Leptonii
Categoria

Nume

Simbol

Sarcina
electrică
(e)

leptoni/antileptoni
încărcaţi

electron/pozitron

e-/e+

-1/+1

0.511

miuon/antimiuon

μ-/μ+

-1/+1

105.7

lepton tau/antilepton tau

τ-/τ+

-1/+1

1777

neutrino/antineutrino
electronic

0

<2.2·10-6

neutrino/antineutrino
miuonic

0

<0.17

neutrino/antineutrino tau

0

<15.5

leptoni/antileptoni

neutri

Masa
(Mev/c2)

1

Leptonii neutri (neutrinii)
 Neutrino sau neutrin; particulă elementară neutră, din familia
leptonilor, cu spinul 1/2 şi masa diferită de zero.

 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.
 Ȋn interacţiunea cu alte particule, neutrino, se
poate transforma numai în leptonul asociat.
 interacţiunea cu materia este deosebit de slabă,
(detectarea fiind extrem de dificilă).
 sunt la fel de răspândiţi în univers ca şi fotonii
 sunt creaţi în:
o dezintegrarea beta
o captura electronilor şi cea a miuonilor
o dezintegrarea particulelor elementare.

● Dezintegrarea beta
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● Captura electronilor
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● Captura miuonilor

-Captura ordinară (MDC) - implică captura unui miuon negativ
din orbitale atomice, fără emisia unui 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.
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 Neutrinul a fost postulat de W.Pauli în 1931 din impunerea conservării energie şi
impulsului în dezintegrarea beta
 Teoria dezintegrării β (E. Fermi - 1933):
 Electronul şi neutrino se formează în procesul de
dezintegrare beta (se formează în momentul
emisiei lor de către nuclee).
 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 iniţială constă dintr-un neutron şi un fond negativ infinit de
neutrini;
 starea finală constă dintr-un proton, un electron de energie pozitivă
(pozitron) 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 şi dezintegerarea β+ .

Elicitatea neutrinului
 Observaţie experimentală: neutrinul din dezintegrarea βeste diferit de cel din dezintegrarea β+ . Proprietatea de
diferenţiere – elicitatea:
 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 sa
nu este nulă, s-a definit elicitatea h ca fiind proiecţia spinului s particulei pe
direcţia impulsului p
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Masa neutrinilor

 Interacţiune extrem de slabă - extrem de dificil de măsurat –
Se măsoară radiaţia Cerenkov dată de electroni sau miuoni din interacţia:

𝜈μ + n →μ- + p sau
(ex: secţiunea eficace pentru procesul

𝜈e + n →e- + p

e+n→e-+p la energii de peste câţiva MeV este în jur de 10-43 cm2 ceea ce

înseamnă că într-un cub de fier cu latura de 1m probabilitatea de intereacţie este 10-17)

 Pentru a fi detectaţi trebuie îndeplinite două condiţii:
 să existe o sursă care să genereze foarte mulţi neutrini
 să existe un rezervor care să interpună un volum foarte mare de
material de interacţiune şi un sistem complex de detectori
 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.
 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 legată de
procesele subatomice care au avut loc imediat după Big Bang

 Până în prezent, experimentele de oscilaţii ale neutrinilor 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
3
3
H

1
2 He
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 Valori recente pentru limitele superioare:

m   5.6 eV
e

m   3.9 eV
e

►Masa neutrinului miuonic υμ - din dezintegrarea

    
 Valoare pentru limita superioară:

m  170 KeV

►Masa neutrinului taonic υτ - din dezintegrarea taonului

  5( 0 )   

  3( 0 )   

 Valori recente pentru limitele superioare:

m  23.1 MeV ( ALEPH)

m  29.9 MeV (OPAL )

Oscilaţiile neutrinice
 1957-Bruno Pontecorvo lansează ipoteza că neutrinii pot oscila, schimbându-şi pe
parcursul acestor oscilaţii tipul (transformându-se dintr-un neutrino electronic, într-unul
miuonic, apoi într-unul tauonic etc.) diferitele tipuri de neutrini nu sunt de fapt decât
manifestări diferite ale aceleiaşi particule

 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 fiecăruia. 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 stări proprii de
masă din νe, νμ si ντ. Un detector plasat la locul oportun
ar putea să detecteze doar un anumit tip de neutrino.

