Leptonii neutri (neutrinii)
Neutrino sau neutrin; particulă elementară
neutră, din familia leptonilor, cu spinul 1/2 şi
masa diferită de 0
● participă doar în procesele intermediate de
interacţiunile slabe şi gravitaţionale.
●sunt cunoscute trei tipuri de neutrini (3 arome):
electronic υe, miuonic υµ şi neutrinul τ, υτ.
● In interacţiunea cu alte particule, neutrino, se
poate transforma numai în leptonul asociat.
● interacţiunea cu materia este deosebit de slabă,
(detectare fiind extrem de dificilă).
●sunt la fel de răspândiţi în univers ca şi fotonii
● sunt creaţi în:
dezintegrarea beta
captura electronilor şi cea a miuonilor
dezintegrarea particulelor elementare.

dezintegrarea beta
captura electronilor
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captura miuonilor
■Captura ordinară (MDC) - implică captura unui miuonl
negativ din orbitale atomice, fără emisii de un foton gamma:
µ- + p+ → υ + n0
■Captura radiativă (RMC) este versiunea radiativă a
MDC, în care este emis şi un foton gamma
µ- + p+ → υ + n0 +γ
dezintegrarea particulelor elementare.

τ+ → e+ + ν e + ν τ
τ− → µ− + νµ + ν τ

τ− → µ − + νµ + ν τ

Postulat de W.Pauli in 1931 din impunerea conservării energie şi impulsului
în dezintegrarea beta
Dezvoltat de E. Fermi în teoria dezintegrării β :
electronul şi neutrino se formează în procesul de
dezintgrare beta (analog formării se formează în
momentul emisiei lor de către atomi). Procesul de
dezintegrarea beta are loc ca urmare a interacţiei
slabe dintre câmpul electrono-neutrinic (ale cărui
cuante sunt electronul şi neutrino) şi nucleon.
Interpretare – teoria Dirac:
starea initială constă dintr-un neutron şi un fond negativ infinit de neutrini;
starea finală constă dintr-un proton, un electron de energie pozitivă şi
antineutrinul considerat un “gol” în fondul negativ infinit de energie a
neutrinilor. Aşadar a fost creat un electron de energie pozitivă şi a fost
anihilat un neutrin de energie negativă.
Similar se poate trata dezintegerarea β+ .

Elicitatea neutrinului
Observaţie experimentală: neutrinul din dezintegrarea βeste diferit de cel din dezintegrarea β+ . Proprietatea de
diferenţiere –elicitate:
Din teoria Dirac referitoare la existenţa antiparticulelor
rezultă faptul că spinul unui fermion cu masă nulă trebuie
să fie orientat paralel sau antiparalel cu direcţia de
mişcare (polarizare)
Faptul că neutrinul se deplasează cu viteză aproape de viteza luminii iar
masa nu este nulă, s-a definit elicitatea h ca fiind proiecţia spinului s
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Masa neutrinilor
-interactiune extrem de slaba - extrem de dificil de măsurat
Experimentele au arătat că cele trei tipuri de neutrini se pot transforma unul
în celălalt - proces cunoscut sub numele de oscilaţie de neutrini. Conform
teoriei cuantice, acest lucru este posibil numai dacă neutrinii au masă.
Conform legilor mecanicii cuantice, dacă o anumită stare
proprie(un neutrino) se propagă în spaţiu, celelalte 3 stări proprii
de masă care-l formează, se vor propaga ca unde cu frecvenţe
diferite, ale căror valori depind de masele fiecaruia. Se crează
astfel un fenomen de interferenţă, pentru care periodic se trece
de la neutrinul originar compus din 3 stări proprii de masă, la o
stare de masă bine definită, combinaţie a celor 3 stari proprii de
masă din νe, νµ si ντ. Un detector plasat la locul oportun ar putea
să detecteze doar un anumit tip de neutrino.
Observaţiile cosmologice şi experimente de laborator, indică faptul că masele celor trei
tipuri de neutrini trebuie să fie extrem de mici şi că originea acestora este strâns
legata de procesele subatomice care au avut loc imediat după Big Bang

Până în prezent, experimentele de oscilaţii ale neutrinilor oscilaţie au furnizat
unele informaţii cu privire la diferenţele de masă între cele trei tipuri de neutrini.

