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AEgIS eksperimentet på CERN jobber for å finne ut om antimaterie vil 
falle mot jorden med samme gravitasjonsakselrasjon som vanlig materie.
Denne oppgaven undersøker om en Timepix3 detektor kan brukes i 
AEgIS eksperimentet som detektoren som måler fallet til antihydrogen.

Dersom du kan lage ball av antimaterie, vil den da falle til jorden 
med samme akselerasjon som en vanlig ball? Eller vil den falle raskere, 
saktere eller kanskje oppover? Per i dag vet vi faktisk ikke svaret på 
dette spørsmålet. Man kan gjøre antagelser basert på teoretisk 
kunnskap, men gravitasjonsakselrasjonen på antimaterie har aldri blitt 
målt eksperimentelt.  AEgIS prosjektet på CERN har som  hensikt å 
finne svar på dette spørsmålet ved å måle gravitasjonsakselrasjonen på 
antihydrogen. Antihydrogen er i dag det største antiatomet som har blitt 
produsert i et laboratorium og levd lenge nok til å la seg studere. 

For at gravitasjonsakselrasjonen til antihydrogen skal kunne måles
trengs en detektor som kan oppfatte posisjonen til antihydrogen veldig 
nøyaktig.  Denne oppgaven presenterer en studie for å undersøke om en 
Timepix detektor kan brukes til dette formålet. Timepix er en velutprøvd 
type piksel detektor, og brukes for eksempel til å måle kosmisk stråling 
på den internasjonale romstasjonen, men har aldri før blitt testet med 
antimaterie. 

I studien presentert her ble en Timepix detektor for første gang 
eksponert for en stråla av antiprotoner fra  «The Antiproton 
Decelerator» (AD) på CERN. Antiprotonene annihilerte på overflaten av 
detektoren, og sporene av disse annihilasjonene kunne leses ut som 
stjerneformede mønstre i detektoren. Det ble først laget en automatisk 
metode for å gjenkjenne disse mønstrene. I tillegg ble det utviklet en full
simulering av responsen til en Timepix3 detektor. Denne simuleringen 
og de reelle dataene ble til slutt brukt for å utforske forskjellige metoder
for å rekonstruere den nøyaktige posisjonen der antiprotonet traff 
detektoren. 


