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نوترین ِ نوسان یِ برا فیزی ِ نُبِل

در ِشان کار ِ خاطر به ،[4] رسید [3] دانلد م ب آرتر و [2] کاجیتا تاکاک به فیزی ِ [1] نُبِل یِ جایزه

ی آزمایشها تاؤ. و مین، ترن ال میشود، ظاهر (طعم) گونه سه در نوترین نوترین. ِ نوسان ِ نشان-دادن

ی میدادند. نشان انتظار از کمتر ی شار ردند می ار آش را خُرشید از حاصل ِ ترن ال یِ نوترینُها که

ند: می (نوسان) تغییر َش طعم ارگر آش به چشمه از حرکت ِ ط نوترین که است آن کاست این ِ تُضی

میشود. تبدیل تاؤ و مین، ترن، ال یِ طعمها با نوترین از ی برهمنهش به ترن ال یِ نوترین

فراخالص ِ آب تُن 50 000 ِ شامل که رد، می کار ژاپن در [5] انده سوپِر-کامی ِ ارگر آش در کاجیتا

مین یِ نوتری است. حساس مین یِ نوترین به ویژه به انده سوپِر-کامی است. ِ-نور ارگر- آش 13 000 و

یِ برا مین یِ نوترین ِ شار یِ ال چ شد اعالم 1998 در میشود. ساخته جو با کیهان یِ پرتُها ِ برخُرد در

از که ی آنها دارد. فرق میئایند پایین از که ی آنها یِ برا متناظر ِ مقدار با میئایند باال از که ی نوترینُها

است. بیشتر یِشان برا نوسان ِ اثر پس میپیمایند، بیشتر ی مسافت و ذرند می زمین ِ درون از میئایند پایین

تن 1000 ِ شامل ارگر آش این رد. می کار کانادا در [6] سادبِری یِ رصدخانه-یِ-نوترین در دانلد م

نند، می دنبال را ارگر آش این در نش برهم د ند. می ار آش را خُرشیدی یِ نوترینُها و است ین سن ِ آب

خُرشید در میدهد. رخ نوترین ِ هر-سه-طعم با ری دی و است، ترن ال یِ نوترین فقط از ناش ی ی که

ترن ِ-ال غیر- یِ نوترینُها هم و ترن ال یِ نوترین هم سادبِری در اما میشود. ساخته ترن ال یِ نوترین

است. گوناگون یِ طعمها ِ بین نوترین ِ نوسان یِ نشانه این شد. ار آش

که است این دقیقتر باشند. داشته ناصفر ِ جرم نوترینُها که است ن مم یِ زمان نوترین ِ نوسان

ِ ار-شدن آش باشد. هم با نابرابر و معین ِ جرم با ی حالتها از ی برهمنهش طعم هر در نوترین ی وقت

باشند. بیجرم نمیتوانند نوترینُها داد نشان نوترین ِ نوسان
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