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Περίληψη

Η μελέτη της διπλής διάσπασης βήτα έχει πρωτεύουσα σπουδαιότητα για τη
φυσική των νετρίνων. Θεωρείται ως ο ο καλύτερος τρόπος για να εξεταστεί ο
θεμελιώδης χαρακτήρας των νετρίνων και να καθοριστεί η μάζα τους. Από
πειραματικής πλευράς περίπου εννέα διαφορετικού τύπου ισότοπα χρησιμοποιούνται
στα πειράματα. Μετά από μια γενική εισαγωγή ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση
σχετικά με τη φυσική των νετρίνων και της παρουσίας τους στις β διασπάσεις. Η
πειραματική προσέγγιση, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθώς και η τρέχουσα
πειραματική κατάσταση στις διπλές βήτα διασπάσεις συζητιούνται, ακολουθούμενες
από μια σύντομη συζήτηση των ιδεών και των προτάσεων των μελλοντικών
πειραμάτων που σχεδιάζονται.

Abstract

Double beta decay research has a major role in neutrino physics. It is
considered the best way to examine the nature of neutrinos and to determine their
mass. From an experimental point of view, nine different isotopes are being used
in the experiments. After a general
introduction, a brief discussion about
neutrino physics and their role in beta decays will follow. The experimental
approach, the difficulties that we face and the current double beta decay
experiments will be discussed, followed by another summary of the ideas and the
proposals of the future experiments.
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1. Λίγα λόγια

1.1. Διάσπαση βήτα
Διάσπαση βήτα ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο εκπέμπεται από τον
πυρήνα ένα ηλεκτρόνιο (διάσπαση β-) ή ένα ποζιτρόνιο (διάσπαση β+).

1.1.1. Διάσπαση βΣο γεγονός ότι κατά τη διάσπαση ενός πυρήνα εκπέμπεται ένα ηλεκτρόνιο, δε
σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο αυτό προϋπήρχε μέσα στο μητρικό πυρήνα. Αυτό που
συμβαίνει είναι ότι η εκπομπή ενός ηλεκτρονίου οφείλεται στην διάσπαση ενός
νετρονίου του πυρήνα σε ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο:
n0  p   e  e .

Έτσι, ο αριθμός των πρωτονίων Ζ στο θυγατρικό πυρήνα αυξάνεται κατά 1,
ενώ ο αριθμός των νετρονίων μειώνεται κατά 1, οπότε ο συνολικός αριθμός των
νουκλεονίων Α και του φορτίου δε μεταβάλλονται. Για παράδειγμα, η αντίδραση
που παριστάνει την ραδιενεργό διάσπαση του 137
55 Cs είναι η ακόλουθη:
137
55


Cs  137
56 Ba  e   e .

Η αλληλεπίδραση που είναι υπεύθυνη για τη μεταλλαγή αυτή είναι η ασθενής
αλληλεπίδραση μεταξύ των κουάρκς του νετρονίου. Σα σωματίδια β, επειδή
φέρουν φορτίο, μπορούν να ανιχνευτούν. Επειδή, όμως, το αντινετρίνο
αλληλεπιδρά πολύ ασθενώς με την ύλη, η παρατήρησή του είναι εξαιρετικά
δύσκολη. Παρουσιάζει μάλιστα ιστορικό ενδιαφέρον ότι, όταν παρατηρήθηκε η
παραπάνω διάσπαση β, το νετρίνο δεν ήταν γνωστό και με πειραματικά μέσα της
εποχής δεν μπορούσε να ανιχνευτεί. Σην ύπαρξη του ως άγνωστο σωματίδιο
πρότεινε ο Pauli το 1930, για να μπορεί να ισχύει η διατήρηση της ενέργειας και
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της ορμής στη διάσπαση του

C . Η παρατήρηση του νετρίνου έγινε πολύ

14
6

αργότερα, το 1950.

1.1.2. Διάσπαση β+
τη διάσπαση β+, ενέργεια χρησιμοποιείται για να μετατραπεί ένα πρωτόνιο
σε ένα νετρόνιο, ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο ηλεκτρονίου
energy  p   n 0  e    e . .

Επομένως, αντίθετα από τη διάσπαση β−, η διάσπαση β+ δεν μπορεί να
εμφανιστεί σε κατάσταση απομόνωσης, επειδή απαιτεί ενέργεια, καθώς η μάζα του
νετρονίου είναι μεγαλύτερη από τη μάζα του πρωτονίου. Η διάσπαση β+ μπορεί
μόνο να συμβεί μέσα στους πυρήνες όταν το ποσό της ενέργεια που συγκρατεί τον
μητρικό πυρήνα είναι μεγαλύτερο από αυτό του θυγατρικού πυρήνα. Η διαφορά
μεταξύ αυτών των ενεργειών πηγαίνει στην αντίδραση της μετατροπής ενός
πρωτονίου σε ένα νετρόνιο, ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο και στην κινητική
ενέργεια αυτών των σωματιδίων. Ένα παράδειγμα διάσπασης β+ είναι το εξής:
22
11

22
Na 10
Ne  e    e . .

1.2.1. Διπλή διάσπαση βήτα
Η διπλή διάσπαση β (ββ) είναι μια δευτεροτάξια ασθενής διαδικασία κατά την
οποία δύο νετρόνια μέσα στο πυρήνα μετατρέπονται σε δύο πρωτόνια και
ταυτόχρονα δύο ηλεκτρόνια εκπέμπονται ώστε να διατηρείται το φορτίο. Ακόμη
για να διατηρείται και ο λεπτονικός αριθμός έχουμε και την εκπομπή δύο
αντινετρίνων. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διπλή διάσπαση βήτα ββ(2ν) και έχει
παρατηρηθεί σε αρκετούς πυρήνες. Ο λεπτονικός αριθμός δε συσχετίζεται με τη
θεωρία βαθμίδος και η διατήρηση του δε θεωρείτε απαραβίαστη. Εάν ο
8

λεπτονικός αριθμός παραβιάζεται (π.χ μέσω της διάδοσης των Majorana
νετρίνων), τότε μπορεί να συμβεί μία διαφορετική εκδοχή της (ββ) κατά την οποία
δεν έχουμε εκπομπή νετρίνων ββ(0ν). την ββ(0ν) ένα εικονικό νετρίνο εκπέμπεται
από ένα νετρόνιο και απορροφάτε από ένα δεύτερο. Η ββ(0ν) μπορεί ακόμη να
συμβεί και από την ανταλλαγή άλλων σωματιδίων, κάποιων που πιθανώς να
προβλέπονται από υπερσυμμετρικά μοντέλα, μεταξύ των νουκλεονιών. Αν και
εξετάζουμε αυτή και άλλες πιο ‘‘εξωτικές’’ πιθανότητες, ενδιαφερόμαστε κυρίως
για την ββ(0ν) από τα ελαφριά Majorana νετρίνα επειδή το ποσοστό (rate) της
εξαρτάται από την απόλυτη μαζική κλίμακα του νετρίνου, ένα μέγεθος για το
οποίο έχουμε αυτήν την περίοδο ένα πολύ μεγάλο άνω όριο.
Σα τελευταία χρόνια οι πειραματιστές έχουν ανακαλύψει ότι τα νετρίνα έχουν
μη – μηδενικές μάζες και μίξεις (mixings), και έχουν προσδιορίσει πολλές από τις
σχετικές παραμέτρους. Αλλά αν και ξέρουμε τις διαφορές μεταξύ των τετραγώνων
των μαζών, δεν ξέρουμε τη μάζα του ελαφρύτερου νετρίνου, ούτε τον τρόπο με
τον οποίο οι μάζες των τριών ενεργών νετρίνων ταξινομούνται. Σα πειράματα
ββ(0ν) έχουν τη δυνατότητα να μας διαφωτίσουν σε αυτά τα θέματα, και σε αυτήν
την εργασία εστιάζουμε στο τι μπορούμε να αναμείνουμε και να μάθουμε από τα
πειράματα που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

1.2.2. Κατάλογος γνωστών ισοτόπων διπλής διάσπασης βήτα
Περισσότερα από 60 φυσικά ισότοπα είναι σε θέση να δώσουν διπλή διάσπαση
βήτα. Άλλα μόνο δέκα από αυτά παρατηρήθηκαν να διασπόνται και να εκπέμπουν
τα δύο νετρίνα.

48

Ca, 76Ge, 82Se,96Zr, 100Mo, 116Cd, 128Te, 130Te, 150Nd, και
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238

U.

1.3. Διπλή διάσπαση βήτα χωρίς νετρίνα ββ(0ν)
Εάν το νετρίνο είναι Majorana (που σημαίνει ότι το αντινετρίνο και το νετρίνο
είναι το ίδιο σωματίδιο), και τουλάχιστον ένας τύπος νετρίνου έχει διαφορετική
από το μηδέν μάζα (που έχει βρεθεί από τα πειράματα ταλάντωσης νετρίνου),
είναι δυνατόν η διπλή διάσπαση βήτα χωρίς νετρίνα, να πραγματοποιηθεί. την
απλούστερη θεωρητική επεξεργασία της διπλής διάσπασης βήτα χωρίς νετρίνα
(ανταλλαγή ελαφριών νετρίνων), στην ουσία τα δύο νετρίνα εκμηδενίζουν το ένα το
άλλο, ή ισοδύναμα, ένα νουκλεόνιο απορροφά το νετρίνο που εκπέμπεται από ένα
άλλο νουκλέονιο του πυρήνα.

Σχ1. Διάγραμμα Feynman της ββ(0ν), με δύο νετρόνια που αποσυντίθενται σε δύο
πρωτόνια. Σα μόνα εκπεμπόμενα προϊόντα σε αυτήν την διαδικασία είναι δύο ηλεκτρόνια, τα
οποία μπορούν μόνο να εμφανιστούν εάν το νετρίνο και το αντινετρίνο είναι το ίδιο σωματίδιο
(Majorana νετρίνο) έτσι το ίδιο νετρίνο μπορεί να εκπεμφθεί και να απορροφηθεί μέσα στον
πυρήνα. τη συμβατική ββ, δύο αντινετρίνα -που προκύπτουν από κάθε W κορυφή εκπέμπονται από τον πυρήνα, εκτός από τα δύο ηλεκτρόνια.
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Σα νετρίνα στο παραπάνω διάγραμμα είναι εικονικά σωματίδια, οπότε με μόνο
τα δύο ηλεκτρόνια στη τελική κατάσταση, η ολική κινητική ενέργεια των δύο
ηλεκτρονίων θα είναι περίπου ίση με τη διαφορά στην ενέργεια δέσμευσης
ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του πυρήνα. ε πολύ καλή προσέγγιση τα δύο
ηλεκτρόνια εκπέμπονται back-to-back για τη διατήρηση ορμής.
Ο ρυθμός διάσπασης αυτής της διαδικασίας δίνεται προσεγγιστικά από τη σχέση,
G M

2

2

m ,

Όπου το G είναι ο παράγων φάσης-χώρου (phase-space) για δύο σώματα, M είναι
το στοιχείο του πυρηνικού πίνακα (the nuclear matrix element), και mββ η
καλούμενη μάζα Majorana νετρίνου που δίνεται από,
3

m   miU ei2 .
i 1

mi είναι οι μάζες των νετρίνων (για την κάθε ith μαζικής ιδιοκατάσταση), και Uei
τα στοιχεία του Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS) πίνακα. Οπότε η
παρατήρηση της ββ(0ν), εκτός από την επιβεβαίωση της Majorana φύσης του
νετρίνου, θα δώσει πληροφορίες και για την απόλυτη κλίμακα μάζας του νετρίνου.

1.4. Κατάλογος με τα σημαντικότερα πειράματα ββ(0ν)

Πραγματοποιημένα πειράματα :
Gotthard TPC
Heidelberg-Moscow
IGEX
NEMO1 and 2
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Τωρινά και μελλοντικά πειράματα
COBRA
CUORICINO και CUORE
EXO
GERDA
MAJORANA
MOON
NEMO-3 και SuperNEMO
SNO+

2. Νετρίνα και Συμμετρίες
Σα Νετρίνα είχαν πάντα σημαντικό ρόλο στη φυσική εξαιτίας της σχέσης
τους με τις θεμελιώδεις συμμετρίες και τους νόμους διατήρησης. Ιστορικά αυτό
άρχισε τη δεκαετία του 1930 με τον Bohr που υποστήριξε ότι
 Η ενέργεια και η ορμή μπορεί να διατηρούνται μόνο στατιστικώς ώστε
να εξηγηθεί το συνεχές ενεργειακό φάσμα των ηλεκτρονίων στις πυρηνικές
β – διασπάσεις. Ο Pauli πρότεινε την ύπαρξη ενός νέου και ουδέτερου
σωματιδίου, του Νετρίνου, ως φορέα της ‘χαμένης’ ενέργειας για να
επιλύσει τα προβλήματα που προέκυπταν . Η εκπομπή Νετρίνων στις β –
διασπάσεις μπορούσε επίσης να εξηγήσει και το συνεχές ενεργειακό
φάσμα.
 Λεπτονικός αριθμός , το Νετρίνο ως μεγάλο (massive) και ουδέτερο
σωματίδιο, μπορεί να είναι ίσο (equal) με το αντισωματίδιο οπότε
παραβιάζεται ο λεπτονικός αριθμός, η παραβίαση αυτή έχει πολύ
σημαντικές συνέπειες. Οι περισσότεροι θεωρητικοί πιστεύουν πως τα
Νετρίνα είναι σωματίδια Majorana αλλά προς το παρόν δεν έχουμε ισχυρά
πειραματικά δεδομένα που να στηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό.
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 Parity και σύζευξη φορτίου (charge conjugation). τη θεωρία των
ασθενών αλληλεπιδράσεων, οι chiral μετασχηματισμοί έχουν σημαντικό
ρόλο στην αναγνώριση της σωστής δομής Lorentz. Η V – A θεωρία που
προέκυψε παραβιάζει τις διακριτές συμμετρίες, τη συζυγία φορτίου (C) και
την parity (P), αλλά διατηρεί τον συνδιασμένο μετασχηματισμό CP.
 CP αναλλοιώτητα (CP invariance). Η σύγχρονη θεωρία των ασθενών
αλληλεπιδράσεων είναι το καθιερωμένο πρότυπο με δεξιόστροφα νετρίνα.
τη πιο γενική τους μορφή η CP αναλλοίωτα και ο λεπτονικός αριθμός
παραβιάζονται, που θα έχει σημαντικές συνέπειες για την κοσμολογική
ασυμμετρία ύλης – αντιύλης.

 CPT και Lorentz αναλλοίωτητα. Οι ταλαντώσεις των νετρίνων έως τώρα
χρησιμοποιούνται ως τρόπος εξέτασης της αναλλοιώτητας CPT και
Lorentz των οποίων η παραβίαση προτείνεται από κάποιες μετατροπές στο
καθιερωμένο μοντέλο για πολύ μικρές αποστάσεις.
Βλέπουμε λοιπόν τις ιδέες του Bohr σχεδόν να επανέρχονται, με την ελπίδα να
συναντήσουμε ακόμη κάποιες εκπλήξεις στο μέλλον.

2.1. Μερικές ιδιότητες των Νετρίνων
Η φυσική των νετρίνων είναι ένας ευρύς τομέας που περιέχει πυρηνική φυσική,
σωματιδιακή φυσική, κοσμολογία και αστροφυσική. τη συνέχεια θα αναφερθούμε
σε μερικές από τις σημαντικότερες ιδιότητες των νετρίνων.

2.1.1. Ασθενείς αλληλεπιδράσεις
Η κύρια πηγή νετρίνων και αντινετρίνων του ηλεκτρονίου είναι η πυρηνική β –
διάσπαση,
A( ,  )  A(   1,   1)  e    e ,
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A( ,  )  A(   1,   1)  e    e ,

(1)

που περιέχει την διάσπαση του νετρονίου, n  p  e    e . Σα νετρίνα του
μυονίου παράγονται στις  - διασπάσεις,        (  ), e  e ( e ) και στις
μυονικές διασπάσεις,    e   (  )  e ( e ). Όλες αυτές οι διαδικασίες
περιγράφονται στη θεωρία του Fermi για τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις ,
LF  

GF CC CC  †
J J
,
2

(2)

όπου GF 1.166 105 GeV 2 η σταθερά του Fermi. Σο ρεύμα φορτίου (charged
current) J CC έχει αδρονικό και λεπτονικό μέρος,
J CC  J CC ( h)  J CC (l ) ,

(3)

J CC ( h)  p  ( gV  g A 5 )n  f    ...,

(4)

J CC (l )   e  (1   5 )e    (1   5 )  ... .

(5)

Η f είναι η σταθερά διάσπασης του πιονίου, και gV  0.98 και g A  1.22 είναι
σταθερές σύζευξης των νουκλεονίων.
Ένας εντυπωσιακός τρόπος άμεσου έλεγχου της V- A δομής (structure) του
φορτισμένου ασθενούς ρεύματος είναι η καταστολή (suppression) της ελικότητας
(helicity) στις π – διασπάσεις. Σα πιόνια έχουν μηδενικό σπίν, οπότε η διατήρηση
της στροφορμής προϋποθέτει τις ίδιες ελικότητες για το εκπεμπόμενο αντινετρίνο
και το φορτισμένο νετρίνο. Από την άλλη το V – A ρεύμα συσχετίζει σωματίδια
και αντισωματίδια με αντίθετη ελικότητα. Άρα, χρειάζεται μια αλλαγή στην
ελικότητα και το πλάτος της διάσπασης θα είναι ανάλογο της μάζας των
φορτισμένων λεπτονίων. Οπότε έχουμε για το ρυθμό των πλατών της μερικής
διάσπασης (ratio of the partial decay widths),
(  e  e )  me
R

(     )  m
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2

2

 m2  me2 
 1.23 104 ,
 2
2 

 m  m 

(6)

που είναι πολύ κοντά με τις πειραματικές μετρήσεις ,
Rexp  (1.230  0.004) 104.

