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● Laureaci: T. Kajita i A. B. McDonald oraz 
nagrodzone publikacje

● Krótka historia neutrina i hipoteza oscylacji 
neutrin

● Neutrina atmosferyczne i eksperyment Super-
Kamiokande

● Neutrina słoneczne i eksperyment SNO
● Podsumowanie
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Takaaki Kajita i Arthur B. McDonaldTakaaki Kajita i Arthur B. McDonaldTakaaki Kajita i Arthur B. McDonaldTakaaki Kajita i Arthur B. McDonald

● Ur. 1959 r.
● Doktorant Masatoshi Koshiby (nagroda 

nobla za pionierski wkład w badania 
neutrin)

● Dyrektor Instytutu Badań 
Promieniowania Kosmicznego na 
Uniwersytecie w Tokyo

● Lider zespołu, który odkrył oscylacje 
neutrin atmosferycznych w 
eksperymencie Super-Kamiokande w 
1998 roku.

● Ur. 1943 r.
● Dyrektor Solar Neutrino Observatory 

Institute (Ontario, Kanada)
● Lider eksperymentu SNO, który 

odkrył oscylacje neutrin słonecznych 
– lata 2001 i 2002
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Nagrodzone publikacjeNagrodzone publikacjeNagrodzone publikacjeNagrodzone publikacje

1. Y. Fukuda et al (Super-
Kamiokande collaboration), 
“Evidence for Oscillation of 
Atmospheric Neutrinos”, Physical 
Review Letters 81, 1562 (1998)

2.  Q.R. Ahmad et al(SNO collaboration), “Measurement of the Rate of 
ν+d p+p+e − Interactions Produced by → 8B Solar Neutrinos at the Sudbury 
Neutrino Observatory”, Physical Review Letters 87, 071301 (2001)

3.  Q.R. Ahmad et al (SNO collaboration), “Direct Evidence for Neutrino 
Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury 
Neutrino Observatory”, Physical Review Letters 89, 011301 (2002)
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i Publikacje neutrinowe (wg INSPIRE)

1998, 
Super-Kamiokande
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,,Krótka” historia neutrina,,Krótka” historia neutrina,,Krótka” historia neutrina,,Krótka” historia neutrina

● 1914 – J. Chadwick – obserwacja 
ciągłego spektrum energii elektronu w  
  rozpadach β

● 1930 – W. Pauli – postuluje istnienie 
nowej cząstki elektrycznie obojętnej, 
oddziałującej słabo, o spinie ½   jako →
rozwiązanie problemu spektrum 
rozpadów β.

● 1956 – F. Reines, C.L. Cowan - odkrycie 
(anty) neutrin (elektronowych) 
wyprodukowanych w elektrowni 
jądrowej w Savannah River (USA).

● 1962 – Lederman, Schwartz 
(Brookhaven National Laboratory, USA) 
– odkrycie neutrina mionowego

● 2001 – Eksperyment DONUT (Fermilab, 
USA) – odkrycie neutrina taonowego

● Neutrino w Modelu Standardowym: 
bezmasowe, w trzech zapachach, spin ½, 
obojętne elektrycznie, oddziałuje wyłącznie 
słabo.
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Hipoteza oscylacji neutrinHipoteza oscylacji neutrinHipoteza oscylacji neutrinHipoteza oscylacji neutrin
● 1962 r. - Fundamentalna praca Maki, Nakagawy, Sakaty i w 1967 r. dopracowana przez 

Pontecorvo.

● Neutrina są produkowane i rejestrowane poprzez oddziaływania słabe (stany zapachowe) ale 
propagują się w przestrzeni jako kombinacje liniowe stanów masowych (stany masowe ≠ 
stany zapachowe)

Neutrino elektronowe

Neutrino mionowe

Neutrino taonowe

Neutrino1 Neutrino2 Neutrino3

= + +

+

+

+

+

=

=

(
ν e
νμ
ν τ
)=U PMNS⋅(

ν1
ν2
ν3)

Stany
zapachowe Stany

masowe

Macierz mieszania 
Pontercorvo-Maki-Nakagawy-Sakaty
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Oscylacje neutrin - modelOscylacje neutrin - modelOscylacje neutrin - modelOscylacje neutrin - model

Jeśli neutrina zmieniają swój zapach (jeśli różnica 
kwadratów mas Δm2

ij ≠0) to mają masę! (mi≠0 lub mj≠0)

Φ ij=Δmij
2 L

4 E ν

P (να→νβ)=δαβ−4∑
i< j

ℜ(U α i
* U βiU α jU β j

*
)⋅sin2

Φij±2∑
i< j

ℑ(U α i
* U βiU α jU β j

*
)⋅sin2

Φij

● Prawdopodobieństwo oscylacji neutrina o zapachu α w neutrino o zapachu β:

