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Eksperymentalna metoda poszukiwania odpowiedzi na w/w pytanie:
  
                      szukanie dowodów że cząstki mogą różnić się od antycząstek!!
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Pomysł został sformułowany w 1986 przez
Geralda Gabrielse*:

“For me, the most attractive way . . . would be to
capture the antihydrogen in a neutral particle trap
such as has been used for neutrons and neutral
atoms. The objective would be to then study the
properties of a small number of [antihydrogen]

atoms confned in the neutral trap for a long time.”

             (* kierownika grupy  ATRAP )

> Motywacja 



Pomysł został sformułowany w 1986 przez
Geralda Gabrielse*:

“For me, the most attractive way . . . would be to
capture the antihydrogen in a neutral particle trap
such as has been used for neutrons and neutral
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atoms confned in the neutral trap for a long time.”

1) Czy CPT jest dokładną symetrią przyrody?
 
2) Dlaczego we Wszechświecie jest znacząco więcej materii niż antymaterii?
 
3) Czy antymateria zachowuje się tak samo w polu grawitacyjnym jak materia ? 

Dlatego  atomy H mogą być narzędziem, 
które posłuży do poszukiwania odpowiedzi na  pytania :

             (* kierownika grupy  ATRAP )
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Wykład publiczny:
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Względna dokładność wyznaczenia poziomów  1s – 2s  w  wodorze  wynosi  4.2 x 10-15  

- Obecnie nie wiadomo gdzie może zachodzić łamanie symetrii CPT, dlatego ważnym
jest jego badanie w różnych systemach znacząco się od siebie różniących (np.
bariony, leptony, atomy).

- Porównanie struktury atomów antywodoru i wodoru (poziomów energetycznych)
może znacząco wpłynąć na dokładność wyznaczenia stopnia zachowania symetrii
CPT które są obecnie znane z badań z leptonami i barionami. 

C. Parthey et. al, Phys. Rev. Lett. 107, 203001 (2011)

> Spektroskopia H - H (porównanie struktury) 



- Porównanie zakładanej
dokładności wyznaczenia
linii 1s-2s w antywodorze z
istniejącymi testami CPT w
obszarze kaonów i leptonów.

- Porównanie poziomów
energetycznych w atomie
antywodoru może być
również pomocne w
polepszeniu dokładności
testów dla leptonów i
barionów, porównując stałe
Rydberga dla atomu wodoru
I antywodoru  

> Spektroskopia H - H (porównanie struktury) 
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- antyprotony są wytwarzane w zderzeniu wiązki 
protonowej (p = 26 GeV/c) ze stałą tarczą irydową

- wiązka antyprotonów wstrzyknięta do AD 
  ma pęd p = 3.5 GeV/c.

- Typowa antyprotonowa „paczka” wiązki zawiera 3x107 

    cząstek, a obniżenie jej pędu do wartości przy której antyprotony 
  mogą zostać użyte w eksperymencie zajmuje około 90 sekund.   

p

p

p p

> AD (Antiproton decelerator)



P=100 MeV/c

P = 3.5 GeV/c

P = 2.0 GeV/c

P = 300 MeV/c

P  = 100 MeV/c
E  = 5.3 MeV 

Cykl : < 3 . 107 / 90 s

- W pierwszym etapie używamy chłodzenia stochastycznego to zmniejszenia 
  romycia pędowego wiązki

- Następnie pęd wiązki jest obniżany do 2 GeV/c i ponownie używane jest
  chłodzenie stochastyczne

- Przy pędzie  300 MeV/c and 100 MeV/c, używane jest chłodzenie elektronowe. 

> AD (Antiproton decelerator)



Obecnie na akceleratorze pracuje 6 eksperymentów:
AD-2 : (ATRAP) Cold Antihydrogen for Precise Laser Spectroscopy

AD-3 : (ASACUSA) Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons

AD-4 : (ACE) Relative Biological Effectiveness and Peripheral Damage of Antiproton Annihilation

AD-5 : (ALPHA) Antihydrogen Laser PHysics Apparatus

AD-6 : (AEGIS) Antihydrogen Experiment Gravity Interferometry Spectroscopy

AD-8 : (BASE) Baryon Antibaryon Symmetry Experiment

W przygotowaniu:
AD-7 : GBAR

> AD (Antiproton decelerator)
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M. George, M. Weel,  T.D.G. Skinner

> Grupa ATRAP
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- Izotop 22Na jest źródłem e+ (pozytonów) używanych do wytwarzania
antywodoru.

