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ZAJÍMAVOSTI Z VĚDY A TECHNIKY

Magnetické monopoly

V ústavu CERN v Ženevě se na protonovém synchrotronu 25 GeV koná od začátku
r. 1961 rozsáhlý pokus, jehož cílem je řešit otázku existence DIRACOVYCH magnetických
monopolů. Dirac ukázal již před 30 lety, že formalismus kvantové mechaniky vede
za jistých podmínek k rovnicím, jejichž jedinou interpretací je pohyb elektronu v poli
jednoho magnetického pólu; magnetický náboj je přitom celistvým násobkem elemen
tárního náboje g, jehož poměr k elementárnímu náboji elektrickému e je — = ——- = ——.
Již z tohoto poměru velikostí obou nábojů je zřejmé, že částice s elementárním magne
tickým nábojem g by ionizovala I —) = 4700krát více než stejně rychlá částice s elektric
kým nábojem e. Při průletu hmotným prostředím by se tedy monopol rychle brzdil
velkými ionizačními ztrátami energie, kdežto v magnetickém poli by naopak velmi rychle
energii získával; např. při průletu dráhy 10 cm v poli 10 000 oersted by získal energii
asi 2 miliardy eV.
Magnetický monopol by mohl existovat také ve stavu vázaném k atomům nebo k mole
kulám paramagnetických látek (vazbová energie vychází řádu 1 eV); při velmi pomalém
pohybu paramagnetickou látkou by difúzi monopolů ven bránilo magnetické povrchové
napětí řádu několika eV, naopak z diamagnetických materiálů by byly monopoly vypuzovány. Velikost hmoty magnetického monopolu se dá jen zhruba odhadnout; za předpo
kladu, že klidová hmota M monopolu je dána jeho magnetickým polem a že jeho poloměr
M
q2
je stejný] jako [poloměr elektronu s hmotou m, dostáváme — = ^ , takže M =
= 4700 m = 2,56 hmoty protonu; k umělému vzniku monopolu je proto třeba energie
přibližně v tomto poměru vyšší než k vytvoření párů nukleon-antinuídeon.
První experiment k důkazu existence magnetických monopolů provedli loňského roku
BRADNER a ISBEIX na bevatronu. Intenzívním svazkem protonů 6,3 GeV bombardovali
uvnitř urychlovací komory terč z paramagnetického materiálu; po několika hodinách
terč vyňali a pulsním magnetickým polem se pokoušeli „vytáhnout" ven případně vzniklé
monopoly. Žádný monopol pozorován nebyl.
V CERNu zprvu opakovali Bradnerův experiment s použitím protonů 25 GeV a s terči
z různých látek (AI, Cu -f 2 % Cr aj.), avšak výsledek byl také negativní. V této variantě
pokusu byl činěn předpoklad, že monopoly vzniklé a zpomalené v terči vydrží aspoň
1/2 hodiny než difundují ven nebo se anihilují. Zdá se, že tento předpoklad je chybný,
a proto v další sérii pokusů se od něho upustilo. Extrakce monopolů z terče se bude pro
vádět během ozařování. Jako detektoru se má používat vedle jaderných emulzí také
bublinových komor.
Jaroslav Pernegr

340