Źródło neutrin
o energii E

ν

Detektor

ν
μ

ν
μ

ν
μ

ν
e

ν
μ

ν
τ

L

Oscylacje (zmiana zapachu)

● Z biegiem czasu neutrina oscylują, czyli zmieniają swój zapach (np. mionowe  →
taonowe).
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Neutrina atmosferyczne – skąd się biorą?Neutrina atmosferyczne – skąd się biorą?Neutrina atmosferyczne – skąd się biorą?Neutrina atmosferyczne – skąd się biorą?
● Promieniowanie kosmiczne (głównie 

protony) oddziałując z ziemską 
atmosferą produkuje cząstki wtórne, 
głównie piony.

● Piony naładowane rozpadają się na 
kolejne cząstki: miony i neutrina 
mionowe

● Miony z kolei ulegają rozpadom na 
pozytony i neutrina: elektronowe i 
mionowe

● Strumień neutrin atmosferycznych to 
średnio 1 cm-2 s-1

● Średnia energia neutrin 
atmosferycznych to około 1 GeV (109 
eV) a najbardziej prawdopodobna 
~100 MeV 

Promieniowanie kosmiczne

Piony

Miony

Neutrina
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Stosunek liczby neutrin mionowych i Stosunek liczby neutrin mionowych i 
elektronowychelektronowych

Stosunek liczby neutrin mionowych i Stosunek liczby neutrin mionowych i 
elektronowychelektronowych

π
±
→μ

±
+νμ( ν̄μ)

μ
±
→e±

+νe( ν̄e )+ν̄μ(νμ)

(Nμ /N e)Teor≈2

● Stosunek liczby neutrin 
(+antyneutrin) mionowych i neutrin 
elektronowych dla niskich energii  
(< 1 GeV) powinien wynosić 2

● Od strony eksperymentalnej: aby 
zredukować błędy systematyczne 
wyznacza się podwójny stosunek 
(stosunek mierzony / stosunek 
przewidywany)

Promieniowanie kosmiczne

Piony

Miony

Neutrina
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Anomalia neutrin atmosferycznychAnomalia neutrin atmosferycznychAnomalia neutrin atmosferycznychAnomalia neutrin atmosferycznych

● W latach 80-tych XX wieku zaczęły się pojawiać doniesienia o niedoborze 
rejestrowanych atmosferycznych neutrin mionowych:
➔ IMB (USA, 1986):
➔ Kamiokande (Japonia, 1988):

● ...były jednak eksperymenty, które nie zaobserwowały deficytu neutrin 
atmosferycznych:
➔ Frejus (Francja, 1989):
➔ NUSEX (Francja/Włochy, 1982):

● Brak jednoznacznego rozstrzygnięcia problemu...

R=
(Nμ /N e)Obs

(Nμ /N e)Teor

R=0.54±0.05±0.12

R=0.60+0.06
- 0.05

±0.05

R=1.00±0.15±0.08

R=0.99+0.35
- 0.25
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Eksperyment Super-KamiokandeEksperyment Super-KamiokandeEksperyment Super-KamiokandeEksperyment Super-Kamiokande
● Największy detektor neutrin na świecie (działa od 

1996 roku): 

➔ Zbiornik w kształcie walca o średnicy                
i wysokości 40m,

➔ 1km pod ziemią, w kopalni cynku Mozumi       
w Japonii

➔ Wypełniony 50 tysiącami ton bardzo czystej 
wody

➔ 11 tyś. fotopowielaczy na ściankach zbiornika 
rejestruje promieniowanie Czerenkowa

Wewnątrz detektoraWewnątrz detektora

Widok z góry na detektorWidok z góry na detektor
wypełniony wodąwypełniony wodą

40 m40 m

40 m40 m

νν
ee

νν μμ νν
ττ
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Jak wodny detektor Czerenkowa ,,widzi” Jak wodny detektor Czerenkowa ,,widzi” 
neutrina?neutrina?

Jak wodny detektor Czerenkowa ,,widzi” Jak wodny detektor Czerenkowa ,,widzi” 
neutrina?neutrina?