 Esenţa teoriei - aceste oscilaţii pot apărea doar în condiţiile în care neutrinul, privit din
punct de vedere al naturii sale ondulatorii, are în componenţa sa două sau mai multe unde
uşor diferite. Aceste diferenţe sunt conform mecanicii cuantice rezultatul faptului că
neutrinii au masă..
 Plecând de la un fascicul de neutrino νμ
(stânga), unda de probabilitate va fi complet
defazată ca neutrino electronic νe (mijloc)
înainte de a se schimba din nou in νμ,
fasciculul continuând astfel să se propage
spre dreapta

Reprezentarea grafică a amestecului de neutrini
(θ12 = 32.5°, θ23 = 25°, θ13 = 5°)

• Diferenţa de masă, Δm2, de ordinul 1×10−4 eV2
• Distanţa de oscilaţie, L, (Km)
• Energia neutrinilor, E ( MeV sau GeV)

 Experimentele SuperKamiokande (Japonia, 1998) şi Subdury National Observatory
(SNO), (Canada 1999) au dovedit că există oscilaţii neutrinice

Implicaţii:
o Faptul că neutrinul are masă arată că
Modelul Standard este o descriere
incompletă a naturii.
o Descifrarea mecanismului oscilaţiei
neutrinilor poate oferi o serie de răspunsuri
cu privire la Univers

• Materia întunecată-substanță din cosmos foarte puțin cunoscută, teoretizată relativ recent și
formată din particule încă nedetectate experimental. Dovedirea existenţei ei este mai greu de
realizat deoarece nu emite radiaţii, aceasta fiind stabilită doar teoretic. Expansiunea acelerată
a Universului ar fi datorată materiei întunecate, bazate pe certitudinea prezentei “găurilor
negre”
• Energia întunecată - a fost descoperită (1998) prin observarea supernovelor apărute în
galaxiile îndepărtate (în spațiu deci și în timp). Ar putea fi și un efect al dimensiunilor
paralele ale Universului, confirmat teoretic de teoria stringurilor.

Secţiunea eficace a neutrinilor funcţie de energie
(energii tipice ale neutrinilor funcţie de sursă)

Premiul Nobel pentru Fizică 2015
descoperirea oscilaţiilor neutrinilor - confirmă faptul că aceste particule au masă.
Takaaki Kajita, de la Universitatea din Tokyo
Arthur B. McDonald, de la Queen's University, Canada

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

 În fiecare secundă un om este 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 miliarde de neutrini care 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 aproapede de viteza luminii şi se pierd în
imensitatea Universului !!!!!!

 Neutrini atmosferici

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

pN  X
     / 

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

  e   /   e / e

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

I  ( E , x) 

Z N

N

 x  x E
I N ( E ,0) exp  
   

Λ - este lungimea de atenuare a nucleonilor în aer
Valoarea maximă este   120 g şi corespunde unei
cm 2
altitudini de 15 kilometri.

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

 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 cosmică 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 răspândire uniformă în
univers, iar înainte de expansiunea
cosmologică, temperatura joasă permite
adunarea lor în clusteri. Astfel materia
(întunecată) generată din neutrinii se numeşte "
materie întunecată fierbinte" (hot dark matter).

http://phys.org/news4541.html

 Neutrini din reactorii nucleari
 Reactorii nuclearei sunt principala sursă artificială de generare de neutrini.
 Anti-neutrinii sunt generaţi în dezintegrarea beta din fragmentele de fisiune bogate în
neutroni. În principal 4 izotopi contribuie la fluxul de antineutrini:
U235, U238, Pu239,Pu241
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 Neutrini de la acceleratorii de particule
 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

Generarea fasciculelor de neutrini la CERN Neutrinos to Gran Sasso (CNGS)

Experimente de detectie a neutrinilor
Abreviație

Nume întreg

Sensibilit Tip
ate[a]

νx + e−→ νx + e−

ES

νe

νx + e− → νx + e−
νe + 20Ne → νe + 20Ne

ES
ES

R

νe

νe + p → e+ + n

R

νe

νe + p → e+ + n

BORon EXperiment

CLEAN

Cryogenic Low-Energy LS, SN,
Astrophysics with Neon WIMP

Daya Bay Reactor
Neutrino Experiment
Double Chooz Double Chooz Reactor
Neutrino Experiment

Tipul
reacti
ei[b]

νe

BOREXINO

Daya Bay

Reacție indusă

LS

Detector

Tip de
detector

Energi
a de
prag

Locația

În
funcțiune

LOSshielded by Scintillation
water
Liquid Ne(10 t) Scintillation

250–665 Gran Sasso, Italy May 2007–
keV
future

CC

Gd-doped LOS Scintillation

1.8 MeV Daya Bay, China 2011–

CC

Gd-doped LOS Scintillation

1.8 MeV Chooz, France

2011–

GALLEX

GALLium Experiment

LS

νe

→ 134Ba + e−+ e− BB
→ 136Ba + e−+ e−
νe + 71Ga → 71Ge + e− CC

GNO

Gallium Neutrino
Observatory

LS

νe

νe + 71Ga → 71Ge + e−

CC

GaCl3 (30 t)

Radiochemical 233.2
keV

HERON

Helium Roton
LS
Observation of Neutrinos

νe

νe + e−→ νe + e−

NC

Superfluid He

Rotational
excitation

νe

37Cl

C2Cl4 (615 t)

νe

νe + e−→ νe+ e−
νe + 127I → 127Xe + e−

Radiochemical 814 keV Homestake
1967–1998
Mine, South
Dakota
Radiochemical 789 keV Homestake
future
Mine, South
Dakota
Cherenkov
5.9 MeV Gran Sasso, Italy

