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نوترین ِ نوسان در پادگری-همپای ِ تقارن ِ ست ش یِ مشاهده

بر و شوند تبدیل پادذرات به ذرات اگر فرایند هر در یعن ،[1] ( -پ (س پادگری-همپای ِ تقارن

در نند. نمی تغییر نتای ( (همپای شوند تبدیل شان یِ آیینئ ِ تصویر به کمیتها و (پادگری) س ع

پادماده ِ مقدار از بیش بسیار ماده ِ مقدار نیم، می ش اَ مشاهده که آن از ی بخش ِ-کم دست- جهان،

ِ ست ش بدهد تُضی را پادماده و ماده ِ بین یِ -تقارن ب این است ن مم که ی چیزها از ی ی است.

یِ هستئ ِ نش برهم که ی (ذرات هادرنها در قبلَن تقارن این ِ ست ش ست. پادگری-همپای ِ تقارن

ِ نش برهم که ی (ذرات لپتُنها در تقارن این ِ ست ش میرسد نظر به حاال شده. دیده دارند) هم قوی

یِ لپتُنها نوترینُها ست. نوترین ِ نوسان ِ اساس بر مشاهده این شده. دیده هم ندارند) قوی یِ هستئ

ضعیف یِ هستئ ِ نش برهم فقط و ندارند هم ترمغناطیس ال ِ نش برهم ندارند بار چون َند. -بار ب

و مین، ترن، ال است: باردار) ِ (لپتُون طعم ی با متناظر نوترین هر دارند. گرانش ِ نش برهم و

تبدیل ترن ال یِ نوترین به مین یِ نوترین جمله از ند. می نوسان مختلف یِ طعمها ِ بین نوترین اما تاؤ.

ترن ال یِ پادنوترین به مین یِ پادنوترین ِ نوسان پادگری-همپای یِ بررس یِ برا س. ع بر و میشود

ِ نوسان ِ آهن که بوده این نتیجه است. شده مقایسه ترن ال یِ نوترین به مین یِ نوترین ِ نوسان با

فقط و نوترین ِ نوسان 75 مشابه یِ وضعیتها در بوده: نوترین ِ نوسان ِ آهن از کمتر بسیار پادنوترین

.[2] شده دیده پادنوترین ِ نوسان 15
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