Promieniowanie Czerenkowa

Fotopowielacze

Neutrino

Cząstka
naładowana
poruszająca się 
w wodzie

● Cząstki naładowane poruszające 
się w ośrodku materialnym 
(wodzie) szybciej niż światło 
emitują wzdłuż toru fotony 
promieniowania Czerenkowa

● Fotopowielacze rejestrują 
charakterystyczne pierścienie 
światła Czerenkowskiego

● Rozkład i czas powstania sygnału 
służy do wyznaczenia kierunku 
naładowanej cząstki (  kierunku →
neutrina)

● Amplituda sygnału, kąt rozwarcia 
stożka oraz jego wygląd pozwalają 
zidentyfikować cząstkę (mion, 
elektron) oraz wyznaczyć energię

● Neutrina, które oddziałują 
w wodzie produkują cząstki 
naładowane

νν
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Neutrina atmosferyczne Neutrina atmosferyczne 
w Super-Kamiokandew Super-Kamiokande

Neutrina atmosferyczne Neutrina atmosferyczne 
w Super-Kamiokandew Super-Kamiokande

PierścieńPierścień
CzerenkowaCzerenkowa
od elektronuod elektronu

PierścieńPierścień
CzerenkowaCzerenkowa
od mionuod mionu

Neutrino
mionowe

Mion

Neutrino
elektronowe

(inicjuje 
kaskadę cząstek)

Elektron

● Tutaj można obejrzeć zdarzenia w Super-Kamiokande w czasie rzeczywistym online:

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/realtimemonitor/

Ściana detektora
z fotopowielaczami

Ściana detektora
z fotopowielaczami
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Zależność liczby neutrin od kąta Zależność liczby neutrin od kąta 
zenitalnego w Super-Kamiokandezenitalnego w Super-Kamiokande
Zależność liczby neutrin od kąta Zależność liczby neutrin od kąta 
zenitalnego w Super-Kamiokandezenitalnego w Super-Kamiokande

● Neutrina atmosferyczne powinny docierać do detektora 
izotropowo i stosunek liczby mionów (z oddziaływań 
neutrin mionowych) przychodzących ,,z góry” i ,,z 
dołu” powinien wynosić 1.

● Kąt zenitalny Θ jest miarą długości drogi neutrina od 
miejsca powstania do detektora

Kierunek neutrina ,,do góry”Kierunek neutrina ,,do góry”
Kierunek neutrina ,,w dół”Kierunek neutrina ,,w dół”

Li
cz

ba
 z

da
rz

eń
cosΘ
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Wyniki z eksperymentu Super-Wyniki z eksperymentu Super-
Kamiokande (1998 r.)Kamiokande (1998 r.)

Wyniki z eksperymentu Super-Wyniki z eksperymentu Super-
Kamiokande (1998 r.)Kamiokande (1998 r.)

R=
(Nμ /N e)Obs

(Nμ /N e)MC

=0.63±0.03 (stat )±0.05 (syst )

Kierunek ,,do góry” ,,w dół”

Elektronowe Mionowe
● Po dwóch latach zbierania danych (1996-

1998) eksperyment ogłasza, że:

● Mierzony stosunek liczby neutrin mionowych 
do liczby neutrin elektronowych w 
porównaniu do przewidywanego stosunku  
ma się jak 2/3 (niedobór neutrin 
mionowych).

● Istnieje zależność liczby neutrin mionowych 
od długości przebytej drogi. Więcej neutrin 
mionowych w kierunku ,,do góry” (cosΘ ~ 
-1) zanika w porównaniu do przewidywań 
teoretycznych.

Li
cz

ba
 z

da
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eń
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Oscylacje neutrin atmosferycznychOscylacje neutrin atmosferycznychOscylacje neutrin atmosferycznychOscylacje neutrin atmosferycznych
● Mionowe neutrina atmosferyczne oscylują, czyli 

zmieniają swój zapach w drodze do detektora na 
neutrina taonowe  stąd stosunek liczby neutrin →
mionowych do elektronowych jest różny od 
przewidywanego

● Tym więcej neutrin mionowych zanika im dłuższą 
mają do przebycia drogę   zależność liczby →
zarejestrowanych neutrin mionowych od kąta 
zenitalnego

● Super-Kamiokande w oparciu o zebrane dane 
wyznaczyło wartości odpowiadającej różnicy 
kwadratów mas i kąta mieszania (parametr 
macierzy mieszania) w modelu PMNS.

sin22θ > 0.82

5×10−4
< Δm2

< 6×10−3 eV 2

90%C . L.

νμ→ντ

Wyniki potwierdzone później
przez szereg eksperymentów:
K2K, MINOS, T2K, OPERA ...
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Neutrina słoneczneNeutrina słoneczneNeutrina słoneczneNeutrina słoneczne
● W Słońcu w reakcjach termojądrowych 

produkowane są neutrina elektronowe:
➔ Cykl pp i CNO
➔ Wychwyt elektronu na 7Be
➔ Rozpad beta 8B

● Całkowity strumień neutrin 
słonecznych na powierzchni Ziemi:  
6.5 x 1010 cm-2 s-1 (65 miliardów na 
każdy centymetr kwadratowy w ciągu 
sekundy!)

