
 نوترينوها كشف و بتا پرتو

 تاس ی صفحِ کِ تطَسی دّین قشاس( تاسهخالف تا)تاسداس دٍصفحِ پشتَصاساتیي هَاد اص حاصل تاتش کِ ٌّگاهی

 تِ کِ هیآیذ تَخَد پشتَ ػِ کِ دیذ تاشذخَاّین داشتِ قشاس دسپاییي هٌفی داس تاس ٍصفحِ تاال دس هثثت داس

 تاسالکتشیکی. .هیشَد خزب کاغز تَػط داسدٍ سا پضیشی ًفَر کوتشیي پشتَ ایي: .آلفا پشتَی.1: اػت صیش ششح

 تِ کن اًحشاف تا الکتشیکی هیذاى دس. .تاشذ هی(ّلین ّؼتِ)پشٍتَى ٍدٍ ًَتشى دٍ خٌغ ٍاص اػت هثثت آى

 هیٌیَم آلَ ٍػیلِ ٍتِ کشدُ عثَس کاغز اص پشتَ ایي: .تتا پشتَی.2. هیشَد هٌحشف هٌفی هٌفی قطة ػوت

 تِ الکتشیکی دسهیذاى. .اػت( کاتذی پشتَی) الکتشٍى ٍاصخٌغ هیثاشذ هٌفی آى تاسالکتشیکی. .هیشَد خزب

 ػشب ٍتَػط کشدُ عثَس ٍآلَهیٌیَم اصکاغز: .گاها پشتَی.3. هیشَد هٌحشف صیاد اًحشاف تا هثثت قطة ػوت

 آى خٌغ اػت ٍخٌثی ًذاسد الکتشیکی تاس. .داسد سا پزیشی ًفَر تیشتشیي ٍاقع دس هیشَد خزب

 یا ّؼتِ تشاثشتحشیک گاها پشتَی. ًویشَد هٌحشف ًیض الکتشیکی هیذاى دس. .اػتx پشتَی ٍّواًٌذ(ًَس)اصفتَى

 .هیشَد تثذیل ٍالکتشٍى پشٍتَى تِ ًَتشٍى تتایک پشتَی تَلیذ ٌّگام. هیشَد تَلیذ ّؼتِ صایی پشتَ

 

 ها نوترينو

 

 نوترينو كشف

 اًذاصُ سا تتا رسات اًشطی تا شذ هصون کشد، آغاص تتا اشعِ تشسٍی سا خَد تحقیقات چادٍیک خیوض کِ ٌّگاهی

 اػت؟ شذُ تَصیع آًْا اًشطی یا هیآیٌذ، تیشٍى اًشطی هیضاى یک تا آًْا ّوگی آیا: پشػیذ خَد اص اٍ. تگیشد

 کٌٌذُ گوشاُ ًتایح ٍلی دٌّذ پاػخ پشػش ایي تِ تا تَدًذ کَشیذُ پظٍّشگشاى دیگش ٍ تضسگ سادسفَسد خَد

 آصهایشی هیشذًذ، خاسج سادیَم اص کِ الکتشًٍْایی حشکت هقذاس ٍ اًشطی گیشی اًذاصُ هٌظَس تِ چادٍیک. تَد

 تَاًؼت اًحشاف هیضاى گیشی اًذاصُ تا ٍ هیکشد هٌحشف هؼیش اص سا رسات آٌّشتایی آى دس ک کشد طشاحی

. کشد اػتفادُ گایگش شواسشگش شثیِ الکتشیکی تخلیِ شواسشگش یک اص ٍی.آٍسد تذػت سا حشکت هقذاس

. ًویشَد سعایت دیگش اًشطی تقای قاًَى هیذادًذ ًشاى اٍ آصهایشْای ًتایح کِ تَد ایي چادٍیک کشف اّویت

 : تَد چٌیي هشتَطِ تشّوکٌش

 