(7)

Από μετρήσεις του πλάτους των Ζ – μποζονίων ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία
ελαφριά νετρίνα,
N 

inv
 2.984  0.008.


(8)

Αυτό είναι σύμφωνο με την ύπαρξη των ve ,  ,  , ένα νετρίνο για κάθε γενιά
κουάρκ – λεπτονίου (generation). Άμεση απόδειξη για την τ – γεύση του τρίτου
νετρίνου βρέθηκε πρόσφατα από το DONUT collaboration στο Fermilab, που
παρατήρησε εμφάνιση τ σε πυρηνικές εκπομπές.
  N   X.

Σχημα.1 : Διάγραμμα για τη β - διάσπαση του τριτίου.
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(9)

2.1.2. Όρια στη μάζα των νετρίνων
Σα νετρίνα περιμένουμε να έχουν μάζα όπως όλα τα άλλα λεπτόνια και
κουάρκς. Από τη διάσπαση των τ - λεπτονίων και των π – μεσονίων έχουμε τα
όρια για τα τ - νετρίνα και τα νετρίνα του μυονίου αντίστοιχα,
m   18.2 MeV (95%CL),

m   170keV (90%CL).

(10)

Αυτά είναι τα όρια στους συνδυασμούς των μαζών των νετρίνων και εξαρτώνται
από τη μίξη των νετρίνων. Από τη μελέτη του φάσματος στις β – διασπάσεις του
τριτίου οδηγηθήκαμε σε ένα εντυπωσιακό άνω όριο για τη μάζα των νετρίνων του
ηλεκτρόνιου, η συνεργασία Mainz βρήκε για το όριο αυτό
m e  2.2eV (95%CL).

(11)

και βασίστηκε στην ανάλυση του διαγράμματος Kurie (σχήμα 1) όπου το φάσμα
της ενέργειας του ηλεκτρονίου μελετάτε κοντά στη μεγίστη ενέργεια E0 ,
K ( Ee )  ( E0  Ee )(( E0  Ee )2  m2 ) 2 .
1

(12)

Μελλοντικά το όριο αυτό αναμένεται να πάει στο 0.3 eV.
Σο χαμηλότερο όριο για τη μάζα έχει υπολογιστεί για την ενεργή μάζα του
νετρίνου του ηλεκτρονίου στη διπλή β – διάσπαση χωρίς νετρίνα,
A( , )  A(   2,   2)  e  e .

(13)

Σο όριο που δίνεται από το Heidelberg-Moscow collaboration είναι,
mee  0.38 κ eV (0.95%CL),

(14)

όπου το κ = Ο(1) απεικονίζει το αποτέλεσμα του αδρανειακού στοιχείου
πίνακα. H ποσότητα mee είναι η Majorana μάζα. Άρα ένα μη-μηδενικο
αποτέλεσμα θα σήμαινε ότι η παραβίαση του λεπτονικού αριθμού ανακαλύφθηκε.
Σο πρόγραμμα GENIUS έχει ως στόχο τη βελτίωση του παραπάνω ορίου κατά
δύο τάξεις μεγέθους.
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Σχήμα 2: Η effective μάζα του ηλεκτρονίου στην ββ(0ν) – διάσπαση.

2.1.3. Κοσμολογία και αστροφυσική
Η κοσμολογία της μεγάλης έκρηξης περιγράφει την αρχέγονη αφθονία
(abundance) σε ελαφριά στοιχεία όπως 4 He, D, 7 Li . Αυτό επίσης μας οδηγεί σε
προβλέψεις για τη βαρυονική πυκνότητα  και το ενεργό (effective) αριθμό
ελαφριών νετρίνων την εποχή της αποσύζευξης των νετρίνων T 1Mev, t 1s  ,
1.2  Neff  3.3(99%CL).

(15)

Πριν από την ακριβή μέτρηση του Ζ – μποζονίου το όριο αυτό ήταν είδη ισχυρή
ένδειξη για την ύπαρξη για όχι περισσοτέρων των τριών, ασθενώς
αλληλεπιδρώντων, νετρονίων. Επίσης το όριο αυτό περιορίζει και τη πιθανότητα
της ασυμμετρίας μεγάλων λεπτονίων την εποχή της νουκλεοσύνθεσης και τη
πιθανή ύπαρξη στείρων (sterile) νετρίνων τα οποία δεν αλληλεπιδρούν ασθενώς.
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Από λεπτομερείς μετρήσεις βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα της μίξης είναι επαρκή
για να φέρουν το στείρο νετρίνο σε θερμική ισορροπία. Αυτό υποδηλώνει ότι
Neff  4 , σε αντίθεση με το όριο. Η ύπαρξη λοιπόν του στείρου νετρίνου
μειώνεται σε πιθανότητες.

Σχήμα 3: Z-burst στην εκμηδένιση των κοσμικών νετρίνων υπερβολικά υψηλής ενέργειας και των relic
νετρίνων.

Από το καθιερωμένο πρότυπο της κοσμολογίας έχουμε τη πρόβλεψη της
ύπαρξης relic νετρίνων με θερμοκρασία Σ ~ 1.9 Κ και μία μέση πυκνότητα
περίπου 100 / cm3 για το κάθε είδος νετρίνου. Για νετρίνα με μάζες μεταξύ
3 102 eV και 2eV έχουμε για τη συνεισφορά στην κοσμική ενεργειακή πυκνότητα
0.001   h 2  0.1,

Όπου

   /  c

και

 η

ενεργειακή

(16)

πυκνότητα

νετρίνων

και

c  3H 03 / (3 GN )  1.05h 2 104 eV / cm3 η κρίσιμη ενεργειακή πυκνότητα. Οπότε

το  είναι σημαντικά μικρότερο από τη συνεισφορά της κοσμολογικής σταθεράς
  και της ψυχρής σκοτεινής ύλης  CMD , άλλα μπορεί και να είναι συγκρίσιμη με

τη συνεισφορά των βαρυονίων,  B h 2  0.02 .
Η ανίχνευση των relic νετρίνων είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα και μια
προτεινόμενη μέθοδος είναι μέσο των Z-bursts (σχήμα 3), που έχουν ως
18

αποτέλεσμα την εξαΰλωση των πολύ ενεργών κοσμικών νετρίνων (UHECνs) με τα
relic νετρίνα. Λόγω συντονισμού, η ενεργή διατομή ενισχύεται κατά πολλές τάξεις
μεγέθους . το υπόλοιπο σύστημα των μεγάλων νετρίνων που έχουν παραμείνει
(relic) ο όρος συντονισμού είναι για τη συναφή ενέργεια νετρίνου
Eres 

M Z2
 4.2 1021 eV (m [eV ])1,
2m

(17)

Όπου M Z είναι η μάζα το Ζ - μποζονίου. Για μάζες νετρίνων O (eV) αυτές οι
ενέργειες είναι πολύ κοντά στις μεγαλύτερες κοσμικές ενέργειες που έχουν
παρατηρηθεί. ε μια λεπτομερή έρευνα για εξωγαλαξιακά νετρίνα μια ποσοτική
περιγραφή των δεδομένων (σχήμα 5) προέρχεται για μάζες νετρίνων
m  0.26 0.20
0.14 eV .

(18)

το σχήμα 5 η πρώτη απότομη αύξηση για E  4 1019 GeV αντιστοιχεί στη
παράγωγη πρωτονίων σε υψηλές ενέργειες πάνω από το όριο GZK (Greisen Zatsepin - Kuzmin EGZK = 4 × 1019 GeV). H δεύτερη αύξηση για
E  3 1021 GeV αντιστοιχεί στo Ζ-burst.
Μια επιβεβαίωση της υπόθεσης του Ζ - burst θα αποδείκνυε την ύπαρξη των
relic νετρίνων και την ίδια στιγμή θα μας έδινε και την απόλυτη τιμή για τη μάζας
τους.
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Σχήμα 4: Παρατηρούμενο ενεργειακό φάσμα της κοσμικής ακτινοβολίας πέρα από το όριο GZK.
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Σχήμα 5: Το ενεργειακό φάσμα των κοσμικών ακτινών όπως προβλέπεται από τα Z-bursts των
εξωγαλαξιακών κοσμικών νετρίνων και relic νετρίνων με μάζες m  0.26eV .

3. Weyl, Dirac και Majorana Νετρίνα

3.1. C, P και CP
Σο καθιερωμένο κοσμολογικό μοντέλο είναι μια chiral θεωρία βαθμίδος, τα
left- and right-handed πεδία έχουν διαφορετικές ηλεκτρασθενείς αλληλεπιδράσεις.
Σα αριστεροστρόφα quarks και λεπτόνια είναι διπλέτες όσον αφορά στην SU(2)
ομάδα των ασθενών, ενώ τα δεξιοστροφά quarks και λεπτόνια είναι απλέτες
(singlets),

21

u 
qL   L  ,
 dL 

uR ,

dR ,

 
l L   L  , eR .
 eL 

(19)

Για άμαζα σωματίδια η ελικότητα και η chirality είναι ταυτόσημες. Ο
μετασχηματισμός της chirality αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό του Dirac σπινόρα
με  5 ,
 5 L (t , x )   L (t , x ),

 5 R (t , x )   R (t , x ) .

(20)

οπότε αριστερό- και δεξιό - στροφα πεδία, που έχουν διαφορετικές
αλληλεπιδράσεις βαθμίδος, έχουν επίσης και αντίθετες chiralities, το καθιερωμένο
πρότυπο ονομάζεται και chiral θεωρία βαθμίδος.
Για το καθιερωμένο πρότυπο, οι ιδιότητες μετασχηματισμού των πεδίων υπό
C, P και CP έχουν θεμελιώδη σημασία. Η σύζυγία φορτίου και η αρτιότητα
ορίζονται ως
C :  (t , x )   C (t , x )  C C (t , x ),

(21)

P :  (t , x )   P (t , x )  P C (t ,  x ).

(22)

Όπου C  i 2 0 ,    † 0 και P   0 . Για λόγους ευκολίας έχουμε θέσει τους
πιθανούς παράγοντες φάσης στον ορισμό των C και P ίσους με 1. Οπότε εύκολα
βλέπουμε ότι οι μετασχηματισμοί C και P αλλάζουν την chirality,
 5 LP (t , x )   5 0 L (t ,  x )   LP (t , x ),

(23)

 5 LC (t , x )   5i 2 L (t , x )   LC (t , x ).

(24)

Οπότε, άρτια και με συζυγία φορτίου αριστερόστροφα φερμιόνια είναι
δεξιόστροφα και αντιστρόφως.
Γενικά, ένα Dirac φερμιόνιο μπορεί να αναλυθεί σε αριστερόστροφα και
δεξιόστροφα μέρη,


1  5
1  5

   R  L .
2
2
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(25)

Η parity και η σύζευξη φορτίου συσχετίζουν τα 2 αυτά συστατικά. Ωστόσο στο
καθιερωμένο μοντέλο τα αριστερό- και δεξιό - στροφα πεδία έχουν διαφορετικές
ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, για το up – quark,
u  uR  uL ,

uL  q1L ,

(26)

Δηλαδή το u L , ο αριστερόστροφος σύντροφος του uR, αλλάζει κάτω από τους
μετασχηματισμούς SU(2).
Οπότε κάποιος δεν μπορεί να καθορίσει τους μετασχηματισμούς P και C που
αλλάζουν με τις ηλεκρασθενείς συμμετρίες βαθμίδος. Για τα νετρίνα η κατάσταση
είναι ακόμη πιο άσχημη, αφού τα δεξιστρόφα νετρίνα υπάρχουν στο ελάχιστο
καθιερωμένο πρότυπο (minimal standard model). Μόνο ο CP μετασχηματισμός
είναι καλά ορισμένος,
CP :  (t , x )   CP (t , x )  CP T (t ,  x ),

(27)

αφού δεν αλλάζει την chirality,
 5 LCP   LCP ,  5 RCP   RCP .

(28)

Άρα , η CP θα μπορούσε να είναι συμμετρία του καθιερωμένου μοντέλου.
Σα νετρίνα είναι τα κβάντα του αριστερόστροφου  L ( x ) πεδίου. Οι καταστάσεις
του νετρίνου δημιουργούνται από τον τελεστή πεδίου,
 L ( x)   dp(b( p)uL ( p)eipx  d † ( p)uL ( p)eipx ),

(29)

Όπου dp  d 3 p / (2 )3 2E  . Οι τελεστές d † ( p), b† ( p) δημιουργούν από τις
καταστάσεις των νετρίνων κενού και αντινετρίνων, αντιστοίχως,
 ; p  b† ( p) 0 ,  ; p  d † ( p) 0 ,

(30)

Οι τελεστές για την ενέργεια, την ορμή, την ελικότητα και το λεπτονικό αριθμό
είναι
P  2i  d 3 x : †  :  dppu (b† ( p)b( p)  d † ( p)d ( p)),
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(31)

 P  2i  d 3 x : † i i :  dpE(b† ( p)b( p)  d † ( p)d ( p)),
L   d 3 x : † :  dp(b† ( p)b( p)  d † ( p)d ( p)),

(32)
(33)

Όπου  i  2i ijk j k . από τις (31) – (33) βρίσκουμε
P  ; p  p  ; p ,

P
  ; p    ; p  L  ; p ,
E

(34)

P  ; p  p  ; p ,

P
  ; p    ; p  L  ; p ,
E

(35)

Δηλαδή η ελικότητα (λεπτονικός αριθμός) των αντινετρίνων είναι θετική
(αρνητικός). Η ελικότητα και ο λεπτονικός αριθμός έχουν αντίθετο πρόσημο.

4. Διασπάσεις

4.1. Βήτα Διάσπαση
Κατά την β - διάσπαση το φορτίο του πυρήνα μεταβάλλεται όμως ο αριθμός
των νουκλεονίων του συνολικά δεν μεταβάλλεται. Μέχρι το 1934 μόνο η εκπομπή
β- ήταν γνωστή. Κατόπιν οι Ι. Curie και F. Joliot παρήγαν και ταυτοποίησαν νέους
τύπους ραδιενεργειών που δεν υπήρχαν στην φύση και διασπώνται με εκπομπή
ποζιτρονίου, β+. H ανακάλυψη νέων ραδιενεργειών που παράγονται στο
εργαστήριο έδωσε στους Ι. Curie και F. Joliot το βραβείο Nobel. Αργότερα,
ανακαλύφθηκε η σύλληψη του τροχιακού ηλεκτρονίου (EC) από τον Alvarez το
1937. Η εκπομπή αυτή ανταγωνίζεται την εκπομπή ποζιτρονίου, β+.
Σέσσερα χρόνια μετά την ανακάλυψη της ραδιενέργειας από τον Bequerel,
βρέθηκε ότι μια από τις ακτινοβολίες που είχαν ανακαλυφθεί ήταν αρνητικού
φορτίου και ονομάστηκε βήτα (β). Η ακτινοβολία β- απεδείχθη σύντομα ότι ήταν
ηλεκτρόνια. Μετά από μετρήσεις δεκαετιών επιβεβαιώθηκε τελικά ότι η ενέργεια
στο φάσμα της ακτινοβολίας β είναι συνεχής. Οι ενέργειες των εκπεμπόμενων
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ηλεκτρονίων ποικίλουν μεταξύ της τιμής μηδέν και μιας μεγίστης, Em , η οποία
είναι διαφορετική για κάθε πυρήνα που εκπέμπει ακτινοβολία β.
το σχήμα 6 παρουσιάζεται το φάσμα της ακτινοβολίας β του 210Bi, το οποίο
είναι τελείως διαφορετικό από την μορφή του φάσματος των σωματιδίων άλφα
(που παρουσιάζει διακριτές φασματικές γραμμές).

Ε (MeV)

Σχήμα 6: Φάσμα εκπομπής β του 210Βί.

