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1920 framlade Rutherford en teori om att det skulle existera neutrala partiklar i 
atomkärnan som han kallade "neutroner”, efter den latinska roten för "neutral" och 
den grekiska ändelsen "‐on" (efter mönster av protonen och elektronen).

1930 upptäckte de tyska fysikerna Walther Bothe och Herbert Becker att när de 
högenergetiska alfapartiklar som polonium strålar träffade på vissa lätta grundämnen –
beryllium, bor och litium – så uppstod en ovanligt genomträngande typ av strålning. Dennaberyllium, bor och litium  så uppstod en ovanligt genomträngande typ av strålning. Denna 
troddes först vara gammastrålning, även om den var långt mer genomträngande än all då 
känd gammastrålning, vilket gjorde de experimentella resultaten svåra att tolka.

1932 gjordes nästa betydande bidrag av Irène Joliot‐Curie och Frédéric Joliot i Paris, då 
de visade att om denna mystiska strålning träffade paraffin, eller andra kemiska föreningar 
innehållandes väte så utsändes protoner med mycket hög energi. Detta motsade inte i sig p y g g g
själv tron på att det var fråga om gammastrålning, men detaljerade kvantitativa analyser 
gjorde det svårt att få denna hypotes att stämma.

1932 utförde den brittiske fysikern James Chadwick en serie experiment som
slutgiltigt visade att hypotesen med gammastrålar var ohållbar, och föreslog att strålningen 
istället utgjordes av oladdade partiklar med ungefär samma massa som protonen. Han 
utförde även experiment som stödde detta antagande. 



Enrico Fermi började, strax efter det att 
neutronen upptäckts 1932, experimentera 
med att bestråla tunga atomkärnor som uran 
med neutroner med avsikt att producera ännu 
tyngre grundämnen. Resultaten var 
svårtolkade och fick sin naturliga förklaring 
först 1939 när Otto Hahn och Lise Meitner
Upptäckte fissionsprocessen. 



Hade Hitler´s Nazityskland utvecklat 
en egen Atom bomb ?









Vad är då en neutron ?
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Utanför atomkärnan är neutronen instabil och
sönderfaller med en medellivslängd 885,7 ± 0,8 s,  sönderfaller med en medellivslängd 885,7 ± 0,8 s,  
motsvarande en halveringstid på 10 minuter och 14 s. 

Vid sönderfallet omvandlas neutronen till en
elektron, en antineutrino och en proton:
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Neutronen
Neutronen är en subatomär Neutronen är en subatomär 
partikel som tillsammans med 
protoner Z bildar en atomkärna. 

Olika antal neutroner i kärnan N 
med samma Z ger upphov till 
olika isotoper av grundämnet. olika isotoper av grundämnet. 

Neutronen har ingen elektrisk 
laddning, den är neutral, 
har spinn ½, och

 939 573 M V/ ² (1 6749 

+2e/3 ‐e/3,

massan 939,573 MeV/c² (1.6749 
× 10-27 kg, eller 1,00866490 u, 
aningen mer än protonen).

Neutronen består av tre kvarkar, 
närmare bestämt en upp-kvark
och två ner-kvarkar med totala och två ner-kvarkar med totala 
laddningen noll.

‐e/3,



Det började i Lund när Johannes ”Janne” Rydberg den 5te november 1888Det började i Lund när Johannes  Janne  Rydberg den 5te november, 1888 
härledde en ekvation som beskrev de experimenella resultaten av spektrallinjerna 
i väte spektrum.

H

Niels Bohr härledde 1913 ekvationen teoretiskt 
baserat på sin atommodell. enligt vilken 
elektronerna rör sig i cirkulära banor runt 
atomkärnan, där centripetalkraften 
kompenserar coulombkraften och 
rörelsemängdsmoment är kvantiserad till ett 

heltal gånger Plancks konstant, p = nh/2π. 
Detta leder till att elektronen endast kan inta 
vissa specifika energinivåer
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Louis de Broglie (1892–1987) utvecklade
Bohr's ideer och härledde en ekvationBohr s ideer och härledde en ekvation
som kunde förklara elektronens och
materiens vågegenskaper. Ekvationen
innebar att elektronens våglängd är en g g
funktion av Planck's konstant 
(6.626×10−34 joule‐se) dividerad med 
dess rörelsemoment (massa 
multipicerad med dess hastighet)

Hans ekvation verifierades
experimentellt 1927 då
Lester Germer and Clinton Davisson 
riktade en stråle av elektoner mot en 
k i lli i k l l blkristallin nickel target. Resulatey blev ett
diffraktions mönster som matchade de 
Groglies ekvation..



De Broglie´s ekvation

De Broglie kombinerar 
Plancks ekvation E = h = h c/ : 

för sambandet mellan energin hos en foton E och dess våglängd 
Einsteins  ekvation E=mc2

för sambandet mellan vilomassan för en partikel med massanm och ljushastigheten cför sambandet mellan vilomassan för en partikel med massan m och ljushastigheten c

E = h = h c/ = mc2                           h / = mc = p  rörelsemomentet                  = h/p
de Brogle generaliserar denna ekvation till att gälla partiklar med impulsen 
p=mv där v är partikelns hastighet.

Om vi inför Dirac´s konstánt
vågtalet k = 2 / och
Vinkelfrekvensen  = 2 får vi sambanden

2h 

Vinkelfrekvensen  2 får vi sambanden

observera att vågtalet är en vektor p k 
 


E  



Neutronen har således både partikelNeutronen har således både partikel-
och våg-liknande egenskaper

Massa: mn = 1,675 10‐27 kg

Ladning = 0

Energin E m v2/2 k T (hk/2 )2/2mEnergin E = mnv2/2 = kBT = (hk/2)2/2mn ;

k = 2/ = mnv/(h/2); Boltzmans konstant kB = 1,381 10‐23 JK‐1k   2/  mnv/(h/2);  Boltzmans konstant kB  1,381 10 JK



Neutronen har spinn ½ riktat motsatt banimpulsmomentet 
så att neutronens gyromagnetiska föhållandet blir negativt

+½ ‐½

n N  

gyromagnetiska föhållandet

 = ‐ 1,913           

‐½



e‐
neutron

Neutronens spinn kopplar till elektronens spinn vilket orsakar
att neutronen ändrar riktning Magnetisk neutron spridningatt neutronen ändrar riktning . Magnetisk neutron spridning



kä iNeutronen känner av magnetism 
i stoleks ordningen 0,1 – 10 nm
i tidskalan 0,001‐1 ns.

Detta gör meutronspridning till det g p g
mest kraftfulla verktyg vi har för att 
studera magnetiska egenskaper hosstudera magnetiska egenskaper hos 
olika material