Masa neutrinilor - din studiul proceselor de dezintegrare
Masa neutrinului electronic υe - din dezintegrarea dezintegrarea β a tritiului
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Valori recente pentru limitele superioare:

m ν < 5.6 eV
e

m ν < 3.9 eV
e

Masa neutrinului miuonic υµ - din dezintegrarea

π+ → µ− + νµ
Valoare pentru limita superioara: m ν µ < 170 KeV
Masa neutrinului taonic υτ - din dezintegrarea taonului

τ → 5π( π 0 ) + ν τ

τ → 3π( π 0 ) + ν τ

Valori recente pentru limitele superioare:

mντ < 23.1 MeV ( ALEPH)

mντ < 29.9 MeV (OPAL )

Surse de neutrini
I.Naturale
•Neutrini atmosferici
•Neutrini solari
•Neutrini din supernove
•Neutrini din fondul cosmic

II. Artificiale
•Neutrini din reactori nucleari
•Neutrini de la acceleratorii de
particule

In fiecare secundă un om e străbătut de:
•400000 de miliarde de neutrini ce provin din soare ;
•50 de miliarde de neutrini ce provin din
radioactivitatea rocilor terestre ;
•de la 10 la 100 de miliarede de neutrini ce provin de la
toate centralele nucleare din lume.
corpul uman conţine aproximativ 20 mg de K-40, care este beta-radioactiv, deci emite
circa 340 milioane de neutrini pe zi, care ne părăsesc cu viteza luminii şi se pierd în
imensitatea Universului !!!!!!

Neutrini atmosferici
Ca interacţiunii radiaţiei cosmice cu nucleele atomice (N) din atmosferă se crează
jerbe de particule, dintre care unele sunt instabile şi se dezintegrează, generând
neutrini

p+N→ π+ X
π → µ + νµ / νµ

O parte din miuoni se dezintegrează
înainte de a ajunge pe Pământ

µ → e + νµ / νµ + νe / νe

Fluxul radiaţiei cosmice care trece prin atmosferă, poate fi descris de un set cuplat
de ecuaţii în cascadă cu condiţii de margine în partea superioară a atmosferei
În cazul pionilor încărcaţi cu energie mai mare de 115 GeV, fluxul devine:

I π ( Eπ , x ) ≈
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Λ este lungimea de atenuare a nucleonilor
în aer.
Λ ≈ 120

g
cm 2

Valoarea maximă este
şi corespunde unei altitudini de 15 kilometri.

Z Nπ

reprezinta este spectrul poderat al distribuţiei
de sarcină al pionilor în interacţiunea cu
nucleele atmosferei.

Neutrini solari
Fluxul de neutrini de origine stelară este cel
mai intens (7x1010 neutrini/s/cm2) şi se
datoreşte reacţiilor de fuziune din Soare

LSUN – luminozitatea Soarelui
1AU-distanţa Pământ-Soare (unitate astronomică)

Neutrini din supernove
O supernovă este o explozie stelară. Supernovele sunt
extrem de luminoase şi cauzează o explozie de radiaţii
care adesea este mai strălucitoare decât o întreagă
galaxie, înainte de a dispărea după câteva săptămâni
sau luni. De-a lungul acestui interval, o supernovă poate
radia tot atâta energie cât ar putea emite Soarele pe
toată durata sa de viaţă
Explozia elimină mare parte sau tot
materialul unei stele cu o viteză de până la
30.000 km/s (o zecime din viteza luminii),
declanşând propagarea unei unde de şoc
în mediul interstelar înconjurător. Unda de
şoc duce la răspândirea unui nor de gaz şi
praf denumit reziduri de supernovă

(a) fuziune nucleară, formând un miez de fier (b) colapsare transformându-se în neutroni (c) materialul
intră în recul (d) formează o undă de şoc propagată spre exterior (roşu). Şocul începe să se oprească
(e), dar este reinitiat de un proces ce ar putea include interacţiunea cu neutrini. Materialul înconjurător
este aruncat în afară (f) ramane doar o rămăşiţă degenerată.

Reacţii nucleare în supernove
Absorbţia electronilor din atomul de fier de către
protoni cu emisie de neutrini prompţi

Încălzirea generează radiaţii gama care
produc perechi e+e- emiţând neutrini lenţi

Neutrini din fondul cosmic
radiaţie cosmica de fond ca urmare a Big Bang-ului. Se estimează că fondul
cosmic de neutrini are o temperatură de aproximativ 1.95 K.

neutrinii tind să aibă o răspândite uniformă în univers, iar înainte de expansiunea
cosmologică temperatura joasa permite adunarea lor în clasteri. Astfel materia
(întunecată) generată din neutrinii se numeşte " materie întunecată fierbinte" (hot
dark matter).

Neutrini din reactori nucleari
Reactorii nuclearei sunt principala sursă artificiala de generare de neutrini. Antineutrinii sunt generati în dezintegrarea beta in fragmentele de fisiune bogate in
neutroni. În general 4 izotopi contribuie la fluxul de antineutrini: 235-U, 238-U, 239Pu and 241- Pu
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Neutrini de la acceleratorii de particule
permit transferul de energie cinetică unui fascicul de particule încărcate prin
aplicarea unui câmp electric cu scopul de a produce interacţii nucleare