- Wysoko energetyczne e+ (pozytony) przechodzą przez moderator Neonowy,
dzięki temu ich energia wynosi około  15 eV. 

- Następnie e+ (pozytony) są akumulowane i transportowane przez 9.5 m
magnetyczną linię transportową do pułapki Penninga.  

- W jednej próbie gromadzimy około 3 x 107 e+ (pozytonów) w środku pułapki
Penninga.

> Produkcja pozytonów
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- Pułapka Penninga pozwala uwięzić cząstkę naładowaną
dzięki połączeniu statycznego pola magnetycznego  oraz
pól elektrycznych zgodnie z równaniem na siłę Lorenza: 

> ATRAP – Pułapka Penninga

- Dzięki temu cząstka naładowana jest uwięziona w
obszarze pułapki i może poruszać się wzdłuż linii pola
magnetycznego.
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P=100 MeV/c
T=5.3 MeV

AD:T < 5 keV

1) Załadowanie antyprotonów
(DEG ~ 600V)

2) Zamknięcie degradera
(DEG < -5keV)
Chłodzenie antyprotonów 
elektronami

3) Usuwanie elektronów.

4) Proces jest powtarzany aby 
uzyskać dużą liczbę 
antyprotonów.  

Typowo w takiej procedurze
 (która zajmuje 1 h – 1.5 h)

akumulujemy 107  antyprotonów

> Pułapkowanie antyprotonów



- Proces produkcji którego używamy do wytwarzania atomów antywodoru nosi nazwę 
   rekombinacji 3-ciałowej:

- Aby wyprodukować antywodór H, musimy mieć antyprotony (p) i pozytony  (e+) w
tym samym obszarze pułapki Penninga (dla zachowanie zasady pędu i energii
produkcja musi odbyć się w obecności 3 cząstki)

- Produkcja I pułapkowanie
antywodoru może trwać od 
2 ms, aż do 15 min.

- Czas przetrzymywania
antywodoru waha się w
granicach od 15 – 1000 s. 

- Atomy antywodoru są
przetrzymywane w pułapce
Penninga-Ioffee   

> Produkcja antywodoru



Promieniowanie 
kosmiczne

 (linia prosta)

Anihilacja 
proton-antyproton

- Przetrzymywane atomy antywodoru po uwolnieniu 
“dryfują” w stronę ścianek pułapki gdzie, anihilują z materią.

- Produkty anihilacji są wykrywane przez 4 warstwy 
włókien scyntylacyjnych i 2 warstwy hodoskopów scyntylacyjnych,   

- Wydajność zarejestrowania zdarzenie koincydencyjnego pomiędzy hodoskopami
a włóknami scyntylacyjnymi pochodzącego z anihilacji antywodoru wynosi  54%  

> Produkcja antywodoru i jego detekcja



Sygnał w czasie 1 sekundy
okna pomiarowego

Prawdopodobieństwo że
zarejestrowane zdarzenie jest
tłem pochodzącym z
promieniowania kosmicznego

Próba bez produkcji 
antywodoru

ATRAP Collaboration, Phys. Rev. Lett. 108, 113002 (2012)

> Produkcja antywodoru i jego detekcja



ATRAP Collaboration, Phys. Rev. Lett. 110, 130801 (2013)

- Precyzyjny test CPT przez porównanie barionu i antybarionu

- Moment magnetyczny protonu i antyprotonu  
   powinny mieć te same wartości 
   ale przeciwne znaki.

Dokładność wyznaczenia momentu magnetycznego p 
w stosunku o magnetonu jądrowego.

Najdokładniejszy test zachowania 
symetrii CPT w układzie 

barion-antybarion
(proton-antyproton)

- W ATRAP użyliśmy pojedynczego antyprotonu
aby wyznaczyć jego moment magnetyczny:

> Moment magnetyczny antyprotonu



- Opracowujemy nowe metody manipulowania cząstki 
  W celu zoptymalizowania stron cząstek w trakcie 
  produkcji antywodoru.

- Nowa pułapka Penning oraz Ioffee są obecnie budowane 
  w ośrodku CERN i zostaną przetestowane jeszcze 

    w tym roku.

> Plany 

- Testujemy nową metodę produkcji antywodoru.

- Przygotowujemy nowy układ do detekcji anihilacji 
atomów antywodoru oparty o nowoczesne detektory 

 scyntylacyjne i fotopowielacze krzemowe 
 (prace w Krakowie)

- Obecnie budujemy układ do spektroskopii laserowej 
  który będzie przetestowane w tym roku.

ATRAP



Dziękuję !