Σα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν τα εξής:
1. Ο πυρήνας είναι ένα κβαντικό σύστημα και η ενέργειά του συγκεκριμένη. Η
πυρηνική εκπομπή είναι μια μετάπτωση μεταξύ δυο διαφορετικών πυρηνικών
καταστάσεων, όπου η κάθε μια είναι συγκεκριμένης ενέργειας. Άρα η ενέργεια που
απελευθερώνεται κατά την μετάπτωση θα είναι συγκεκριμένη. Οι ενέργειες των
σωματιδίων άλφα συμφωνούν με αυτή την θεώρηση. Γιατί το φάσμα των -β είναι
συνεχές, αν διατηρείται η ενέργεια κατά την εκπομπή;
2. Εφ' όσον με την αρχή της αβεβαιότητας αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να
υπάρξουν ηλεκτρόνια μέσα στον πυρήνα, από που προέρχονται τα ηλεκτρόνια
κατά την β- διάσπαση;
Μια πρώτη απάντηση στα ερωτήματα αυτά δόθηκε από τον N. Bohr. Αυτός
θεώρησε ότι δεν διατηρείται η ενέργεια κατά την β- διάσπαση. Αργότερα ο Pauli,
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το 1930, υπέδειξε ότι αν μαζί με το ηλεκτρόνιο εκπέμπεται άλλο ένα σωματίδιο,
ουδέτερο όμως, επειδή η διαθέσιμη ενέργεια είναι σταθερή, τα δυο σωματίδια
μοιράζονται την ενέργεια αυτή και το συνεχές φάσμα των σωματιδίων β" μπορεί να
εξηγηθεί. Σο ουδέτερο σωματίδιο ονομάστηκε νετρίνο από τον Fermi. Έτσι
τελικά η ενέργεια της διάσπασης μοιράζεται μεταξύ του ηλεκτρονίου, του νετρίνο,
και του θυγατρικού πυρήνα:
E0  Ee  E  ER

(36)

Μια τυχούσα κατανομή δεν παραβιάζει την διατήρηση της ορμής. Εφ' όσον
η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου είναι περίπου 2000 μικρότερη της μάζας του
πρωτονίου, η ενέργεια ανάκρουσης του θυγατρικού πυρήνα είναι περίπου
μηδενική, ER  0 . Άρα η ενέργεια της διάσπασης, Εο, ουσιαστικά μοιράζεται
μεταξύ του ηλεκτρονίου και του νετρίνου. Όταν λοιπόν E  0 , τότε Ee  Em  E0 .
Σο ηλεκτρόνιο δηλαδή παίρνει όλη την διαθέσιμη ενέργεια. Όταν E  E0 , τότε
Ee  0 , άρα η ενέργεια του ηλεκτρονίου μπορεί να ποικίλει από Ee  0 έως
Ee  Em  E0 .

Για την διατήρηση του φορτίου και της στροφορμής πριν και μετά την β
διάσπαση, η μάζα του νετρίνου πρέπει να είναι μηδενική και το σπιν του 1 2 .
Φωρίς το νετρίνο η στροφορμή και η ενέργεια δεν διατηρούνται. Μεταγενέστερα
πειράματα έδειξαν ότι το νετρίνο είναι επίσης απαραίτητο και για την διατήρηση
της ορμής γιατί το ηλεκτρόνιο δεν εκπέμπεται σε 180ο ως προς την διεύθυνση
ανάκρουσης του πυρήνα (θα συνέβαινε μόνο αν τα σωματίδια ήταν δυο). Σα
πειραματικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η Em  E0 . Αυτό επιβάλλει ότι η μάζα
του νετρίνο είναι πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική. Σο πρώτο ακριβές όριο της μάζας
ηρεμίας του νετρίνο προέρχεται από τον L. Langer και τους συνεργάτες του στην
Indiana, από την μορφή του φάσματος των β του 3Η στην δεκαετία του 50. Σο
άνω όριο τοποθετείται mvc2 < 500eV. Πρόσφατες μελέτες του 3Η στο Mainz
έθεσαν ανώτερο όριο τα 7,2 eV. το θέμα της μάζας του νετρίνο αναφερθήκαμε
και σε προηγούμενη παράγραφο. Όμως το αν η μάζα του νετρίνο είναι μηδενική ή
όχι είναι ένα σημαντικό ερώτημα της Υυσικής γιατί συσχετίζεται και απαντά
καθοριστικά στα ερωτήματα της ενοποίησης των πεδίων δυνάμεων και στο κατά
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πόσο το ύμπαν είναι ανοικτό ή κλειστό (αν συνεχίζει να διαστέλλεται ή έχει
σταματήσει).
Σον καιρό του Pauli τα μόνα γνωστά σωματίδια ήταν το ηλεκτρόνιο και το
πρωτόνιο. Σο νετρίνο θα ήταν ένα τρίτο σωματίδιο. Όμως επειδή το νετρίνο δεν
έχει ηλεκτρικό φορτίο, ουσιαστικά δεν έχει μάζα και αλληλεπιδρά πολύ ασθενώς
με την ύλη, είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί άμεσα. Απευθείας μέτρηση του
νετρίνο έγινε το 1956, 26 χρόνια μετά την πρόταση του Pauli, όταν παρατηρήθηκε
η αλληλεπίδρασή του με την ύλη. Έτσι όλα τα ενδιάμεσα χρόνια πολλοί
επιστήμονες δεν πίστευαν στην υπόθεση του Pauli, όπως λέγεται η «υπόθεση
νετρίνο». Σο 1934 ο Fermi ανέπτυξε την θεωρία των ασθενών αλληλεπιδράσεων
για την β - διάσπαση, που είναι μια από τις πιο εμπνευσμένες και μακράς
διαρκείας θεωρίες της σύγχρονης Υυσικής. Ο Fermi πρότεινε ότι όπως παράγεται
ένα φωτόνιο από τον πυρήνα κατά την μετάπτωση από μια διεγερμένη κατάσταση
σε μια άλλη έτσι και το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο παράγονται κατά την διαδικασία
της β - διάσπασης. Απέδειξε επίσης ότι ουσιαστικά η β - διάσπαση προέρχεται από
την μετατροπή ενός νετρονίου σε πρωτόνιο (β-) και ότι η β+ και EC αντιστοιχούν
σε μετατροπή πρωτονίου σε νετρόνιο. Σο πρωτόνιο και το νετρόνιο
αντιμετωπίζονται σαν δυο διαφορετικές καταστάσεις του νουκλεονίου. Η
μετατροπή νετρονίου σε πρωτόνιο αντιστοιχεί σε μετάπτωση μιας κβαντικής
κατάστασης σε μια άλλη στην οποία το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο
δημιουργούνται και εκπέμπονται (ενώ δεν προϋπήρχαν στον πυρήνα προφανώς).
Σο φαινόμενο είναι ανάλογο με την εκπομπή φωτονίου όταν ένα άτομο κάνει
μετάπτωση μεταξύ δυο διαφορετικών καταστάσεων. Σο φωτόνιο επίσης δεν
βρίσκονταν μέσα στο άτομο πριν την μετάπτωση. Όπως δηλαδή η
ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση παράγει φωτόνιο θα πρέπει και η νέα
αλληλεπίδραση (ασθενής) να παράγει ηλεκτρόνιο και νετρίνο. Η ασθενής
αλληλεπίδραση είναι πολύ ασθενέστερη της πυρηνικής που συγκρατεί τον πυρήνα.
Η θεωρία του Fermi για την β - διάσπαση ερμήνευσε την συνεχή κατανομή
των ενεργειών της β- και β+, που καλούνται επιτρεπτές μεταπτώσεις. ε αυτές το
σωματίδιο β και το νετρίνο, και τα δυο με σπιν 1 2 μπορούν να φέρουν
στροφορμή 0 ή 1 όταν τα σπίν τους είναι αντιπαράλληλα ή παράλληλα,
αντίστοιχα, και οι πυρηνικές καταστάσεις έχουν το ίδιο σπίν ή διαφέρουν κατά μια
μονάδα.
Σέσσερα χρόνια μετά την θεωρία του Fermi οι E. Konopinski και G.
Uhlenbeck ανέπτυξαν την θεωρία της απαγορευμένης β - διάσπασης, στην οποία
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οι αρτιότητες των δυο πυρηνικών καταστάσεων είναι διαφορετικές και/ή η
μεταβολή του σπίν μεταξύ μητρικού και θυγατρικού πυρήνα είναι μεγαλύτερη από
1. Εφ' όσον το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο έχουν σπίν 1 2 μπορούν να φέρουν
στροφορμή 0 ή 1. Όταν οι αρτιότητες και των δυο πυρηνικών καταστάσεων είναι
άρτιες τότε η μεταβολή της στροφορμής μεταξύ των δυο καταστάσεων πρέπει να
είναι 0 ή 1 ώστε η μετάπτωση να είναι επιτρεπτή. Για την ιδία μεταβολή του σπίν
μεταβολή της αρτιότητας (Δπ= - 1) καθυστερεί την μετάπτωση η την απαγορεύει.
Για ΔΙ = 0, 1, 2 Δπ= - 1, οι μεταπτώσεις β καθυστερούν ή είναι απαγορευμένες. Η
μεταφορά μεγαλύτερης στροφορμής επίσης καθυστερεί την β - διάσπαση καθώς τα
σωματίδια β θα πρέπει να σχηματιστούν μάλλον εκτός του πυρήνα ώστε να
μεταφέρουν την παραπάνω στροφορμή, π.χ. ΔΙ > 2 για Δπ = +1 (μη μεταβολή
της parity) και ΔΙ = 2,3 η μετάπτωση είναι δυο φορές απαγορευμένη και ο χρόνος
ημιζωής της διάσπασης επίσης αυξάνει. Αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε τρεις ή
παραπάνω φορές απαγορευμένες διασπάσεις.

4.1.1. Διάσπαση



Η διάσπαση β- περιγράφεται ως εξής:

A
Z

X

Y  e  e

A
Z 1

ή

n  p  e  e

Διατηρούνται οι εξής ποσότητες:
1. το ηλεκτρικό φορτίο
2. η μάζα
3. η ενέργεια
4. η ορμή
5. ο αριθμός των νουκλεονίων
Σο  e είναι (υπό την ευρύτερη έννοια) αντισωμάτιο του νετρίνο και
επιβάλλεται από την διατήρηση του λεπτονικού αριθμού.
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Η ενέργεια Εο μπορεί να εκφραστεί με τις πυρηνικές μάζες (mX, mY) ή τις
ατομικές (MX, MY όπου η ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων μπορεί να
παραληφθεί).
Η μάζα MY έχει Ζ+1 ηλεκτρόνια συνεπώς η μάζα του επιπλέον ηλεκτρονίου
συμπεριλαμβάνεται στο MY. Η ενέργεια Εο είναι η ενεργειακή διαφορά μεταξύ
δυο καταστάσεων του μητρικού και του θυγατρικού πυρήνα.
Για να συμβαίνει β-διάσπαση :
MX (Z, A ) > MY (Z + 1, A)

Ένα παράδειγμα   διάσπασης είναι η διάσπαση του τριτίου:
3
1

H 2  23 He  e    e

Οι ατομικές μάζες έχουν ως
εξής: Μ(3Η) = 3.0160497 u
M(3He) = 3.0160297 u
Eo =(0,000020 u)c2 ~ 2.10"5u x 931.5 MeV/u = 18.6 KeV
Σο διάγραμμα της διάσπασης δίνεται στο σχήμα 6. Πρέπει να σημειωθεί ότι
επειδή η μάζα του νετρονίου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μαζών
του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου, τα ελεύθερα νετρόνια διασπώνται με βδιάσπαση. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του ελεύθερου νετρονίου είναι 10.6 min.
Σο τρίτιο είναι ενδιαφέρον στοιχείο γιατί χρησιμοποιείται στην παραγωγή
θερμοπυρηνικών αντιδράσεων. Είναι ένα από τα καύσιμα των αντιδραστήρων
σύντηξης και των βομβών υδρογόνου. Εξαιτίας του χρόνου ημίσειας ζωής του που
είναι 12-13 έτη και του ότι είναι αέριο που εισέρχεται στο σώμα θεωρείται
επικίνδυνο όταν εκλύεται σε μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα (π.χ. εξαιτίας
ατυχήματος σε αντιδραστήρα σύντηξης). Από την άλλη πλευρά, το Σρίτιο είναι
χρήσιμο σαν ιχνηθέτης στην Ιατρική καθώς και στην βιομηχανική έρευνα.
Ακόμη, το Σρίτιο αντικαθιστά το σταθερό Τδρογόνο σε βιολογικά μόρια και
έτσι μπορεί να εντοπιστεί εύκολα από την ανίχνευση των σωματιδίων β.
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4.1.2 . Διάσπαση β+
Μια μικρή εισαγωγή για το ποζιτρόνιο:
Σο σωματίδιο αυτό ανακαλύφθηκε από τον D. Andreson το 1932, πριν από
την ανακάλυψη της διάσπασης β+ από τους I. Curie και F. Joliot το 1934. Σο
σωματίδιο β+ είναι ποζιτρόνιο, αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου και γι' αυτό έχει
αντίθετες ηλεκτρικές ιδιότητες. Αν και είχε προβλεφθεί θεωρητικά από τον Dirac
ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από τον Andreson κατά την αλληλεπίδραση
ακτινοβολίας γάμμα με την ύλη. Όταν η ακτινοβολία γάμμα έχει ενέργεια
μεγαλύτερη από 2mc2 = 1.022 MeV κατά την απορρόφηση από μόλυβδο (Pb)
υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε την εμφάνιση φωτοηλεκτρικού φαινόμενο ή
φαινόμενου Compton αλλά να δημιουργηθεί ζεύγος σωματιδίων. Σο ένα από τα
σωματίδια αυτά είναι ηλεκτρόνιο και το άλλο έχει την ίδια μάζα αλλά αντίθετο
φορτίο, e+. Έτσι ανακαλύφθηκε το ποζιτρόνιο. Γιατί λοιπόν αφού προβλέφθηκε
από πριν δεν είχε παρατηρηθεί; Καταρχήν η πιθανότητα δημιουργίας ζεύγους
ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου εξαρτάται ισχυρά από το Ζ του απορροφητή και την
ενέργεια της ακτινοβολίας γάμμα. Αφετέρου η ακτινοβολία γάμμα στο κενό δεν
μπορεί να μετατραπεί σε ζεύγος e-- e+ και να διατηρήσει την ορμή και την
στροφορμή.
την θεώρηση του Dirac εφόσον το ποζιτρόνιο είναι μια οπή στην θάλασσα
της αρνητικής ενέργειας, όταν χάνει την ενέργειά του και σταματά μέσα στην ύλη,
ένα ηλεκτρόνιο θετικής ενέργειας ερχόμενο σε επαφή με αυτό θα πέσει στην
κατάσταση της αρνητικής ενέργειας και θα γεμίσει την οπή. Σο e+ και το eεξαϋλώνουν το ένα το άλλο. Η ενέργεια της μάζας ηρεμίας 2mc2 πρέπει να λάβει
κάποια άλλη μορφή. την εξαΰλωση e+ - e- παράγονται δυο ακτίνες γάμμα
ενέργειας 2mc2 = 2 x 511 KeV. Γιατί όμως δυο; Όταν τα e+, e- εξαϋλώνονται σε
ηρεμία, η ολική ορμή και η στροφορμή είναι μηδέν. Ένα φωτόνιο έχει
στροφορμή 1 και ορμή p=hv/c. Άρα η εκπομπή ενός φωτονίου είναι
απαγορευμένη εκτός και το ηλεκτρόνιο είναι ελαφρά συνδεδεμένο με τον πυρήνα
ώστε να διατηρηθεί η ορμή. Η πιο απλή επιτρεπτή διαδικασία κατά την οποία
διατηρούνται και οι δυο ορμές είναι η εκπομπή δυο φωτονίων, όμως μόνον
εφόσον αυτά εκπέμπονται κατά 180ο το ένα ως προς το άλλο. Σότε η ορμή τους
καθώς και η στροφορμή τους είναι συνολικά μηδέν. Η εκπομπή τριών φωτονίων
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είναι δυνατή όταν η εξαΰλωση συμβαίνει με το ποζιτρόνιο εν κινήσει, όμως αυτό
συμβαίνει σπάνια.
Έτσι η θεωρία του Dirac προέβλεψε το νέο σωματίδιο, το ποζιτρόνιο, και την
διαδικασία παραγωγής ζεύγους σωματιδίου - αντισωματιδίου όπως και την
εξαΰλωση του ζεύγους. Αργότερα, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο
θεωρήθηκε ότι τα ιδία φαινόμενα θα πρέπει να συμβαίνουν και σε άλλα σωματίδια
- αντισωματίδια, όπως το πρωτόνιο και το νετρόνιο. Ακόμη αργότερα οι σκέψεις
των επιστημόνων στράφηκαν στο νετρίνο και το αντισωμάτιο του και στην αρχή
διατήρησης του λεπτονικού αριθμού.
Η διάσπαση β+ περιγράφεται ως:
A
Z

X

Y  e  e ή

A
Z 1

p  n  e  e

Σο e+ είναι αντισωματίδιο λεπτόνιο, έτσι το νετρίνο πρέπει να είναι σωματίδιο
λεπτόνιο ώστε να διατηρείται ο λεπτονικός αριθμός. Η ενέργεια της εκπομπής
προκύπτει από τις πυρηνικές και ατομικές μάζες ως:
E0 = [mχ - (mγ + me)] c2 = [Μχ - Μγ - 2me ]c2
Θα πρέπει να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ των εξισώσεων της ενέργειας κατά
την διάσπαση   και κατά την διάσπαση β+. Η ενέργεια της διάσπασης β+ είναι
ίση με την διαφορά της ενέργειας ηρεμίας του πατρικού ατόμου και του
θυγατρικού μείον την ενέργεια ηρεμίας των δυο ηλεκτρονίων. Η ενέργεια των δυο
ηλεκτρονίων οφείλεται στο ότι η μάζα του θυγατρικού ατόμου ΜΤ έχει ένα
ηλεκτρόνιο λιγότερο από του ΜΦ.
Η συνθήκη της διάσπασης β+ είναι:
ΜX (Z, A ) > ΜY (Z - 1, A) + 2me
Για παράδειγμα:
13
7

