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پادهیدرژن یِ گرانش ِ جرم ِ سنجش

ِ جرم ِ نسبت یِ برا ی مستقیم یِ نتیجه مجود یِ داده�ها از استفاده با ،[2] سرن در [1] آلفا ِ گروه

ی و پادپرتُن ی ِ شامل ی اتم پادهیدرژن .[3] است داده پادهیدرژن یِ برا لخت ِ جرم به گرانش

ی در را پادهیدرژن یِ اتمها که است این روش است. هیدرژن) در ترن ال و پرتُن یِ جا (به پزیترن

این یِ برا الزم ِ زمان نند. می خاموش را تله یِ مغناطیس ِ میدان بعد میدارند، ه ن مغناطیس یِ تله

مجود یِ سنجشها دارد. بسته�گ لخت ِ جرم به گرانش ِ جرم ِ نسبت به برسند تله یِ لبه به ذره�ها که

ِ انواع یِ برا نسبت این میدهند نشان ( معمول یِ ماده یِ برا دقیق، بسیار و متفاوت ی آزمایشها (با

یِ ماده یِ (برا سان ی ِ مقدار این که نند می تعریف چنان را نسبت این است. سان ی ماده ِ گوناگون

بزرگتر پادهیدرژن یِ برا نسبت این میدهد نشان آلفا ِ گروه ِ تحلیل تعریف، این با شود. ی ( معمول

غالب ِ انتظار است. بزرگ ی خیل مانده باق که ای گستره البته است. 110 از تر کوچ و (−65) از

است، پادگرانش با متناظر نسبت این یِ برا منف ی مقدار باشد. 1 و (−1) ِ بین نسبت این که است این

باشد. ی باید نسبت این هم، هم�ارزی ِ اصل ِ اساس بر پادماده. و ماده ِ بین گرانش ِ رانش یعن که

ِ هدف و است، ی به نزدی بسیار یا ، ی نسبت این نند می ر ف -پیشه�ها فیزی ِ بیشتر واق در

یِ برا است. ی از آن ِ کوچ بسیار یِ احتمال یِ انحرافها تعیین هم نسبت این ِ سنجش یِ آزمایشها

است. الزم ی دقیقتر بسیار یِ سنجشها ی، هدف چنین به رسیدن
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