● Przewidywania teoretyczne pochodzą z 
bardzo dobrze ugruntowanego 
standardowego modelu Słońca 
(Schwarzschild, 1957) rozwijanego 
ciągle od 1963 roku przez J. Bahcalla i 
jego zespół – model SSM.

4 p →
4 He+2e+

+2νe+2γ

Większość neutrin słonecznych pochodzi z reakcji:

ν

St
ru

m
ie

ń 
(c

m
-2
s-1

)

Energia neutrin (MeV)



Zagadka neutrin słonecznychZagadka neutrin słonecznychZagadka neutrin słonecznychZagadka neutrin słonecznych
● W latach 1968 – 1998 eksperyment Davisa w kopalni 

Homestake (USA) ciągle rejestrował niedobór neutrin 
słonecznych:
➔ Zmierzony strumień: 2.56 ± 0.16 (stat) ± 0.16 (sys) SNU

➔ Przewidywania:         8.5 ± 0.9 SNU

● 1992-2010: Eksperymenty GALLEX/GNO (Włochy) i 
SAGE (Rosja): Obserwowały ~ 50% przewidywanego 
przez model Słońca strumienia neutrin

● 1989: Kamiokande (Japonia): Obserwowany strumień 
neutrin słonecznych ~ 50% strumienia 
przewidywanego przez model Słońca

Czy przewidywania modelu SSM są nieprawidłowe, czy eksperymenty 
nie kontrolują pomiarów, czy też coś dzieje się z neutrinami w drodze 
na Ziemię?

● 1 SNU (Solar Neutrino Unit) – 1 oddziaływanie neutrina / (sekunda x 1036 jąder 
tarczy). Typowo potrzeba kilkaset ton tarczy aby zaszło 1 oddziaływanie na dzień
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Solar Neutrino Observatory (SNO)Solar Neutrino Observatory (SNO)Solar Neutrino Observatory (SNO)Solar Neutrino Observatory (SNO)

● 2000 metrów pod ziemią w kopalni niklu w 
pobliżu Sudbury (Ontario, Kanada)

● 1000 ton bardzo czystej ciężkiej wody (D2O) 
umieszczonej w sferycznym zbiorniku o średnicy 
12 metrów

● 9500 fotopowielaczy, które rejestrują 
promieniowanie Czerenkowa (podobnie jak w 
Super-Kamiokande)

● Dodatkowa osłona wypełniona wodą chroniąca 
przed cząstkami z rozpadów pierwiastków 
radioaktywnych. 
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Oddziaływania neutrin słonecznych w Oddziaływania neutrin słonecznych w 
detektorze SNOdetektorze SNO

Oddziaływania neutrin słonecznych w Oddziaływania neutrin słonecznych w 
detektorze SNOdetektorze SNO

n
p

p
p

Jądro 
deuteru

Neutrino
elektronowe

Elektron

Proton

Proton

Pierścień
Czerenkowa

n
p

p
n

Jądro 
deuteru

Proton

Neutrino
Neutrino

Neutron

Pierścień
Czerenkowa

Elektron

Neutrino

Neutrino

Elektron

νe+d→p+ p+e-

νx+d→ p+n+νx

νx+e-
→νx+e-

Oddziaływanie CC:

Oddziaływanie NC:

Oddziaływanie ES:

Oddziałują tylko 
neutrina elektronowe

Oddziałują 
wszystkie neutrina

Oddziałują 
wszystkie neutrina
(ale z różnymi wagami
- przekrój czynny inny
dla ν

e
 niż ν

μ
, ν

τ
)
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Oddziaływania NC w SNOOddziaływania NC w SNOOddziaływania NC w SNOOddziaływania NC w SNO

● Zasada pomiaru oddziaływań NC w SNO  rejestracja fotonów z wychwytu →
neutronu na deuterze:

● W drugim etapie eksperymentu dodano 2 tony NaCl do detektora i zwiększono 
wydajność detekcji oddziaływań NC z 24% do 84% (wychwyt neutronu na chlorze)

● Trzeci etap eksperymentu: dodanie liczników helowych zanurzonych w D2O aby w 
niezależny sposób oszacować niepewności systematyczne dla oddziaływań NC:

n
p

p

n
Jądro 
deuteru

Proton

Neutrino
Neutrino

Neutron

n+ 2 H→
3H +γ

Energia fotonu (γ): 6.26 MeV

n+ 35 Cl→36 Cl+∑ γ Energia fotonów (Σγ): 8.58 MeV

n+ 3 He→ p+ 3 H
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Eksperyment SNO – wyniki (2001 i 2002)Eksperyment SNO – wyniki (2001 i 2002)Eksperyment SNO – wyniki (2001 i 2002)Eksperyment SNO – wyniki (2001 i 2002)

● Dzięki jednoczesnym 
pomiarom oddziaływań 
CC i NC eksperyment SNO 
był w stanie wyznaczyć 
zarówno strumień 
neutrin elektronowych 
jak i strumień neutrin 
wszystkich zapachów.