N  136 C  e    e

Οι μάζες του 13Ν και του 13C είναι 13.005739 u και 13.003354 u αντίστοιχα,
άρα η διάσπαση β+ είναι επιτρεπτή. Η ενέργεια της διάσπασης θα είναι: Εο =
(13.005739 - 13.003354 u)c2 -2mec2 = 0.002385 u X931.5 ΜeV/u-1.022 MeV =
(2.222"1.022) MeV = 1.20 MeV
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ημειώνεται ότι επειδή η μάζα του πρωτονίου είναι μικρότερη από την
μάζα του νετρονίου, το ελεύθερο πρωτόνιο δεν μπορεί να διασπαστεί με β+
διάσπαση προς νετρόνιο. Το πρωτόνιο μπορεί να διασπαστεί προς νετρόνιο
μόνο μέσα στον πυρήνα όπου η διαφορά της ενέργειας σύνδεσης μεταξύ του
πατρικού και του θυγατρικού πυρήνα ισούται με την διαφορά μάζας μεταξύ του
πρωτονίου και του νετρονίου. Σο 13Ν προκύπτει όταν 12C συλλάβει ένα
πρωτόνιο. Από την μέτρηση της ενεργότητας του 13Ν προκύπτει η ποσότητα του
12C σε ένα δείγμα.
Η μέτρηση της Εm στην β- και β+ διάσπαση δίνει πληροφορίες για τον
προσδιορισμό της διαφοράς των μαζών μεταξύ των δυο πυρήνων. Πράγματι, για
πυρήνες πλούσιους σε νετρόνια, μακριά από την β σταθερότητα, οι τελικές
ενέργειες των β- είναι ο μόνος τρόπος για να ληφθούν πληροφορίες των πυρηνικών
μαζών. την περίπτωση αυτή πρέπει να είναι βέβαιο ότι μετράται η τελική
ενέργεια, αυτή της βασικής κατάστασης και όχι κάποια διεγερμένη. Αν συγκριθούν
τα φάσματα των σχημάτων 6 και 7 διακρίνεται ότι υπάρχει διαφορά στην
κατανομή των ηλεκτρονίων της β- και της β+. το σχήμα 7 το φάσμα των β+ του
22Να παρουσιάζει κορυφή σε υψηλότερες ενέργειες σε σχέση με το φάσμα της βτου σχήματος 6.
Τπάρχει διαφορά στην κατανομή των ορμών και των ενεργειών μεταξύ των
δυο σχημάτων, όμως αυτό δεν αλλάζει το γενικό συμπέρασμα. Η διαφορά αυτή

Σχήμα 7: Φάσμα εκπομπής β+ του 22Na.
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προκύπτει από το ότι τα ηλεκτρόνια στην β- έχοντας αρνητικό φορτίο έλκονται
από το θετικό φορτίο του πυρήνα και έτσι έχουν λιγότερη ενέργεια φεύγοντας από
τον πυρήνα. Ενώ τα θετικά ηλεκτρόνια της β+ απωθούνται από τον πυρήνα και
έτσι κερδίζουν κάποια ενέργεια.
Η μέγιστη ενέργεια των σωματιδίων β βρίσκεται από τα διαγράμματα FermiKurie. τα διαγράμματα αυτά οι κατανομές   και β+ διορθώνονται κατά
παράγοντα που οφείλεται στις δυνάμεις Coulomb, F', (σχήμα 8). Για κάθε
επιτρεπτή διάσπαση το διάγραμμα Fermi-Kurie είναι γραμμική συνάρτηση της
ολικής ενέργειας των β.

Σχήμα 8: Διάγραμμα Fermi-Kurie του φάσματος β+ του Na22.

Γενικά ένα διάγραμμα Fermi-Kurie δεν είναι γραμμικό για τις
απαγορευμένες διασπάσεις. Η μέγιστη ενέργεια της διάσπασης λαμβάνεται από
την προέκταση του γραμμικού τμήματος όπως φαίνεται στο σχήμα 8.
το σχήμα 7 φαίνεται η κατανομή ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας. Όταν το
πυρηνικό φορτίο αλλάζει απότομα κατά μονάδα, τα ατομικά ηλεκτρόνια πρέπει να
ξανατακτοποιήσουν τις ενέργειες σύνδεσής τους. Κατά την τακτοποίηση αυτή τα
ατομικά ηλεκτρόνια μπορεί να πάρουν μέρος της ενέργειας της β - διάσπασης και
να διαφύγουν από το άτομο (το ίδιο μπορεί να συμβεί αν πάρουν αρκετή ενέργεια
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από την επανατακτοποίηση στο άτομο). Σα ηλεκτρόνια αυτά είναι χαμηλής
ενέργειας και φαίνονται στο σχήμα 7.

4.2. Διπλή διάσπαση βήτα

4.2.1. Η διπλή διάσπαση βήτα και η σημασία της
Σο ενδιαφέρον για την ύπαρξη της διπλής διάσπασης βήτα χωρίς νετρίνα
ββ(0ν), έχει να κάνει με το ότι η διαδικασία αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με
θεμελιώδεις πτυχές της σωματιδιακής φυσικής όπως :
1) Η μη-διατήρηση του λεπτονικού αριθμού
2) Η ύπαρξη της μάζας του νετρίνου και η προέλευση της
3)Η ύπαρξη των δεξιόστροφων ρευμάτων (currents) στις ηλεκτρασθενείς
αλληλεπιδράσεις
4) Η ύπαρξη των Majoron
5) Η δομή του Higgs sector
6) Τπερσυμμετρία
7) H ύπαρξη των leptoquarks
8) Η ύπαρξη των βαρέων στείρων νετρίνων
9) Η ύπαρξη του σύνθετου νετρίνου.
Όλα τα παραπάνω θέματα δεν βρίσκονται μέσα στα όρια του καθιερωμένου
πρότυπου για τις ηλεκτρασθενείς αλληλεπιδράσεις, οπότε η ανίχνευση της ββ(0ν)
θα μπορούσε να οδηγήσει στην ύπαρξη μιας νέας φυσικής. Σο μεγαλύτερο
ενδιαφέρον ασφαλώς προκαλείται από το πρόβλημα με τη μάζα του νετρίνου. Η
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ανακάλυψη της ββ(0ν) θα σημαίνει αυτομάτως ότι η μάζα ηρεμίας τουλάχιστον
μίας από τις γεύσεις του νετρίνου θα είναι μη-μηδενική και θα είναι Majorana.
Σο ενδιαφέρον για την ββ(0ν) αναζωπυρώθηκε τα τελευταία χρόνια μετά από
τα πρόσφατα στοιχεία για τις ταλαντώσεις νετρίνων που πάρθηκαν από πειράματα
για νετρίνα σε αντιδραστήρες, σε επιταχυντές, ατμοσφαιρικά και ηλιακά. Μέσα
από τα πειράματα αυτά έχουμε εντυπωσιακές αποδείξεις για την ύπαρξη μημηδενικής μάζας των νετρίνων. Δυστυχώς τα πειράματα που ασχολούνται τις
ταλαντώσεις του νετρίνου δεν είναι αρκετά ευαίσθητα ώστε να μας δώσουν
απαντήσεις για τη φύση της μάζας του (Dirac ή Majorana) και να δώσουν
πληροφορίες για την απόλυτη κλίμακα της μάζας των νετρίνων αφού τα
περισσότερα από τα πειράματα είναι ευαίσθητα μόνο στη διαφορά μαζών, m2 .
Η ανακάλυψη και η μελέτη της ββ(0ν) ίσως δώσει λύση στα ακόλουθα προβλήματα
της φυσικής των νετρίνων: Dirac ή Majorana, μη-διατήρηση λεπτονικού αριθμού,
απόλυτη κλίμακα μάζας, την ιεραρχία στα είδη των μαζών (κανονική,
ανεστραμμένη ή quasidegenerate), παραβίαση της CP στο lepton sector
(μέτρηση της Majorana CP - violating phases).
Οι κύριες ββ διασπάσεις είναι:

 A, Z    A, Z  2  2e  2

(1)

 A, Z    A, Z  2  2e

(2)

 A, Z    A, Z  2  2e   0 ( 0 )

(3)

 Η ββ(2ν) (1) είναι διαδικασία δεύτερης τάξης που δεν απαγορεύεται από
κανένα νόμο διατήρησης. Η ανίχνευση της διαδικασίας αυτής μας δίνει τον
πειραματικό προσδιορισμό των στοιχείων του πυρηνικού πίνακα (nuclear
matrix elements, NME) που έχουν σημασία για τη διαδικασία της ββ.
Αυτό οδηγεί στη δημιουργία θεωρητικών σχεδίων για τον υπολογισμό των
ΝΜΕ στις ββ(2ν) αλλά και στις ββ(0ν). Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε
πληροφορίες για τη χρονική εξάρτηση της σταθεράς σύζευξης στις ασθενείς
αλληλεπιδράσεις. Πρόσφατα βρέθηκε ότι η ββ(2ν) επιτρέπει την
διερεύνηση των ιδιοτήτων των σωματιδίων, ειδικά την παραβίαση της
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απαγορευτικής αρχής του Pauli για τα νετρίνα, που θα τα κάνει να υπακούν
στην στατιστική Bose-Einstein.
 H ββ(0ν) διάσπαση (2) παραβιάζει το νόμο διατήρησης του λεπτονικού
αριθμού (ΔL=2) και απαιτεί το Majorana νετρίνο να έχει μη-μηδενική
μάζα ηρεμίας και η μίξη δεξιόστροφων ρευμάτων να είναι παρούσα στις
ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή σε κάποια
υπερσυμμετρικά μοντέλα, όπου η ββ(0ν) αρχίζει από την ανταλλαγή
υπερσυμμετρικών σωματιδίων. ε μοντέλα που περιέχουν έναν εκτεταμένο
Higgs sector στην ηλεκτρασθενή θεωρία είναι δυνατό να παρουσιαστεί η
ββ(0ν).
 Η  (0 0 ) διάσπαση (3) απαιτεί την ύπαρξη του Majoron. To οποίο θα
είναι ένα Goldstone μποζόνιο, που προκύπτει από το καθολικό σπάσιμο
της (B-L) συμμετρίας, όπου Β και L είναι ο βαρυονικός και λεπτονικός
αριθμός. Εάν το Majoron υπάρχει, θα μπορούσε να παίζει σημαντικό ρόλο
στην ιστορία του ύμπαντος και στην εξέλιξη των άστρων. Σο μοντέλο με
μια τριπλέτα Majoron απορρίφτηκε το 1989 μετά από τα δεδομένα του
πλάτους διάσπασης του μποζονίου Z 0 που δόθηκαν από τον επιταχυντή
LEP (CERN). Παρόλα αυτά μερικά νέα μοντέλα, όπου η  (0 0 ) είναι
πιθανή προτάθηκαν και σε αυτά δεν υπάρχουν αντιθέσεις με τα δεδομένα
του LEP. Ένα μοντέλο ββ(2ν) που περιέχει την εκπομπή δύο Majorons
προτάθηκε μέσα από τις θεωρίες της υπερσυμμετρίας και πολλά άλλα
μοντέλα που περιέχουν Majorons έχουν κατά καιρούς προταθεί. Με τον
όρο Majoron εννοούμε άμαζα και ελαφριά μποζόνια που σχετίζονται με
νετρίνα, σε αυτά τα μοντέλα αυτά, το Μajoron μπορεί να έχει λεπτονικό
φορτίο και δε χρειάζεται να είναι Goldstone μποζόνιο. Μια διάσπαση που
περιέχει την εκπομπή δύο Majorons είναι επίσης πιθανή. ε μοντέλα με
διανυσματικά Majorons, αυτά είναι διαμήκη συστατικά σε μεγάλα
μποζόνια βαθμίδας που εκπέμπονται κατά την ββ διάσπαση.

τη συνέχεια στο σχήμα 9 παραθέτουμε τα πιθανά ενεργειακά φάσματα δύο
ηλεκτρονίων, για τις διαφορετικές ββ διασπάσεις του 100 Mo . Εδώ το n είναι ο
φασματικός δείκτης, που ορίζει το σχήμα του φάσματος. Ο δείκτης φάσματός έχει
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σχέση με το είδος της ακτινοβολίας (θερμική, σύγχροτρο κ.α.). Για παράδειγμα
για το κοινό Majoron n = 1, για την 2ν διάσπαση n = 5, και στη περίπτωση του
bulk Majoron n = 2 και για την διαδικασία με εκπομπή δύο Majorons n = 3 ή 7.

Σχήμα 9: Το ενεργειακό φάσμα για διαφορετικούς τρόπους ββ(2ν) (n = 5),  (0 0 ) (n = 1, 2, 3)
0 0
και  (0  ) (n = 3 ή 7) διάσπασης του

100

Mo .

4.2.2. Διπλή διάσπαση βήτα και η φύση του νετρίνο
Λόγω της ενέργειας ζευγαρώματος των νουκλεονίων οι άρτιοι - άρτιοι
πυρήνες είναι συνδεδεμένοι πιο ισχυρά από ότι οι πυρήνες που είναι περιττοί περιττοί. Ένας αριθμός άρτιων - άρτιων πυρήνων που δεν μπορούν να δώσουν
απλή β-διάσπαση (με τις προϋποθέσεις μάζας-ενέργειας) μπορούν να διασπαστούν
με διπλή β-διάσπαση. Η διπλή β-διάσπαση είναι αλληλεπίδραση δυο βημάτων και
δίνεται ως εξής:
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A
N

XZ 

A
Z 2 N 2

Y

 2e   2 e

A
N

XZ 

A
Z 2 N 2

 2e   2 e

Y

Επειδή είναι αλληλεπίδραση δυο βημάτων, η διπλή β - διάσπαση είναι σπάνιο
φαινόμενο. Οι πυρήνες υποψήφιοι για διπλή β - διάσπαση έχουν χρόνο ημιζωής
της τάξης των 1020 χρόνια, έτσι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πολύ δύσκολα.
την σχέση των μαζών (του Weizsacker) o όρος της ενέργειας συμμετρίας, που
είναι ανάλογος του (Ν-Ζ)2 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων γιατί επιτρέπει σε ένα
πυρήνα άρτιο - άρτιο π.χ. Ζ+2, Ζ-2, να είναι πιο ισχυρά συνδεδεμένος απ’ ότι
ένας πυρήνας Ν, Ζ και αντίστροφα. Επειδή οι βαρύτεροι σταθεροί πυρήνες έχουν
περίσσεια νετρονίων υπάρχουν περισσότερα δυνατά ισότοπα που δίνουν διπλή  
διάσπαση από ότι διπλή β+ διάσπαση. Μερικοί υποψήφιοι πυρήνες για διπλή  
διάσπαση είναι οι:
Se  2e   2 e

(Q=2.045 MeV)

Kr  2e   2 e

(Q=3.00 MeV)

Ge 

76
34

Se 

82
36

76
32

82
34


Te  130
54 Xe  2e  2 e

130
52

(Q=2.93 MeV)

Αντίστοιχο παράδειγμα για την διπλή β+ διάσπαση είναι:

Cd  106
46 Pd  2e  2 e

106
48

(Q=0.7 ΜeV)

Έμμεσες αποδείξεις για διπλή β διάσπαση προήλθαν από την περίσσεια
ευγενών αερίων όπως το 130Xe σε βραχώδη εδάφη: 130Te: Σ1/2=(2.7 ± 0.1)1021
χρόνια. Άμεση παρατήρηση, πειραματικά, β- διάσπασης του 82Se αναφέρθηκαν το
1987 από την ομάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια - Irvine. Η ημιζωή
δόθηκε το 1995 σε Σ1/2=1.08.1020 χρόνια. Επίσης το 1995 δημοσιεύτηκε και η
ημιζωή του 76Ge σε 9.2.1020 χρόνια. Η διπλή β διάσπαση δημοσιεύτηκε από τρεις
ομάδες στο Παν/μιο της Osaka, του Irvine και NEMO το 1995 με
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Σ1/2=1.15.1019 χρόνια. Έτσι η διπλή β - διάσπαση με εκπομπή δυο νετρίνων
καθιερώθηκε οριστικά.
Η διπλή β-διάσπαση είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία γιατί βοηθά στην
διερεύνηση του καθιερωμένου μοντέλου στο οποίο τα νετρίνα με σπιν 1 2 είναι
φερμιόνια (του Dirac) και έτσι το ν και το  δεν είναι ταυτόσημα. Επίσης υπάρχει
η δυνατότητα τα νετρίνα να είναι φερμιόνια Majorana, δηλαδή το νετρίνο είναι
ταυτόσημο του αντινετρίνο του (το νετρίνο είναι το αντισωματίδιο του εαυτού
του). την περίπτωση αυτή, στην διπλή β - διάσπαση, το αντινετρίνο εκπέμπεται
κατά την πρώτη διάσπαση, απορροφάται ως νετρίνο με εκπομπή του δευτέρου e-.
Αυτή η διπλή β-διάσπαση χωρίς νετρίνο απαιτεί  e   e . Η χωρίς νετρίνο διπλή β
- διάσπαση παραβιάζει την διατήρηση του λεπτονικού αριθμού σε αντίθεση με το
καθιερωμένο μοντέλο και υποστηρίζει τα μοντέλα ενοποίησης τα οποία ευνοούν
τα νετρίνα Majorana.
Η μη διατήρηση του λεπτονικού αριθμού συνδέεται με την πιθανή ύπαρξη
μάζας ηρεμίας του νετρίνου. Ένα νετρίνο Majorana πρέπει να έχει μάζα ηρεμίας.
Πείραμα στην Ρωσία έδειξε ορισμένο όριο της μάζας του νετρίνου, της τάξης των
20 eV/c2, αλλά είναι υπό συζήτηση. Πρόσφατα πειράματα β- διάσπασης στο Los
Alamos, την Ζυρίχη και το Mainz έθεσαν ανώτερο όριο τα 7 eV/c2.
Πολλές ομάδες μελέτησαν την διαδικασία της διπλής διάσπασης χωρίς
νετρίνο. Ο H. Ejiri συγκέντρωσε τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα το 1995 με τα
χαμηλότερα όρια ημιζωής της διπλής β - διάσπασης χωρίς νετρίνο και τα
ανώτερα όρια που προκύπτουν στην μάζα ηρεμίας των νετρίνο Majorana.
Παραδείγματα δίνονται παρακάτω:
76Ge

> 6,4 · 1024y < 0,6eV

100Mo

> 5,2 · 1022y < 2,2eV

136Xe

> 4,2· 1023y < 2-3eV

150Nd

> 2,1· 1021y < 4eV

Heidelberg-Moscow
Οsaka
Caltech - Neuchatel, PSI
Irvine

Σα δεδομένα αυτά περιορίζουν την μάζα των Majorana νετρίνων σε μάζα
χαμηλότερη από τα 2eV. Η μάζα αυτή είναι ένας ενδιαφέρων αριθμός που αφορά
τις μεγάλες ενοποιημένες θεωρίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μάζα ηρεμίας των
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Majorana νετρίνων, που προκύπτει από την διπλή β - διάσπαση, χωρίς νετρίνο,
είναι ακόμη μικρότερη από την μάζα ηρεμίας που προκύπτει από την απλή β διάσπαση.

