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საერთაშორისო კოლაბორაციის ფარგლებში ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევების 

შედეგები. ექსპერიმენტები ჩატერებული იყო ქ.იულიხის COSY ამაჩქარებელის ANKE 

სპეტრომეტრზე. არსებობდა თეორიული მოსაზრება, რომ შესაძლებელია პოლარიზებული 

ანტიპროტონების ნაკადის მიღება პოლარიზებული პოზიტრონების საშუალებით - ე.წ. 
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მსგავსი ტიპის, მხოლოდ შებრუნებული (დეპოლარიზაციის) ექსპერიმენტები  ჩატერებული 

იყო 2008 წლის აგვისტოში, რომლის დროსაც შემოწმდა ამ მოსაზრების სამართლიანობა 

პოლარიზებული პროტონებისა და არაპოლარიზებული  ელექტრონების  ნაკადების 

შემთხვევაში. პოლარიზებული პროტონული ნაკადის რაიმე შესამჩნევი დეპოლარიზაცია არ 

იქნა დაფიქსირებული, და ამდენად, ეს მეთოდი დაწუნებულ იქნა. არსებობდა სხვა 

თეორიული მოსაზრებაც, დამყარებული სპინური ფილტრაციის მოვლენაზე, რომლის 

თანახმად არაპოლარიზებული პროტონების ნაკადის წყალბადის პოლარიზებული სამიზნის 

მარავალჯერადი გადაკვეთისას სპინის ორიენტაციაზე დამოკიდებული ურთიერთქმედება 

სპინური კომპონენტის გავლენით ”ამოარჩევს” ერთი და იგივე ორიენტაციის სპინის 

პროტონებს, და ამგვარად, მოახდენს ნაკადის პოლარიზაციას. 2011 წლის სექტემბერში 

ჩატერებულმა ექსპერიმენტებმა დაადასტურეს ამ მეთოდის სამართლიანობა. იგივე მეთოდი 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას პოლარიზებული ანტიპროტონების ნაკადის მისაღებად, 

რომლის განხორციელება იგეგმება CERN ID ანტიპროტონულ ამჩქარებელზე. უნდა 

აღინიშნოს, რომ განხორციელებულ ექსპერიმენტებში შეძენილ იქნა ნაკადის მცირე 

პოლარიზაციის ზუსტი გაზომვის უნიკალური გამოცდილება სილიკონური კვალური 

დეტექტორების საშუალებით. რაც სამომავლოდ შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამუხტული 

ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური მომენტის (ედმ) ძიების ექსპერიმენტებში, სადაც 

ასევე სპინის პრეცესიით განპირობებული ნაკადის მცირე პოლარიზაციის გაზომვაა საჭირო. 

ასეთი ექსპერიმენტების ჩატერება იგეგმება იულიხის COSY ამაჩქარებელზე (JEDI 

საერთაშორისო კოლაბორაცია), რომელშიც ჩვენი ინსტიტუტი მონაწილეობს. ედმ კვლევებს 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბარიოგენეზის პრობლემის ასახსნელად. 
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