fiziki. Antiatome, ki so se oddaljili od srednjega de la
pasti, so v močnem e lektričnem polju ionizirali v antiprotone in pozit ro ne.
Antiprotone so zbrali in jih prešteli v ionizacijski pasti. Posebej so se
prep ričali, da je pri tem šlo za antiprotone iz antiatomov in ne morda za
antiprotone iz

n ihajočega

oblaka. T i antiprotoni so se pojavili samo,

če

so bi li v pasti tudi poz itroni. Antiprotoni iz oblaka pa so im eli preveliko energijo, da bi jih mogla zadržati ionizacijska past. Zaznali so 657
antiatomov in po tem sklepali, da je nastalo kakih 170 t isoč antiatomov.
Ne brez ponosa so zapisali: "Veni uri la hko ujamemo več antiprotonov iz
ioniziranih atomov R, kot je skupaj vseh antiatomov, o katerih so poročali
doslej ."