5. Σχεδιασμός και πείραμα

5.1. Πειραματική προσέγγιση
Οι διασπάσεις βήτα που μας ενδιαφέρουν πραγματοποιούνται με
απελευθέρωση ενέργειας περίπου 2 MeV. Πολλές μορφές από φυσική, κοσμογενή
και ανθρωπογενή ραδιενέργεια έχουν παρόμοια χαμηλή ενεργειακή φύση και αυτό
μπορεί να αποτελεί πιθανό υπόβαθρο. Σο γεγονός ότι ακόμη και η πιο μακρόβια
φυσική ενεργειακή ακτινοβολία έχει χρόνο ζωής δέκα με δεκατέσσερις τάξεις
μεγέθους μικρότερο από την ββ διάσπαση αποτελεί την κύρια πειραματική
πρόκληση, τον έλεγχο του υποβάθρου. Η πειραματική συσκευή πρέπει να
σχεδιαστεί με υλικά που περιέχουν όσο το δυνατόν λιγότερη ραδιενέργεια. Η
σχεδίαση ενός τέτοιου πειράματος απαιτεί, στην πραγματικότητα, τα σωστά
αναλυτικά εργαλεία για να προσδιορίσει αυτά τα υλικά: η χαμηλού υποβάθρου
φασματοσκοπία γ-ακτινών, η ανάλυση ενεργοποίησης νετρονίων (neutron
activation analysis), η μαζική φασματοσκοπία, οι άλφα μετρήσεις, είναι μόνο
μερικά απ' αυτά τα εργαλεία. Οι απαιτούμενες ευαισθησίες είναι της τάξης των
μBq/kg ή και καλύτερες. Σα υλικά χαμηλής ακτινοβολίας δεν έχουν απαραιτήτως
τις επιθυμητές ιδιότητες για την κατασκευή ενός ανιχνευτή. Αυτό επίσης εισάγει
συχνά δυσκολίες μηχανικής φύσης,. Η κοσμική ακτινοβολία είναι μια περαιτέρω
πηγή υποβάθρου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα πειράματα
πραγματοποιούνται υπογείως. Σα ποιο ευαίσθητα από αυτά πραγματοποιούνται σε
πολύ βαθιές εγκαταστάσεις ώστε να προφυλάσσονται από τα διάφορα διαπερνώντα
μυόνια. Για τα διάφορα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα για την
κατασκευή όπως ο Fe και Cu, η ενεργοποίηση τους από την κοσμική ακτινοβολία
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μπορεί να είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας. Για να μειώσουμε αυτές τις
κοσμικές ακτινοβολίες η προσεκτική έκθεση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
A( Z , N )  A( Z  2, N  2)  2e   2 e

(1)

A( Z , N )  A( Z  2, N  2)  2e

(2)

Οι τρόποι (1) και (2) της ββ - διάσπασης έχουν ως αποτέλεσμα στην εκπομπή 4
και 2 ελαφριών σωματιδίων, αντίστοιχα.
Η στατιστική κατανομή της συνολικής ενέργειας των ηλεκτρονίων, παρουσιάζεται
στο σχήμα 10, είναι συνεχής στη διαδικασία (1) και διακριτή στη διαδικασία (2).

Σχήμα 10:Το αριστερό πλαίσιο δείχνει την κατανομή των αθροισμένων ενεργειών των ηλεκτρονίων του
Xe . Στο δεξί πλαίσιο φαίνεται τμήμα της ββ(2ν) διεσπαρμένο στο ενεργειακό διάστημα ανάλυσης της
ββ(0ν) ως συνάρτηση της κλασματικής ενεργειακής ανάλυσης σε %. Η προσαρμογή αντιστοιχεί στη 5.8η
δύναμη.

136
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Σα πειράματα ββ - διάσπασης είναι συνήθως σχεδιασμένα για να μετρήσουν
την ενέργεια ή την αθροισμένη ενέργεια των ηλεκτρονίων διάσπασης προκειμένου
να προσδιοριστεί το κανάλι αποσύνθεσης (decay channel). Η καλή ενεργειακή
ανάλυση λοιπόν είναι σημαντική για την μείωση του υποβάθρου στην ββ(0ν). Ένα
πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι τα γεγονότα της ββ(2ν) που βρίσκονται στην
ανάλυση της ββ(0ν). Η δεξιά πλευρά του σχήματος 10 παρουσιάζει, για το 136 Xe ,
τη ββ(2ν) διαρροή ως συνάρτηση της μερικής ενεργειακής ανάλυσης (fractional
energy resolution). Αυτό το ιδιαίτερο υπόβαθρο εξαρτάται από τη 5.8 δύναμη της
ενεργειακής ανάλυσης, όπως φαίνεται και στο δεξή τμήμα του σχήματος 10. Σα
πειράματα επόμενης γενιάς θα πρέπει να έχουν την ικανοποιητική ανάλυση ώστε
να καταστείλουν αυτό το δεύτερο υπόβαθρο, το οποίο είναι αλλιώς αμείωτο.
Σα περισσότερα ββ - ασταθή ισότοπα αποτελούν περίπου το 10% ή και
λιγότερο του ισοτοπικού μίγματος. Μεταξύ των υποψήφιων με ενέργεια διάσπασης
περισσότερο από 2 MeV το 130 Te έχει με 34.5% τον υψηλότερο, και το 48 Ca με
0.19% τη χαμηλότερη ισοτοπική αφθονία, αντίστοιχα. Για οποιοδήποτε δεδομένο
στοιχείο που είναι προς μελέτη σε ένα ββ - ανιχνευτή ολόκληρος ο κατάλογος των
ισοτόπων είναι ευαίσθητος στο υπόβαθρο ενώ μόνο ένα μέρος από αυτό
αποσυντίθεται. Για να βελτιστοποιήσει την αναλογία σήματος - υποβάθρου τα
περισσότερα πειράματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας υλικό ανιχνευτών
ισοτοπικά εμπλουτισμένο στο ισότοπο που μας ενδιαφέρει. ε πολλές περιπτώσεις
ο εμπλουτισμός αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματική δαπάνη. ε περίπτωση
πειράματος με περιορισμένο υπόβαθρο το όριο ημιζωής, που λαμβάνεται
μετρώντας χρόνο t, παρουσία ενός υποβάθρου B [counts / keV y kg], δίνεται
από:
0
T1/2
~ 

Mt
,
EB

(9)

Όπου το α είναι η αφθονία του διασπώντος ισοτόπου, ε η αποδοτικότητα στην
ανίχνευσης, Μ η μάζα του ανιχνευτή σε κιλά και ΔΕ η ενεργειακή ανάλυση στην
ενέργεια της διάσπασης. Αυτό το όριο ημιζωής είναι ένα κατάλληλο μέτρο για
την πειραματική ευαισθησία. Ο ισοτοπικός εμπλουτισμός και η υψηλή
αποδοτικότητα ανίχνευσης είναι έτσι τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την
ευαισθησία. Σο 1/ T1/20 ~ m
ευαισθησία και τη

έχει ως αποτέλεσμα πολύ αργό κέρδος στην

βελτιστοποίηση που αφορά άλλες ενδιαφερόμενες
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παραμέτρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση πειράματος ελεύθερου
υποβάθρου έχουμε T1/20 ~ Mt. Αλλά ένα τέτοιο σενάριο είναι πολύ συμφέρον. Σα
πειράματα επόμενης γενιάς προσπαθούν να επιτύχουν αυτόν τον όρο
προκειμένου να εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο το πολύ ακριβό
εμπλουτισμένο ισότοπο.
Σα πειράματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: τα
θερμιδομετρικά και τα ανιχνευτικά (calorimetric,
tracking). Η πρώτη
προσέγγιση, στην οποία το αποσυντεθειμένο υλικό αποτελεί το ευαίσθητο μέσο,
βελτιστοποιεί την ευαισθησία με τη βοήθεια της ενεργειακής ανάλυσης και την
απλότητα του σχεδίου. Μόνο ένα περιορισμένο ποσό από τις πληροφορίες για
κάθε δεδομένο γεγονός συλλέγεται. Η επιλογή του αποσυντεθειμένου ισοτόπου
περιορίζεται σε εκείνα τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτίσουν
έναν ανιχνευτή. την δεύτερη προσέγγιση η ανιχνευτική ανακατασκευή
χρησιμοποιείται στο διαχωρισμό, ββ - διασπάσεων από απλές διασπάσεις βήτα και
προκληθέντα από φωτόνια γεγονότα. Η πρώτη γενιά από ββ - πειράματα
διάσπασής ήταν ευαίσθητη στα ατομικά είδη γεννημένα κατά την αποσύνθεση. Οι
μετρήσεις αυτές έτσι ήταν ενσωματωμένες κατά κάποιο τρόπο και τα πειράματα
δεν μπορούσαν να διακρίνουν ποιος από τους τρόπους διάσπασης παρήγαγε το
ισότοπο που μας ενδιέφερε. Μεταλλεύματα, τα οποία συσσώρευαν το προϊόν της
διάσπασης σε γεωλογικά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα
πρωτοποριακά πειράματα και συχνά καλούνται «γεωχημικά». Λόγω της
ανικανότητας να καταδειχθεί η παρουσία του ενδιαφέροντος τρόπου αποσύνθεσης
αυτή η προσέγγιση εγκαταλείφτηκε.
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5.2. Πειράματα ββ(0ν)
Έχοντας επιτύχει στη μελέτη της ββ(2ν), με την αποκόμιση ενός μεγάλου
αριθμού μετρήσεων για το χρόνο ημιζωής της ββ(2ν) η επιστημονική κοινότητα
αφοσιώνεται στα πειράματα που αφορούν στη ββ(0ν). Οι διάφοροι τρόποι της ββ
διακρίνονται από τις διαφορές στο άθροισμα του ενεργειακού φάσματος των
ηλεκτρονίων τους (electron sum energy spectrum) και επειδή η ββ(0ν)
προσδιορίζεται από την ιδιαίτερη sum-energy αιχμή της, τα πειράματα άμεσης
μέτρησης με ικανοποιητική ενεργειακή ανάλυση βρίσκονται στο κέντρο του
ενδιαφέροντος των σημερινών ερευνητών.
Σα γεωχημικά και ραδιοχημικά πειράματα που ήταν κυρίαρχα στη μελέτη της
ββ κατά τη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80, δεν διακρίνουν μεταξύ των
διαφορετικών τρόπων της ββ. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον για να
ξαναχρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές είναι πολύ μικρό. Αντί αυτού σχετικά
νέες τεχνολογίες όπως τα βολόμετρα (bolometers) και τα σπινθηρίζοντα
κρύσταλλα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Πειράματα ανίχνευσης (tracking) και
συνθέσεις, από πηγές σε μορφή φύλλου και σπινθηριστών χρησιμοποιούνται
επίσης αν και η πηγή και ο ανιχνευτής είναι χωριστά. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός
ότι οι ανιχνευτές γερμανίου κυριαρχούν στις παρούσες προσπάθειες και αποτελούν
και μερικές από τις πιο ελπιδοφόρες μελλοντικές προτάσεις.
Η μελέτη της ββ ουσιαστικά αφορά την καταστολή των υποβάθρων.
Επομένως, σε αυτό το τμήμα της εργασίας συνοψίζουμε τα κριτήρια που πρέπει να
πληρή ένα καλό πείραμα ββ και έπειτα σχολιάζουμε τα ζητήματα υποβάθρου
γενικά. Σέλος, περιγράφουμε τα διάφορα προηγούμενα και τρέχοντα πειράματα.

5.3. Πειραματικά κριτήρια
Για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ευαισθησία στη

m , πρέπει να

κατασκευαστεί ένας ανιχνευτής που θα μεγιστοποιεί το ρυθμό μέτρησης της ββ(0ν)
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το υπόβαθρο. Η ευαισθησία σήματος είναι σχεδόν
ταυτόσημη με τη στατιστική ακρίβεια (τετραγωνική ρίζα) που προκύπτει από τον
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προσδιορισμό του υποβάθρου. Από τη στιγμή που ο αριθμός των μετρήσεων
λόγω του υπόβαθρου αυξάνει γραμμικά με το χρόνο, ο ρυθμός διάσπασης
εξαρτάται από τη τετραγωνική ρίζα του χρόνου. Οπότε η ευαισθησία

m

επηρεάζεται από τη τετραγωνική ρίζα του ρυθμού διάσπασης (τέταρτη ρίζα του
χρόνου). Εάν όμως έχουμε πείραμα με μηδενικό υπόβαθρο το όριο της m
εξαρτάται από το τετραγωνική ρίζα του χρόνου. Οπότε συναρτήσει των
πειραματικών παραμέτρων έχουμε για το m
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όπου το W είναι το μοριακό βάρος του υλικού πηγής, το f είναι η ισοτοπική
αφθονία, το x είναι ο αριθμός ατόμων ββ ανά μόριο, ε είναι η αποδοτικότητα
ανιχνευτών, το b είναι ο αριθμός αριθμήσεων υποβάθρου ανά kg∙year·keV, ΔΕ
είναι το ενεργειακό παράθυρο για ββ(0ν) σε keV, το Μ είναι η μάζα του ισοτόπου
σε kg, το Σ είναι ο χρόνος του πειράματος σε έτη, και M0v είναι συμβολισμός
για τα στοιχεία πίνακα της ββ(0ν) που δίνονται από την
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Για να φτάσουμε την περιοχή των 50meV που δίνεται από τα αποτελέσματα
των ταλαντώσεων (oscillation), χρειαζόμαστε περίπου έναν τόνο ισοτόπου. Ακόμη
είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε ανιχνευτές αξιόπιστους και εύκολους στη χρήση
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και ασφαλώς το πείραμα δε πρέπει να χρειάζεται πολύ συντήρηση καθώς συνήθως
βρίσκεται σε απομονωμένες περιοχές.
Η αναζήτηση της ββ(0ν) είναι ουσιαστικά η αναζήτηση μιας κορυφής πάνω
σε ένα συνεχές σήμα, οπότε η κατάλληλη ενεργειακή ανάλυση έχει μεγάλη
σημασία, καθώς βελτιώνει το σήμα σε σχέση με το υπόβαθρο, ενώ η χαμηλή
ανάλυση θα οδηγήσει την αιχμή της ββ(2ν) να επεκταθεί έως τη περιοχή του
μεγίστου και να λειτουργήσει ως υπόβαθρο.
Ακόμη η φυσική ακτινοβολία είναι παρούσα σε όλα τα υλικά, οπότε η πηγή και
ο ανιχνευτής πρέπει να έχουν μικρή φυσική εκπομπή, ενώ ο ανιχνευτής πρέπει να
προστατεύεται και από την ακτινοβολία του περιβάλλοντος, με την ‘‘ασπίδα’’ να
είναι καθαρή από ακτινοβολία. Εφόσον η φυσική ακτινοβολία γενικά μειώνεται
με τον όγκο, οι ανιχνευτές είναι καλό να έχουν όσο γίνεται μικρό μέγεθος,
αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ανιχνευτών που λειτουργούν και ως πηγές.
Οι κοσμογενείς ακτινοβολίες στα υλικά μέσω των πυρηνικών αντιδράσεων των
μυονίων της κοσμικής ακτίνοβολίας και των δευτερευόντων προϊόντων τους, ειδικά
των νετρόνιων, μπορούν να είναι μια σημαντική συμβολή υποβάθρου και για την
πηγή και για το υλικό προστασίας. Μερικά υλικά δεν έχουν κανένα μακρόβιο
ισότοπο και έχουν έτσι μια ενσωματωμένη προστασία ενάντια στη κοσμογένια.
Για τα πειράματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, η
κατασκευή της συσκευής υπογείως και η αποθήκευση των υλικών εκεί μπορεί
να μειώσει πολύ το υπόβαθρο. Αντίθετα από τις στερεές πηγές, μια αεριώδης ή
υγρή πηγή μπορεί να καθαρίζετε συνεχώς από τέτοιες ακαθαρσίες.
Μία ακόμη λεπτομέρεια αφορά την επιλογή πυρήνων καθώς κάποιοι πυρήνες
( 100 Mo ) έχουν μεγάλους ρυθμούς διάσπασης ββ(2ν) σε σχέση με τον αναμενόμενο
ρυθμό ββ(0ν) για δεδομένη m , εφόσον η ββ(2ν) είναι εν-δυνάμει υπόβαθρο, η
επιλογή της πηγής έχει μεγάλη σημασία για ανιχνευτές με μικρές και μεσαίες
ενεργειακές αναλύσεις.
Σα ραδιοχημικά και γεωχημικά πειράματα λειτουργούν με τα παραγόμενα
ισότοπα της αποσύνθεσης. Δεδομένου ότι αυτές οι τεχνικές ενσωματώνουν τη
διάρκεια χρόνου έκθεσης, δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον τρόπο
αποσύνθεσης.
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Αλλά εάν ένα πείραμα μπορούσε να προσδιορίσει το παραγόμενο ισότοπο σε
σύμπτωση με τη μέτρηση της ενέργειας αποσύνθεσης σε πραγματικό χρόνο, θα
είχε ένα ισχυρό εργαλείο για να απορρίψει πολλά υπόβαθρα. ε αυτήν την
περίπτωση, μόνο ββ(2ν) θα αποτελούσε υπόβαθρο. Τπάρχουν αρκετές πιθανότητες
για να προσδιορίσουμε το παραγόμενο ισότοπο, για παράδειγμα εάν η διάσπαση
πραγματοποιείται σε μια διεγερμένη κατάσταση, από την παραγόμενη ακτίνα γ
μπορούμε να αναγνωρίσουμε το παραγόμενο ισότοπο.