EXO-200

134Xe

Enriched Xenon
Observatory

HOMESTE– Homestake chlorine
CHLORINE experiment

S

HOMESTAK Homestake iodine
E–IODINE
experiment

S

ICARUS

IceCube
Kamiokande

LXe

WIPP, New
Mexico

GaCl3 (30 t)

Radiochemical 233.2
keV

Gran Sasso, Italy 1991–1997
Gran Sasso, Italy May 1998–
Jan 2002

136Xe

+ νe → 37Ar*+ e− CC
+ e+ + νe

37Ar*→ 37Cl

Imaging Cosmic And
S, ATM,
Rare Underground Signal GSN

νe, νμ, ν ν + e−→ ν + e−

IceCube Neutrino
Detector

νe, νμ, ν ν + e− → ν + e−

S, ATM,
CR, ?

Kamioka Nucleon Decay S, ATM
Experiment

1 MeV

2009-

future

ES
CC

NaI in water

ES

Liquid Ar

ES

Water
ice(1 km3)

Cherenkov

~10 MeV South
Pole,Antarctica

2006–

ES

Water (H2O)

Cherenkov

7.5 MeV Kamioka,Japan

1986–1995

τ

τ

νe

νe + e− → νe + e−

LENS
Majorana

MOON

Low Energy Neutrino
LS
νe
Spectroscopy
Neutrinoless Double Beta
BB
νe
Decay in 76Ge to measure
lepton number violation and
neutrino mass scale
Molybdenum Observatory
LS, LSN νe
Of Neutrinos

νe + 115In → 115Sn + νe + 2γ CC
BB

HPGe

Scintillatio 120 keV LANL, USA
n
Semicondu 2039
Homestake
ctor
keV
Mine, South
Dakota

νe + 100Mo → 100Tc +e−

CC

100Mo (1 kt)
+ MoF6 (gas)

Scintillatio 168 keV Washington,U
n
SA

Mineral
oil(1 kton)

Cherenkov ~100
keV

76Ga

→ 76As + e−+ e−

In-dopedLOS

constructio
n
start 2010

MiniBooN Mini Booster Neutrino
E
Experiment

AC

νe, νμ

νe + 12C → e− + X

CC

MINOS

Main Injector Neutrino
Oscillation Search

AC

νe, νμ

νμ+nucleus→μ−+X

CC, ATM Solid scintillator Scintillatio ~0.5
n
GeV

NEVOD

Cherenkov water detector
NEVOD

ATM,
CR

νμ

νμ + n → μ−+ p
νμ + p → μ+ + n

CC

Water (H2O)

NOνA

NuMI Off-Axis
νe Appearance
Reactor Experiment for
Neutrino Oscillation

AC

νe, νμ

νe+nucleus→e−+X

CC

R

νe

νe + p → e++ n

CC

Liquid
scintillator
Gd-dopedLOS

Scintillatio ~0.1
Illinois andMi 2011–
n
GeV
nnesota, USA
Scintillatio 1.8 MeV South Korea 2011–
n

Soviet–American Gallium
Experiment

LS

νe

νe + 71Ga → 71Ge + e−

CC

GaCl3

Radiochem 233.2
ical
keV

SciBooNE SciBar (Scintillator Bar)
AC
νμ
νμ + 12C → μ−+ X
Booster Neutrino Experiment
SNO
Sudbury Neutrino
S, ATM, νe, νμ, ντ νe + 2D → 2p + e−
Observatory
GSN
νx + 2D → νx + n + p

CC, NC

Plastic(CH,10
Scintillatio ~100
Illinois, USA 2007–2008
ton)
n
keV
Heavy
Cherenkov 3.5 MeV Creighton
1999–2006
water(1 kt D2O)
Mine,Ontario

Super-K

ES
CC
CC

Water (H2O)

Cherenkov

Kamioka, Japa 1996–
n

ES

Water(440 kt H2 Cherenkov
O)

Henderson
future
Mine,Colorado

RENO

SAGE

UNO

νe + e− → νe + e−
Super-Kamiokande
S, ATM, νe, νμ, ντ νe + e− → νe + e−
GSN
ν e + n → e− + p
νe + p → e++ n
Underground Nucleon decay S, ATM, νe, νμ, ντ νe + e− → νe + e−
and neutrino Observatory

GSN,
RSN

CC
NC
ES

Illinois, USA

2002–

Illinois and
2005–
Minnesota,US
A
Cherenkov ~2 GeV Moscow, Russ 1993–
ia

Baksan
1990–2006
Valley,Russia

[a] Solar neutrino (S), Low-energy solar neutrino (LS), Reactor neutrino (R), Terrestrial neutrino (T), Atmospheric neutrino (ATM),
Accelerator neutrino (AC), Cosmic ray neutrino (CR), Supernova neutrino (SN), Low-energy supernova neutrino (LSN), Active galactic nuclei
neutrino (AGN), Pulsar neutrino (PUL)
30
[b] Elastic scattering (ES), Neutral current (NC), Charged current (CC), Double beta decay (BB)