A → B + electron 



Aٍاپاشی اص پیش سادیَاکتیَ اتن ٍ B صفش تقشیثا اص هیتَاًذ الکتشٍى ایي اًشطی.اػت ٍاپاشی اص تعذ اتن ّواى 

. تاشذ تشاتش B اًشطی کل تا تایذ آى، ػاکي خشم اًشطی هٌدولِ ، A کلی اًشطی. تاشذ هعیي حذاکثش یک تا

 تقشیثاّیچ ٍ اػت پاییي گاّی ٍ تاال تؼیاس اٍقات تشخی الکتشٍى اًشطی تِ B اًشطی ًؼثت شذ دیذُ چٌاًکِ

 تِ ّا آصهایش ایي هیشَد؟ هٌتشش دیذی قاتل غیش رسُ آیا. ًویشَد ایداد هَاصًِ هعادلِ دس پغ. ًذاسد تؼتگی

 ٍ اٍ. پیَػت سادسفَسد گشٍُ تِ الیغ چاسلض ًام تِ فشدی خٌگ اص پغ شذ، هتَقف اٍل خْاًی خٌگ دلیل

 شگشدشاى. اًذیشیذًذ هیشذ، حاصل Β تِ Α اص گزاس دس کِ ای اًشطی آٍسدى تذػت تشای سٍشی ٍػتش ٍیلیام

 دسخِ. کٌذ گشم تَد شذُ عایق کاهال کِ سا ػشب اص تضسگی اػتَاًِ شذُ هٌتشش اًشطی تگزاسًذ کِ تَد ایي

. تگیشًذ اًذاصُ دّذ، ًشاى سا دها کَچک تغییشات اػت قادس کِ تشهَکَپل حؼاع دػتگاُ تا سا ػشب حشاست

 ًوی تاقی خَد اص اثشی گوشذُ اًشطی ایي. ًویآهذ تیشٍى دیگشی کٌٌذُ گشم عاهل ّیچ. داشت قطیت ًتیدِ

 ػال دس کِ گشفت شذت چٌاى تتا اشعِ تاتش دس شذُ گن اًشطی هؼالِ. ًذاشت ٍخَد تَضیحی ٍ گزاشت

 گوشذُ اًشطی تَضیح. ًیایذ تکاس ّؼتِ حَصُ دس پایؼتگی اصل قاًَى شایذ کِ کشد پیشٌْاد تَس ًیلض 1121

 سا پایؼتگی اصل سیختي فشٍ تش هثٌی تَس عقیذُ ًویتَاًؼت اٍ. هیواًذ تاقی پائَلی ٍلفگاًگ اًتظاس دس تایذ

 تشّوکٌش ایي اص کِ کشد پیشگَیی سا خذیذی رسُ ٍخَد 1131 ػال دس «تٌگٌا ایي اص گزس» تشای ٍ تپزیشد

 ٍ تاس تذٍى تایؼتی رسُ ایي. هیگزاسد تاقی حشاستی ًِ ٍ هؼیشی ًِ الیغ کالشیوتش دس خَد اص ٍ هیآیذ تیشٍى

 گزاشت ًام «ًَتشیٌَ» تعذّا فشهی اًشیکَ کِ سا رسّای پائَلی تذیٌؼاى. تاشذ تاال ًفَر قذست اص تشخَسداس

 چٌیي سػاًیذ چاج تِ سا اى فشهی 1133 ػال دس چٌاًکِ تتا ٍاپاشی ٍاکٌش تشتیة ایي تِ. کشد پیشگَیی

 :اػت

 

Α → Β + electron + Neutrino 

 

 تِ ًَتشیٌَ ٍخَد ایذُ آى اص پیش خیلی اها شَد، سدیاتی هؼتقیوا ًَتشیٌَ تا گزشت هی تایذ ػال 22

 .تَد شذُ پزیشفتِ هؼتقین غیش اًشطی، تقای قاًَى اص اػتفادُ ػثة تِ طَسکلی