5.3.1. Υπόβαθρα
Οποιαδήποτε ξένη ενεργειακή συνεισφορά στον ανιχνευτή κοντά στη Q-value
της ββ(0ν) θα περιορίσει την ευαισθησία στη m . Κατά συνέπεια οποιοδήποτε
ραδιενεργό ισότοπο με Q-value μεγαλύτερη από το τελικό σημείο της ββ(0ν)
μπορεί να είναι ένα πιθανό υπόβαθρο. Δεδομένου ότι ο αριθμός ραδιενεργών
ισοτόπων μειώνεται με το αυξανόμενο Q, είναι επιθυμητό να επιλεχτεί ένας
υποψήφιος ββ με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Q-value. Ακτινοβολίες β- και αείναι εύκολο να περιοριστούν και έτσι το μόνο πρόβλημα είναι εάν εμφανίζονται
μέσα στον ανιχνευτή ή στην επιφάνειά του. τη συνέχεια θα δούμε την προέλευση
των διάφορων πηγών υποβάθρου και μερικών τεχνικών για τον περιορισμό τους.

5.3.2. Φυσική δραστηριότητα
Σα φυσικά ισότοπα του U και του Th και οι θυγατέρες τους είναι παρόντα ως
ακαθαρσίες σε όλα τα υλικά σε κάποιο επίπεδο. Η ημιζωή του μητρικού πυρήνα
της αλυσίδας αντιδράσεων είναι συγκρίσιμη με την ηλικία του σύμπαντος αλλά
πολύ μικρή σε σχέση με την ευαισθησίας ημιζωής των πειραμάτων ββ(0ν).
Επομένως ακόμα και μια μικρή ποσότητα U ή Th θα δημιουργήσει ένα
σημαντικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, το 214 Bi και το 208Tl έχουν μεγάλες Qτιμών και τα φάσματα διάσπασης θα επικαλύψουν το σημείο τέλους σχεδόν όλων
των ββ(0ν) υποψηφίων. Ακόμη και τα πειράματα ανίχνευσης (tracking) έχουν
δυσκολία με αυτά τα δύο ισότοπα λόγω των β διασπάσεων τους, που
ακολουθούνται αμέσως από την εσωτερική μετατροπή με συνέπεια μια εκπομπή
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δύο-ηλεκτρονίων που μιμείται τις ββ(0ν) ή ββ(2ν). Η προσεκτική επιλογή των
υλικών και ο καθαρισμός είναι επιτυχείς, αν και δύσκολες, λύσεις σε αυτά τα
προβλήματα. τις προηγούμενες δεκαετίες, μεγάλη πρόοδος είχε γίνει στον
καθαρισμό μερικών υλικών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν το liquid scintillator, το
electroformed Cu και το CVD νικέλιο. Οι ραδιενεργές αλυσίδες μπορούν ή δεν
μπορούν να είναι σε ισορροπία ανάλογα με την ιστορία του δείγματος επειδή η
χημική επεξεργασία ή ο καθαρισμός μπορεί να εξαλείψει τις θυγατέρες.
Σο αέριο ραδονίου, είτε το 222 Rn είτε το 220 Rn , είναι ιδιαίτερα παρεισφρητικό
και μπορεί να διεισδύσει στην ευαίσθητη περιοχή ενός ανιχνευτή. Αυτοί οι
δημιουργοί των 214 Bi, 208Tl είναι κινητοί και διαχέονται μέσω πολλών υλικών. Οι
θυγατέρες τους τείνουν να φορτιστούν και κολλούν στη σκόνη ή σε οποιαδήποτε
άλλη ηλεκτροστατική επιφάνεια. Πολλά πειράματα αποβάλλουν το Rn από την
εγγύτητα των ανιχνευτών με τον εξαγνισμό του όγκου που τον περιβάλλει άμεσα
με τη χρήση αέριου N 2 που έχει προέλθει από ποσότητα υγρού αζώτου (LN).
Επειδή το Rn ψύχεται σε θερμοκρασίες LN, το αέριο τείνει να έχει πολύ μικρή
ποσότητα Rn ειδικά σε σύγκριση με τον εργαστηριακό αέρα που μετατοπίζεται.
Μερικά εργαστήρια μάλιστα έχουν ενσωματώσει και ειδικά μηχανήματα για το Rn
στα συστήματα εξαερισμού τους.
Ακτινοβολίες όπως του 3 H , 14C , 40 K είναι επίσης φυσικά παρούσες αλλά οι Qτιμές τους είναι πάρα πολύ χαμηλές για να επηρεάσουν τα πειράματα ββ(0ν).
Εντούτοις, πολλά ββ(0ν) πειράματα λειτουργούν και ως πειράματα σκοτεινής ύλης
μελετώντας το χαμηλό όριο του ενεργειακού φάσματός τους για την πιθανή
ελαστική σκέδαση των WIMPS. Αυτά τα πειράματα πρέπει όμως να εξετάσουν μια
μεγαλύτερη ομάδα πιθανών ισοτόπων υποβάθρου.

5.3.3. Κοσμογενείς και προκληθείσες ακτινοβολίες
Σα μακρόβια ραδιενεργά ισότοπα μπορούν να παραχθούν μέσω των διάφορων
πυρηνικών αντιδράσεων. Πολλά από αυτά τα ισότοπα μπορούν να έχουν ενέργειες
διάσπασης που υπερβαίνουν την ββ(0ν) Q-τιμή και μπορούν έτσι να
δημιουργήσουν ένα υπόβαθρο. Σέτοιες ακτινοβολίες μπορούν να παραχθούν στον
ανιχνευτή ή το υλικό των προστατευτικών καλυμμάτων. υγκεκριμένα, τα
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μακρόβια ισότοπα του υλικού της πηγής μπορούν να είναι πολύ δύσκολο να
αφαιρεθούν με καθαρισμό. Η ενοχλητική ακτινοβολία των 271 ημερών του
68
Ge που ενισχύεται στους ανιχνευτές του Ge είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού
του προβλήματος. Οι βραχύβιες ακτινοβολίες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν
το υπόβαθρο εάν δημιουργείται επί τόπου ενώ το πείραμα λειτουργεί. Τπάρχουν
διάφορες πυρηνικές διαδικασίες που πρέπει να εξεταστούν και τις συζητάμε σε
αυτό το τμήμα της εργασίας. Σο μέγεθος του υποβάθρου εξαιτίας των διαφόρων
ακτινοβολιών είναι εξαρτώμενο από το υλικό, και η ροή των σωματιδίων που
προκαλούν τις ακτινοβολίες εξαρτάται από το περιβάλλον. τη πράξη, οι
περισσότερες από τις ακτινοβολίες ελαχιστοποιούνται σε μεγάλα βάθη όπου η ροή
κοσμικών ακτινών μειώνεται.
Η σύλληψη ενός νετρονίου παράγει ακτίνες γ και συχνά δίνει και ένα
ραδιενεργό ισότοπο. Δεδομένου ότι τα νετρόνια είναι ουδέτερα και δύσκολο να
προσδιοριστούν με τους ανιχνευτές αντί-σύμπτωσης (anti-coincidence) , μπορούν
να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. τη γήινη επιφάνεια τα περισσότερα νετρόνια
προκύπτουν από το αδρονικό κομμάτι της κοσμικής ακτίνας. τα ρηχά
εργαστήρια, τα δευτερεύοντα νετρόνια από τις αλληλεπιδράσεις μιονίων των
κοσμικών ακτινών μπορούν να έχουν μεγάλη συμβολή στη συνολική ροή
νετρονίων. ε μεγάλα βάθη, ωστόσο, η ροή νετρονίων κυριαρχείται από τις
αντιδράσεις (α, n) και διασπώμενα νετρόνια από τους τοίχους του εργαστηριού. Η
εγκατάσταση σε βαθιά υπόγεια, η κάλυψη των τοίχων με προστατευτικό υλικό για
να μειώσουν τη γενική ροή μέσα στο εργαστήριο και η τοποθέτηση του
προστατευτικού καλύμματος για νετρονία γύρω από τον ανιχνευτή μπορούν να
βοηθήσουν στον έλεγχο του υποβάθρου.
Οι γρήγορες αντιδράσεις νετρονίων χρειάζονται επίσης εκτίμηση. Σο 68Ge
παραδείγματος χάριν παράγεται από τις γρήγορες αλληλεπιδράσεις νετρονίων (25
MeV) στα σταθερά ισότοπα του Ge. Επάνω από το έδαφος η κυρίαρχη πηγή
αυτών των γρήγορων νετρόνιων είναι δευτερεύουσες αντιδράσει που παράγονται
από τις κοσμικές ακτίνες. Μόλις το υλικό τοποθετηθεί σε βαθιά υπόγεια, το
πρόβλημα μετριάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς μόνο η υπόλοιπη
παραγωγή επιφάνειας παραμένει. Αλλά για να υπολογιστεί ο υπόγειος ρυθμός
παραγωγής σε δεδομένα βάθη, απαιτούνται τα στοιχεία της ροής νετρονίων.
Τπάρχουν διάφορες ακριβείς μετρήσεις της ροής νετρονίων υπογείως μαζί με τις
εκτιμήσεις της παραγωγής νετρονίων λόγω των μυονίων. Ωστόσο δεδομένου ότι η
ροή νετρονίων μειώνεται πολύ γρήγορα με την ενέργεια, είναι δύσκολο να
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συναγάγουμε την υψηλότερη ενεργειακή ροή από τις μετρήσεις αυτές, αν και έχει
αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα για τη μέτρηση της.
Σα μυονία και τα προκληθέντα από μυόνια ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα
μπορούν να παραγάγουν το υπόβαθρο επίσης. Η μετάβαση σε βαθιά υπόγεια
μειώνει τη ροή, και τα συστήματα απαγόρευσης (veto) που περιβάλλουν τον
ανιχνευτή χρησιμοποιούνται για να αποβάλουν οποιαδήποτε δραστηριότητα
παρατηρείται από σύμπτωση. Ακόμη, η ανελαστική σκέδαση των μ και η σύλληψη
των μ− παράγουν καθυστερημένα γεγονότα μέσα στον ανιχνευτή μετά από το
σήμα των μ. Εάν αυτή η καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη ή εάν η ροή μ είναι
πάρα πολύ υψηλή, οι τεχνικές αντι-σύμπτωσης δεν είναι αρκετές. Σο πρόσθετο
βάθος μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Για υλικά υψηλού-Ζ η σύλληψη μ−
κυριαρχεί της διάσπασης των μ και η πολλαπλότητα των νετρονίων είναι της τάξης
του 1, με ένα ενεργειακό φάσμα που επεκτείνεται σε πολλές δεκάδες MeV. Πολλά
από το ηλιακά νετρίνα, η σκοτεινή ύλη, και τα πειράματα διπλής διάσπασης βήτα
έχουν αναλύσει τα πιθανά προϊόντα spallation (βομβαρδισμού με νετρονία) που
μπορεί να παραχθούν.

5.3.4 Τεχνητά παραχθείσα ακτινοβολία
Σα τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα μπορούν επίσης να είναι παρόντα στα υλικά.
Πυρηνικά ατυχήματα, όπως αυτό στο Σσέρνομπιλ έχει εισαγάγει μακρόβια
ισότοπα π.χ., 137Cs, 90 Sr , και το Pu στο περιβάλλον, καθώς και ποσότητα ισοτόπων
από υπέργειες πυρηνικές δοκιμές όπλων καλύπτουν την επιφάνεια της γης. Θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις πιθανότητες εάν αναλογιστούμε τα υπόβαθρα
που μπορεί να είναι παρόντα. Ακόμη αέρια ραδιενεργά ισότοπα όπως 42 Ar , 85 Kr
πρέπει να θεωρηθούν σημαντικά σε Xe ββ πειράματα.

5.3.5. Η ββ(2ν) ως υπόβαθρο
Κατά την έρευνα για την αιχμή της ββ(0ν), πρέπει να θεωρήσουμε την ββ(2ν)
διάσπαση ως πιθανό υπόβαθρο. Κοντά στην ενέργεια του σημείου τέλους Q
50

(endpoint), το φάσμα ββ(2ν) είναι πολύ ασθενές. Αλλά εφόσον ο T1/22 είναι πολύ
μικρότερος από τον T1/20 , η επίδραση της ανάλυσης πρέπει να λειφθεί υπόψη

Σχήμα 11: Αναπαράσταση του φάσματος της συνολικής κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων ( Q το
τελικό σημείο) για την ββ(2ν) (διακεκομμένη) και της ββ(0ν) (συνεχής). Τα αναπαριστώμενα φάσματα έχουν
προέλθει από τη σύνθεση φασμάτων πολλών διαφορετικών πειραμάτων διπλής βήτα διάσπασης.

Οι μετρήσεις από τη ββ(2ν) μέσα στο εύρος (ΔΕ) της κορυφής στο Q θα
συνεισφέρουν στη κορυφή της ββ(0ν) και θα είναι υπόβαθρο. Σο τμήμα εκείνο της
ββ(2ν) που προστίθεται στην περιοχή γύρω από την κορυφή είναι περίπου

F

7Q 6
.
me
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(35)

Όπου    / Q είναι η FWHM energy resolution ως κλάσμα και me η μάζα
του ηλεκτρονίου. Ο συντελεστής 7 είναι για ανάλυση 5% και εξαρτάτε σε κάποιο
βαθμό από την ανάλυση. Μια έκφραση για το λόγο του σήματος (S) της ββ(0ν)
προς το υπόβαθρο (B) της ββ(2ν) είναι
2
me 0
me T1/2
S


.
0
B 7Q 6 2 7Q 6 T1/2

(36)

Η παραπάνω προσέγγιση δείχνει ότι μια καλή ενεργειακή ανάλυση είναι
σημαντική. Επιπλέον ο λόγος του T1/20 ως προς το T1/22 για m  1eV είναι από
5000 έως 100000 ανάλογα με την Q-τιμή του ισοτόπου και την εκτίμηση του
πίνακα στοιχείων. Για το λόγο αυτό η επιλογή του ισοτόπου είναι πολύ σημαντική.
Για S/B περίπου 1, το όριο ευαισθησίας m εξαιτίας του ββ(2ν) υποβάθρου
μπορεί να υπολογιστεί
m

2

7Q 6 G2 M 2 v
me G0 M 0 v

2
2

.

(37)

5.4. Πειραματικές προσεγγίσεις
Τπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την άμεση έρευνα για την ββ(0ν).
την πρώτη προσέγγιση η ενεργή πηγή της ββ(0ν) είναι έξω από τον ανιχνευτή, η
πειραματική διάταξη αποτελείτε από πηγές με τη μορφή φύλλου (foil shapped
sources) και δύο ανιχνευτές (π.χ σπινθηριστές, TPCs..) που αναλύουν τα
ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από το φύλλο. Με τη χρήση tracking ανιχνευτών, η
απόρριψη του υποβάθρου είναι δυνατή με τη μελέτη της τοπολογίας του
πειράματος. Σα όρια της μεθόδου αυτής είναι η ενεργειακή ανάλυση και η μικρή
ποσότητα μάζας της πηγής.
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Σχήμα 12: Σχέδιο της 1ης πειραματικής προσέγγισης και βασικές πληροφορίες.

τη δεύτερη προσέγγιση η πηγή είναι μέσα στον ανιχνευτή (calorimeter) και
μόνο το ενεργειακό άθροισμα των δύο ηλεκτρονίων μετράτε. Η παρατήρηση
επομένως της ββ(0ν) γίνεται μέσω της κορυφής της ενέργειας μετάβασης
(transition) Q . Ο ανιχνευτής μπορεί να είναι είτε σπινθηριστής, είτε βολόμετρο,
είτε ημιαγώγιμη δίοδος ή θάλαμος αερίος. Οι θερμιδομετρητές (calorimeters)
έχουν μεγάλη μάζα και υψηλή αποδοτικότητα, ενώ είναι δυνατή και η υψηλή
ενεργειακή ανάλυση και μερικό tracking με βάση κάποιες τεχνικές.

Σχήμα 13: Σχήμα και γενικές πληροφορίες για τη δεύτερη προσέγγιση
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0
) της ανίχνευσης ββ(0ν) διάσπασης
Από στατιστικής άποψης η ευαισθησία ( 1/2
0
1/ 2
δίνεται ως ( 1/2 )   i.a.( MtM / ( bkg )) όπου  , i.a., M , tM , , bkg είναι η
αποδοτικότητα του ανιχνευτή, η αφθονία του ενεργού ισοτόπου, η μάζα της
πηγής, ο χρόνος μέτρησης, η ενεργειακή ανάλυση, και το συγκεκριμένο υπόβαθρο
στο Q . ε περίπτωση μη μέτρησης υποβάθρου έχουμε ( 1/02 )   i.a.MtM . ε
κάθε πειραματική προσέγγιση οι διάφορες πειραματικές παράμετροι μπορούν να
βελτιωθούν έως ένα σημείο που ορίζεται από τα τεχνικά όρια, ενώ η ενασχόληση
με το υπόβαθρο μας δίνει πιθανότητες βελτίωσης της ευαισθησίας.
Γίνεται κατανοητό πως το υπόβαθρο έχει μεγάλη σημασία στις έρευνες για την
ββ(0ν). Η μείωση του απαιτεί τη λήψη μέτρων είτε πρόκειται για παθητικά μέτρα
(ισχυρή προφύλαξη σε υπόγεια μέρη, επιλογή κατάλληλου υλικού, purification)
είτε ενεργητική ( Pulse Shape Discrimination, topology analysis through
granularity and segmentation). Ωστόσο το υπόβαθρο που οφείλεται στο συνεχές
ββ(2ν) φάσμα δεν είναι δυνατόν να αποφευκτεί και πρέπει να μειωθεί με τη
βελτίωση της ενεργειακής ανάλυσης.

6 . Παρόντα, προηγούμενα και μελλοντικά πειράματα
την συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα πιο επιτυχημένα και υποσχόμενα
πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί ή σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον. τον
πίνακα που ακλουθεί παραθέτουμε τα βασικότερα από αυτά.
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Πίνακας.1: Επιλογή πειραμάτων του παρελθόντος και παρόντος που δίνουν το καλύτερο
0
αποτέλεσμα ανά ισότοπο μέχρι σήμερα. Όλοι οι δοσμένοι T1/2
( m ) είναι τα χαμηλότερα
(ανώτερα) όρια με εξαίρεση το πείραμα Heidelberg-Moscow όπου η τιμή 99.9973% CL δίνεται.
Η διασπορά στην m οφείλεται στις αβεβαιότητες στον πυρηνικό παράγοντα FN.

6.1

Ge πειράματα

76

και ενδείξεις για την ββ(0ν) διάσπαση

Σο πείραμα Heidelberg-Moscow (HM) ερεύνησε την ββ(0ν) διάσπαση του
76
Ge με τη χρήση πέντε ημιαγωγών υψηλής καθαρότητας εμπλουτισμένους κατά
87% σε 76Ge . Αυτό το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο υπόγειο εργαστήριο Gran
Sasso (Ιταλία) από το 1990 ως το 2003, συμπληρώνοντας συνολικά έκθεση
(χρόνος επί μάζα) 71.7 kg×y για το 76Ge . Είναι κατά πολύ το πιο μακροχρόνιο
πείραμα ββ(0ν) διάσπασης που έχει πραγματοποιηθεί. Σο πείραμα από τότε, το
τέλος του 1995 περιείχε PSD σε τέσσερεις κρυστάλλους για να μειώσει το
υπόβαθρο με το χωρισμό των Single Site Events (γεγονότων μεμονωμένων
περιοχών), όπως τα γεγονότα ββ(0ν) διάσπασης, από τα γεγονότα πολλαπλών
περιοχών (Multiple Site Events), όπως τις αλληλεπιδράσεις γ: το PSD ισχύει σε
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72% του πλήρους συνόλου στοιχείων. Σο τελικό υπόβαθρο στο Q είναι περίπου
0.11 c/keV/kg/y και αποδίδεται κυρίως στις μολύνσεις του U και του Th στα
υλικά κατασκευής. Η χρήση των ανιχνευτών Ge για μια θερμιδομετρική
αναζήτηση της ββ(0ν) διάσπασης προτάθηκε αρχικά από τον E. Fiorini (1967) και
το (ΗΜ) είναι η καλύτερη υλοποίηση της τεχνικής αυτής. Αντιπροσωπεύει τη
Status-of-the-Art για τις τεχνικές χαμηλού υποβάθρου και είναι η αναφορά για
όλα τα τελευταία πειράματα ββ(0ν) διάσπασης. Μετά από το πέρας του
πειράματος, μέρος της συνεργασίας (KKDC) ανέλυσε ξανά τα στοιχεία του
πειράματος υποστηρίζοντας ότι οι ενδείξεις σε 4σ για τη ββ(0ν) διάσπαση του
76
Ge με T1/02 1.2  10 25 y και m
0.44eV . Αυτός ο ισχυρισμός έχει προκαλέσει
μια συζήτηση στην κοινότητα της φυσικής των νετρίνων, επειδή το σήμα είναι
ασθενές και κοντά σε άλλες ανεξήγητες αιχμές. Σο Igex είναι ένα παρόμοιο
πείραμα που πραγματοποιήθηκε στα Homestake (ΗΠΑ), Canfranc (Ισπανία) και
Baksan (Ρωσία) από το 1991 ως το 2000 με συνολική έκθεση μόνο 8.87 kg×y και
υπόβαθρο στη Q περίπου 0.17 c/keV/kg/y, αλλά η ευαισθησία του δεν είναι
αρκετή να ελέγξει τον ισχυρισμό της KKDC.

Το σχήμα 14: παρουσιάζει το συνδυασμένο φάσμα των πέντε ανιχνευτών μετά από τα 41.24 kg yr και το
φάσμα single site events στη ββ(0ν) - περιοχή, που διορθώνονται για την αποδοτικότητα ανίχνευσης, μετά από
24.16 kg yr. Οι συνεχείς γραμμές αντιπροσωπεύουν τα όρια αποκλεισμού για τα δύο φάσματα στο 90%
C.L.
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Σχήμα 15: Ο αριθμός μετρήσεων συναρτήσει της ενέργειας, από το πείραμα ΗΜ.

Σχήμα 16 : Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του πειράματος ΗΜ.

6.2 Τρέχοντα

82

Se, 100 Mo, 130 Te

πειράματα

Τπάρχουν προς το παρόν δύο τρέχοντα πειράματα (Cuoricino και ΝΕΜΟ3), τα οποία έχουν τις πιθανότητες να φθάσουν στην ευαισθησία που απαιτείται για
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τη παρατήρηση σήματος ββ(0ν) στο επίπεδο που αναμένεται από τον ισχυρισμό
KKDC.

 Cuoricino είναι ένα θερμιδομετρικό πείραμα που χρησιμοποιεί φυσικούς
TeO2 cryogenic ανιχνευτές για την ανίχνευση ββ(0ν) διάσπασης για το
130
Te . Σο πείραμα είναι σε λειτουργία από το 2003 στο Gran Sasso
Underground Laboratory και αποτελείτε από 62 TeO2 κρυστάλλους σε
θερμοκρασία περίπου 10mK, τοποθετημένους σε διάταξη πύργου και
είναι και το βασικό συστατικό και για το μελλοντικό πείραμα CUORE. Η
συνολική μάζα του TeO2 είναι 41kg και η συνολική έκθεση είναι 11.8
kg×y με το μετρούμενο υπόβαθρο στη Q να είναι 0.18 c/keV/kg/y
κυρίως λόγω των μολύνσεων του U και του Th στον ανιχνευτή και τις
περιβάλλουσες επιφάνειες χαλκού. Σο επίπεδο αυτό το έχουμε μετά από
την εφαρμογή κατάτμησης μεταξύ των ανιχνευτών. Σο παρόν 90% CL
κάτω όριο για τον T1/20 είναι 3.0  1024 y , και αντιστοιχεί στο άνω όριο της
m

0.16 0.84eV . Με έκθεση περίπου 120 kg×y (δηλαδή 3 έτη

λειτουργίας), το Cuoricino αναμένεται να φτάσει ευαισθησία 1σ για τη
m περίπου 0.1 0.6eV .
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Σχήμα 16: H πειραματική διάταξη του πειράματος Cuoricino

 NEMO-3 (Neutrino Ettore Majorana Observatory) είναι ένα
tracking detector πείραμα που πραγματοποιείται στο Frejus
Underground Laboratory (France). Φρησιμοποιεί ένα drift chamber για
την ανάλυση των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων από φύλλα διαφορετικών
εμπλουτισμένων υλικών. Ενδιαφέρουσες ευαισθησίες για την ββ(0ν)
διάσπαση αναμένονται μόνο για πηγές από 82 Se, 100 Mo . Ο ανιχνευτής του
ΝΕΜΟ-3 έχει την ικανότητα να απορρίπτει το υπόβαθρο με το να
διακρίνει τις εκπομπές e  , e  ,  ,  . Από το 2004 και μετά, είχαμε
επιπλέον μείωση του ραδόνιου (radon) με αποτέλεσμα το υπόβαθρο είναι
πλέον περίπου 0.5 c/kg/y για το 100 Mo , και αποτελείται από ββ(2ν) σε
ποσοστό (60%), από 208Tl (20%) και ραδόνιο (20%). Η ανάλυση των
δεδομένων που χρησιμοποιεί μια μέγιστη πιθανότητα που εφαρμόζεται σε
3 κινηματικές μεταβλητές δίνει σε ένα 90% CL χαμηλό όριο σε
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0
T1/2

5.8  10 23 y για το

αντιστοιχεί σε

m

100

0.6 2.4eV και

90% CL ευαισθησία για το
m

Mo και T1/02

100

2.1 10 23 y για το

m

0
Mo είναι T1/2

82

Se , που

1.2 3.2eV . Σο 2009 η
2 1024 y που αντιστοιχεί σε

0.3 1.3eV .

Σχήματα 17: Σχέδια του ανιχνευτή ΝΕΜΟ

6.3. Μελλοντικά πειράματα
Είναι πιθανό ότι προς το παρόν τα τρέχοντα πειράματα δεν θα είναι σε θέση
να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν το αποτέλεσμα KKDC: επομένως αυτό θα
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είναι ο στόχος για τα μελλοντικά πειράματα. Για μια αξιόπιστη επιβεβαίωση, η
ββ(0ν) διάσπαση πρέπει να παρατηρηθεί για τα διαφορετικά ισότοπα με παρόμοια
m . Η απόρριψη του ισχυρισμού KKDC απαιτεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα είτε
από ένα πιο ευαίσθητο 76Ge πείραμα είτε από ένα πολύ ευαίσθητο πείραμα
κάποιου άλλου ισοτόπου. Όλα τα προτεινόμενα πειράματα επόμενης γενιάς έχουν
στόχο ευαισθησίες περίπου 0.01 eV, είτε το αποτέλεσμα KKDC είναι σωστό είτε
όχι, θα έχουν καλές πιθανότητες ώστε να παρατηρήσουν ββ(0ν) διάσπαση. Η
μεγάλη βελτίωση στην ευαισθησία (της τάξης του 10 στη m άρα 100 στο T1/20 )
θα γίνει με την αύξηση της μάζας του πειράματος στον ένα τόνο με την
παράλληλη μείωση του υποβάθρου. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε υψηλής
ευαισθησίας ανιχνεύσεις για την ββ(0ν) ο εμπλουτισμός των ισοτόπων θα παίξει
μεγάλο ρόλο, καθώς ο εμπλουτισμός μεγάλων ποσοτήτων ισοτόπου είναι και πολύ
δύσκολος και πολύ ακριβός. Από την πλευρά της πυρηνικής φυσικής περιμένουμε
την βελτίωση στις αβεβαιότητες του υπολογισμού των πυρηνικών πινάκων.

Πινάκας 2: μερικά από τα προτεινόμενα πειράματα. Με εξαίρεση τα CUORE και GSO όλα τα
αλλά πειράματα χρησιμοποιούν εμπλουτισμένα υλικά. Σο υπόβαθρο υπολογίζεται σε ενεργειακό
διάστημα ίσο με   . Για όλα τα tracking πειράματα το αναφερμένο υπόβαθρο είναι στη ββ(2ν)
ουρά.
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6.3.1 Θερμιδομετρικά πειράματα με ιονισμένους ανιχνευτές
(Calorimetric experiments with ionization detectors)

Η χρήση ιονισμένων ανιχνευτών Ge προτείνεται για πολλά μελλοντικά
πειράματα επειδή αυτό είναι μια καθιερωμένη πειραματική τεχνική, είναι σχετικά
εύκολο να του αυξήσουμε την κλίμακα, εγγυάται την υψηλή ενεργειακή ανάλυση
και παρέχει κάποια απόρριψη υποβάθρου μέσω PSD και κατάτμησης. Σο κύριο
μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος για τον εμπλουτισμό του Ge και για την
κατασκευή των ανιχνευτών. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε και το προτεινόμενο
πείραμα COBRA, που χρησιμοποιεί διοδικούς ανιχνευτές από CdZnTe, αλλά
αυτή η τεχνική ακόμη είναι πολύ καινούργια. Οι προτάσεις ανιχνευτών Ge
ακολουθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, που πηγάζουν από την εμπειρία του
ΗΜ πειράματος και του Igex. Η πρώτη αποδίδει στο υλικό που περιβάλλει τον
ανιχνευτή την κύρια ευθύνη για το υπόβαθρο που παρατηρείται στο πείραμα ΗΜ,
και επομένως προτείνει την απόρριψη όλου αυτού του υλικού με την τοποθέτηση απομόνωση των γυμνών κρυστάλλων Ge σε ένα πολύ καθαρό κρυογόνικο υγρό. Η
δεύτερη προσέγγιση απορρέει από τον εντοπισμό της κύριας πηγής του
υποβάθρου του Igex μέσα στα κρύσταλλα Ge λόγω της κοσμογενούς
ακτινοβολίας.
Σο πείραμα Majorana ανήκει στην δεύτερη κατηγορία και ο τελικός στόχος
είναι πείραμα ενός τόνου με τετμημένους εμπλουτισμένους κρυστάλλους Ge σε
πολύ χαμηλού υποβάθρου cryostats. Σο πείραμα είναι σχεδιασμένο να αρχίσει το
2010 και μια οργανωμένη προσέγγιση σχεδιάζεται, με το σύστημα των ανιχνευτών
να είναι 60 kg. Κατά το πρώτο στάδιο του (Majorana 120) δύο ενότητες 60 kg
(114 ανιχνευτές) θα εγκατασταθούν είτε στο υπόγειο εργαστήριο DUSEL είτε στο
SNOlab. Ακόμη και ελαχιστοποιώντας την έκθεση κοσμικών ακτινών, το
αναμενόμενο υπόβαθρο περίπου 17 c/keV/t/y οφείλεται κυρίως στη κοσμογενή
ακτινοβολία, δεδομένου ότι η δραστηριότητα στα περιβάλλοντα υλικά θα
αποφευγόταν από την προσεκτική διαλογή και επιλογή των υλικών. Επιπλέον η
εφαρμογή των PSD, η κοκκοποίησης και η κατάτμηση θα μειώσουν περαιτέρω το
υπόβαθρο έως 0.25 c/keV/t/y δίνοντας 90% CL ευαισθησία για
0
T1/2
7 1026 y σε πέντε χρόνια μετρήσεων ( m  0.09eV ) . Σο Majorana 120
λογικά θα είναι σε θέση να ελέγξει τον ισχυρισμό KKDC. Ενώ η περαιτέρω
διεύρυνση σε Majorana 180 δεν έχει ακόμα σχεδιαστεί, για το πείραμα του ενός
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τόνου μια ευρύτερη συνεργασία προβλέπεται και υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο
συμφωνίας με τη συνεργασία GERDA.
Η συνεργασία περνά προς το παρόν από μια δραστηριότητα R&D (R&D
activity) για να μελετήσει τους τετμημένους ανιχνευτές (SEGA), ώστε να
κατασκευάσουν πολύ-κρυσταλλικά κρυοστατικά πρωτότυπα (MEGA), να
κατανοήσει και να μειώσει το υπόβαθρο.

Σχήμα 18: Στα αριστερά φαίνεται μία από τις δεκαεννέα αλληλουχίες ανιχνευτών Ge που θα
χρησιμοποιηθούν στη μονάδα του Majorana που φαίνεται δεξιά.

Η άλλη προσέγγιση είναι αυτή των Genius, GEM and GERDA. Σο πείραμα
GENIUS, που προτείνεται από μέρος της συνεργασίας του πειράματος ΗΜ,
αποτελείται από ένα τόνο καθαρού εμπλουτισμένου κρυστάλλου Ge που βρίσκεται
σε μια δεξαμενή υγρού αζώτου με διάμετρο 12m. Για καθαρότητα υγρού
1015 g / g για U και Th, το αναμενόμενο υπόβαθρο θα είναι περίπου 0.2
c/keV/t/y. ε βάθος 10 ετών οι μετρήσεις θα δίνουν μια ευαισθησία περίπου
10 28 y για m  0.015  0.05eV . Αυτό το πείραμα θα μπορούσε να έχει επίσης
ενδιαφέρουσα ευαισθησία για ανίχνευση ηλιακών νετρίνων σε πραγματικό χρόνο
και για την ψυχρή σκοτεινή ύλη. Οι εγκαταστάσεις του GENIUS βρίσκονται στο
υπόγειο εργαστήριο Gran Sasso, όπου τέσσερεις κρύσταλλοι Ge με βάρος 2.5
έχουν τοποθετηθεί σε υγρό άζωτο. Παρόμοιο με το GENIUS είναι η πρόταση
GEM, η κύρια διαφορά του είναι η μείωση της ποσότητας υγρού αζώτου που
λαμβάνεται με την προσθήκη ενός εξωτερικού στρώματος καθαρού νερού.
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Σο νέο πείραμα για ββ(0ν) διάσπαση σε 76Ge στο Gran Sasso Underground
Laboratory (LNGS), ονομάζεται GERDA (GERmanium Detector Array ),
είναι παρόμοιο με τα GENIUS, GEM αλλά έχει πιο μικρές διαστάσεις. Η βασική
ιδέα είναι να διερευνήσει τα στοιχεία KKDC χρησιμοποιώντας σε σύντομο
χρονικό διάστημα τους υπάρχοντες 76Ge εμπλουτισμένους ανιχνευτές των
συνεργασιών ΗΜ και Igex. Η διάταξη αποτελείται από ένα υγρό argon cryostat (
4m διάμετρο) βυθισμένος σε δεξαμενή καθαρού νερού (10m διάμετρος). Σο
σπινθηροβόλημα αργού παρέχει ένα πρόσθετο ενεργό προστατευτικό κάλυμμα,
ιδιαίτερα χρήσιμο για να μειώσει την επίδραση κοσμογενούς 60 Co στους
ανιχνευτές.
Ο στόχος της πρώτης φάσης του πειράματος , που είχε
προγραμματιστεί να αρχίσει το 2009, είναι να μειώσει το υπόβαθρο σε 0.01
c/keV/kg/y και να φτάσει σε έκθεση περίπου την τιμή 15 kg×y με τη χρήση 20
kg 76Ge , προερχόμενα από τα ΗΜ και Igex. Εάν τα αποτελέσματα KKDC είναι
σωστά, το GERDA θα ανιχνεύσει ένα 5σ σήμα. τη δεύτερη φάση, ακόμη 20 kg
από εμπλουτισμένους και τετμημένους ανιχνευτές Ge θα προστεθούν. Η επιπλέον
μείωση του υποβάθρου σε 0.001 c/keV/kg/y και μια έκθεση περίπου
0
T1/2
2 1026 y για m  0.09  0.29eV . Για το τελικό πείραμα 76Ge ενός τόνου
υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των συνεργασιών GERDA και Majorana για ένα
κοινό πείραμα με τη χρήση των πιο καλών και δοκιμασμένων τεχνικών.

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικές σχηματικές αναπαραστάσεις και πίνακας με τις
γενικές πληροφορίες για το πείραμα GERDA και Majorana.
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Πίνακας 3: Γενικές πληροφορίες για το GERDA.

Αναπαράσταση του GERDA Phase II tower.
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Σχήμα που παραθέτει ταυτόχρονα τα πειράματα Majorana και GERDA.

6.3.2. Θερμιδομετρικά πειράματα με κρυογόνους ανιχνευτές
(Calorimetric experiments with cryogenic detectors)

Σο πείραμα Cuoricino απέδειξε ότι η κρυογονική τεχνική ανίχνευσης είναι
ώριμη για τα πειράματα ββ(0ν) διάσπασης της επόμενης γενιάς. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντα ισότοπα μπορούν να μελετηθούν με
τους κρυογονικούς ανιχνευτές. Οι κρυογονικοί ανιχνευτές έχουν υψηλή ενεργειακή
ανάλυση, μπορούν να αυξηθούν μέχρι το μέγεθος του ενός τόνου και το υπόβαθρό
τους μπορεί να μειωθεί με την κατάτμηση. Η περαιτέρω μείωση υποβάθρου
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση υβριδικών ανιχνευτών όπου, π.χ.
ανιχνεύονται το σπινθηροβόλημα ή ο ιονισμός. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να
προσδιορίσουν το είδος των σωματιδίων ή να δώσουν πληροφορίες για τη θέση.
Σα μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η ευαισθησία στις μολύνσεις
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επιφάνειας, η δυσκολία για να μειώσουν τις προσμίξεις στα υλικά και τους ακόμα
δύσχρηστους εξοπλισμούς που απαιτούνται για την ψύξη των ανιχνευτών. Έως
τώρα το CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events)
είναι το μόνο πλήρως αποδεκτό πείραμα νέας γενιάς για ββ(0ν) με ένα τόνο
μέγεθος, κατασκευάζεται στο Gran Sasso Underground Laboratory και η
λειτουργία του έχει σχεδιαστεί για το 2011. Θα ψάξει για ββ(0ν) από 130 Te με έναν
ανιχνευτή κατασκευασμένο από 19 πύργους παρόμοιους με αυτόν που έχει το
Cuoricino. Οι 988 φυσικοί TeO2 ανιχνευτές θα αποτελέσουν έναν κοκκώδη και
συμπαγή θερμιδομετριτή 740 kg που περιέχει 200 kg από 130 Te . Ακόμα κι αν
είναι δυνατόν να επιτύχει μια υψηλή ευαισθησία με μόνο φυσικό Te, η δυνατότητα
το εμπλουτισμένο υλικό να εισαχθεί στο πυρήνα σε μια δεύτερη φάση του
πειράματος είναι ανοικτή. Σο υπόβαθρο περίπου 1 c/keV/t/y μπορεί να
επιτευχθεί με την εκμετάλλευση της κοκκοποίησης και μειώνοντας τις μολύνσεις
επιφάνειας που παρατηρούνται στο πείραμα Cuoricino. Αυτή η μείωση είναι
πιθανή με τη χρήση των ειδικά σχεδιασμένων προηγμένων διαδικασιών
καθαρισμού που εξετάζονται. Προς το παρόν το κρυογονικά - ελεύθερο ψυγείο
διαλυμάτων και η υποδομή χτίζεται στο Gran Sasso Underground Laboratory,
ενώ ο cryostat σχεδιασμός ολοκληρώνεται. Ο χαλκός για την κατασκευή έχει
προμηθευτεί και η παραγωγή κρυστάλλου αρχίζει. Με ένα υπόβαθρο περίπου 1
c/keV/t/y και μια ενεργειακή ανάλυση FWHM περίπου 5 keV, η 1σ ευαισθησία
0
T1/2
6.5  10 26 y μπορεί
για
να επιτευχθεί μέσα σε 5 χρόνια
( m  0.011  0.57eV) . Σο CUORE είναι αρκετά πιθανό να μας βοηθήσει και

στην ανίχνευση ψυχρής σκοτεινής ύλης και ηλιακών αξιονίων.

68

Σχήμα 19: Η δομή του πειράματος CUORE

Σχήμα 20: Πιο αναλυτικό σχέδιο του CUORE
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6.3.3. Θερμιδομετρικά πειράματα με σπινθηριστές
(Calorimetric experiments with scintillators)

Οι σπινθηριστές παρέχουν ένα σχετικά απλό και καθιερωμένο όργανο που
ψάχνει για την ββ(0ν) διάσπαση πολλών ενδιαφερόντων ισοτόπων. Μπορούν να
είναι εξαιρετικά μεγάλοι και, προκειμένου να μειωθεί το υπόβαθρο, μπορεί να
βυθιστούν στα εξαιρετικά καθαρά υγρά των μεγάλων πειραμάτων ηλιακών νετρίνων
(π.χ. Superkamiokande, SNO ή Borex) χρησιμοποιώντας τους
φωτοπολλαπλασιαστές τους. Σο υπόβαθρο επιπλέον μειώνεται με PSD. Σο βασικό
μειονέκτημα είναι η φτωχή ενεργειακή ανάλυση που κάνει την ββ(2ν) decay tail το
κύριο συστατικό του υποβάθρου στο Q . Επιπλέον οι φωτοπολλαπλασιαστές και
οι σπινθηριστές δεν είναι συχνά αρκετό ράδιο – καθαρές για την εφαρμογή
χαμηλού υποβάθρου.
Η πιο αξιοπρόσεχτη είναι η πρόταση CAMEO για να βυθιστούν τα
κρύσταλλα CdWO4 σε Borexino ή CTF. Σο πρόγραμμα CANDLES για να
χρησιμοποιηθούν κρύσταλλα CaF2 σε υγρό σπινθηριστή ενεργής θωράκισης
(liquid scintillator active shielding) για την ανίχνευση ββ(0ν) διάσπασης στο 48Ca ,
παρά την υπερβολικά χαμηλή φυσική ισοτοπική αφθονία του και η πιθανή χρήση
του 10 τόνου υγρού ανιχνευτή Xe σκοτεινής ύλης, XMASS για να ερευνήσει την
ββ(0ν) σε 136 Xe . Ακόμη πιο φιλόδοξες είναι οι ιδέες για την τοποθέτηση
υγροποιημένου Xe σε υψηλής πίεσης διαφανή κελιά στο SNO, η διάλυση του Xe
σε Borexino, και να τοποθετήσουμε νανοκρύσταλλους σπινθηρισμού στο SNO.

6.3.4. Tracking πειράματα
Οι tracking ανιχνευτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφύγουν όλες τις
πηγές υποβάθρου με εξαίρεση την ουρά της ββ(2ν) διάσπασης. Σο πρωτεύον θέμα
για την τεχνική αυτή είναι επομένως η ενεργειακή ανάλυση. ε περίπτωση που ένα
σήμα ββ(0ν) ανιχνευτεί, η αναδημιουργία των διαδρομών των ηλεκτρονίων θα
παρείχε επίσης ένα ικανό εργαλείο για να διακρίνει το μηχανισμό διάσπασης από
το γωνιακό συσχετισμό των ηλεκτρονίων.
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Σο πρόγραμμα MOON αποτελείται από εμπλουτισμένα φύλλα 100 Mo ,
πλαστικούς σπινθηριστές, και σπινθηρίζουσες ίνες που παρέχουν τις μετρήσεις
ενέργειας και θέσης. Σο ΜΟΟΝ θα είναι επίσης ένα πείραμα ηλιακών νετρίνων.
Σο πρόγραμμα DCBA προτείνει έναν Drift Chamber Beta Ray Analyser με
φύλλα 150 Nd . Τπάρχει επίσης ενδιαφέρον για έναν ανιχνευτή SuperNEMO με
περίπου 100 kg εμπλουτισμένων ισοτόπων (το πιο ενδιαφέρων θα ήταν 150 Nd ).
Σο πείραμα ΕΧΟ στην ουσία θα είναι ένα θερμιδομετρικό πείραμα με μέτρια
ικανότητα ανίχνευσης. Είναι μια βελτίωση πάνω στο Gotthard πείραμα με 136 Xe ,
που χρησιμοποιεί Xe TPC υψηλής πίεσης . Η πρόταση EXO προσθέτει την
επικόλληση των ατόμων Bα που παράγονται από την διάσπαση του 136 Xe για να
καταστείλει εντελώς όλα τα υπόβαθρα. Ένα απλό ιόν Ba+ θα ανιχνευόταν με
οπτική φασματοσκοπία. Προς το παρόν υπάρχουν ακόμα δύο ανοικτές επιλογές
για τον ανιχνευτή, μια για υψηλής πίεσης Xe TPC ή ένα υγρό Xe TPC όπου
επίσης ο σπινθηρισμός θα ανιχνευόταν για να βελτιώσει την ενεργειακή ανάλυση.
Η δεύτερη επιλογή είναι προτιμητέα λόγω του μικρού του όγκου (ένας ανιχνευτής
10 τόνων θα είχε έναν 3 Φ 3 Φ 3m όγκο), αλλά η επικόλληση Ba απαιτεί την
εξαγωγή μονού Ba+ από το υγρό. Η λειτουργία του πειράματος για 5 χρόνια και
μόνο με την ββ(2ν) decay trail υπόβαθρο, με ενεργειακή ανάλυση 1% , μια
ευαισθησία στη m 11÷15meV θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Σχέδιο μιας υπομονάδας του SuperNEMO
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Σχέδιο της δομής του MOON

Σχήμα 21: Παράλληλη προβολή των διατάξεων ορισμένων Tracking πειραμάτων
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6.4. Μερικά Συμπεράσματα
Σα πειράματα μπορούν να διακρίνουν εάν το νετρίνο είναι ένα Majorana
σωματίδιο και καθορίζουν την απόλυτη κλίμακα μάζας του. Προς το παρόν
υπάρχει μόνο ένα πειραματικό αποδεικτικό στοιχείο για την ββ(0ν) διάσπαση, που
έχει ειπωθεί από το πείραμα Heidelberg-Moscow για το 76Ge , αλλά δεν έχει
επιβεβαιωθεί ακόμα αλλά και ούτε έχει απορριφτεί. Μόνο το Cuoricino και το
ΝΕΜΟ-3, τα μόνα πειράματα που ακόμη τρέχουν έχουν μερικές πιθανότητες να
επιβεβαιώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Σα πειράματα επόμενης γενεάς, που
στοχεύουν σε μια ευαισθησία m της τάξης των 10meV, θα διευθετήσουν το
ζήτημα, ενώ προς το παρόν μόνο το πείραμα CUORE έχει εγκριθεί και
κατασκευάζεται.

Σχήμα 22: Διάγραμμα παρουσίασης μερικών μελλοντικών πειραμάτων και οι αναμενόμενες ευαισθησίες
τους συναρτήσει του χρόνου.
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7. Γενικά Συμπεράσματα
Σο μέλλον της διπλής διάσπασης βήτα προμηνύεται συναρπαστικό, η εξέλιξη
της τεχνολογίας θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε τη μάζα των νετρονίων, και η
θεωρητική βελτίωση θα μας δώσει την κατάλληλη επεξήγηση των μετρήσεων, που
θα προκύψουν από τα νέας γενιάς πειράματα που θα ακολουθήσουν. Η απάντηση
σε ερωτήματα όπως, εάν το νετρίνο ταυτίζεται με το αντισωμάτιο του, είναι πολύ
σημαντικές για τις θεωρίες μας, καθώς θα βοηθήσει στον υπολογισμό των
σωματιδιακών μαζών και το λόγο της κυριαρχίας που έχει η μάζα πάνω στην
αντιμάζα στο ύμπαν. Η μάζα του νετρίνου θα μας δώσει το άνω όριο στο οποίο
το καθιερωμένο πρότυπο καταρρέει, άλλα και θα έχει επιπτώσεις και στη δομή
του ύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα. Ενώ ασφαλώς και η παραβίαση του
λεπτονικού αριθμού έχει τη δική της σημασία όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ββ
είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος που έχουμε για την απάντηση στο ερώτημα,
σωμάτιο – αντισωμάτιο, δηλαδή εάν το νετρίνο είναι το ταυτόσημο με το
αντισωματίδιο του, η ββ(0ν) θα είναι η καταλληλότερη τεχνική, από άποψη
ευαισθησίας, για τον υπολογισμό της μάζας του νετρίνου. Οπότε τα πειράματα
που περιγράφηκαν παραπάνω θα παίξουν μεγάλο ρόλο στη σωματιδιακή φυσική
μελλοντικά. Οι γενικοί προβληματισμοί πάνω στον υπολογισμό των στοιχείων των
πυρηνικών πινάκων οδήγησαν στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής, και πολλά
πειράματα σε πυρήνες θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά με αποτέλεσμα να
έχουμε περιορισμό στις αβεβαιότητες τους. Σα πειράματα της ββ(0ν) επίσης
οδήγησαν και στη βελτίωση των υλικών και της κάθαρσης τους, με τεχνικές που
αναπτύχτηκαν και θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς της επιστήμης. Η
ανάγκη για αποτελεσματικούς ανιχνευτές επέφερε βελτιώσεις στις τεχνικές
κατασκευής ημιαγωγών ( Ge, CZT) και οι τεχνολογίες βολόμετρων βρίσκουν
εφαρμογή σε βασικές επιστήμες αλλά και την ιατρική. Ο δρόμος προς τα
πειράματα του ενός τόνου, θα έχουμε βελτίωση στον εμπλουτισμό ισοτόπων και
την κατασκευή ακόμα καλύτερων ανιχνευτικών τεχνικών. Σο κέρδος από τη
μελέτη της διπλής διάσπασης βήτα αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο σημαντικό και
γενικευμένο, ξεπερνώντας τα στενά όρια της φυσικής.
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