ΦNC=Φe μ τ = 5.09 +0.44
- 0.43

(stat )+0.46
-0.43

(sys)×106 cm−2 s−1

Φe = 1.76±0.05 (stat )±0.09 (syst )×106 cm−2 s−1

ΦTeor=Φeμ τ = 5.05+1.01
- 0.81

×106 cm−2 s−1
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Rozwiązanie zagadki neutrin słonecznychRozwiązanie zagadki neutrin słonecznychRozwiązanie zagadki neutrin słonecznychRozwiązanie zagadki neutrin słonecznych
● We wnętrzu Słońca produkowane tylko νe.                                                     

W drodze z wnętrza Słońca do Ziemi neutrina                                    
elektronowe oscylują (zmieniają zapach) na                                                  
   neutrina mionowe i taonowe.

● SNO pokazał, że:
➔ Strumień neutrin elektronowych stanowi ~1/3 całkowitego strumienia wszystkich 

zapachów neutrin, bo neutrina elektronowe zmieniają zapach na νμ i ντ

➔ Strumień wszystkich zapachów jest zgodny z przewidywaniami SSM

● Homestake, GALLEX/GNO, SAGE mierzyły jedynie strumień neutrin 
elektronowych. νμ i ντ nie były rejestrowane   deficyt.→

● Kamiokande i Super-Kamiokande mierzyły strumień wszystkich neutrin ale z 
różnymi wagami dla różnych zapachów   deficyt.→

νe+
37 Cl (71 Ga)→ 37 Ar ( 71 Ge)+e-

νe→νμ , ντ
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Neutrina mają masęNeutrina mają masęNeutrina mają masęNeutrina mają masę

sin2
θ12 = 0.304+0.013

- 0.012

Δm21
2

= (7.5+0.19
-0.17

)×10−5 eV 2

νμ→ντ

sin22θ23 > 0.82

5×10−4
< Δm32

2
< 6×10−3 eV 2

νe→νμ , ντ

Neutrina atmosferyczne:Neutrina atmosferyczne:

Oscylacje:Oscylacje:

Neutrina słoneczne:Neutrina słoneczne:

Oscylacje:

 czyli przynajmniej dwa neutrina mają niezerową masę!

● Potwierdzone przez szereg 
późniejszych eksperymentów, które 
również poprawiły dokładność 
wyznaczenia parametrów oscylacji: 
K2K, MINOS, T2K, OPERA, NOvA

● Parametry wyznaczone w oparciu 
o wyniki z eksperymentu SNO, 
GALLEX/GNO, SAGE oraz KamLAND

Δm12
2
≠0Δm23

2
≠0
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Oscylacje neutrin – obecny stan wiedzyOscylacje neutrin – obecny stan wiedzyOscylacje neutrin – obecny stan wiedzyOscylacje neutrin – obecny stan wiedzy

● Otwarte pytania:
➔ Jaka hierarchia mas neutrin? Normalna: 

m3>m2>m1  czy odwrócona: m2>m1>m3 ?

➔ Jaka wartość parametru δCP? Łamanie 
symetrii CP dla neutrin?

➔ Czy istnieją neutrina sterylne?
➔ Bezwzględne wartości mas neutrin?
➔ Neutrina - cząstki Diraca czy Majorany?

Hierarchie mas neutrin

Normalna

Δm2
21=(7.53±0.18) x 10-5 eV2

|Δm2
32|=(2.44±0.06) x 10-3 eV2

Odwrócona

νμ→ντ νe→νμ , ντ νμ→νe

θ23=45.8±3.2̊

θ12=33.4±0.85̊

θ13=8.88±0.39̊

T2K
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PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

● Odkrycie, że mają masę, ma poważne konsekwencje:
➔ Dla fizyki cząstek – Modelem Standardowy wymaga rozszerzenia:

✔ Jaki jest mechanizm, który generuje masy neutrin?
✔ Czy neutrina są cząstkami Diraca (jak pozostałe fermiony), czy Majorany 

(neutrino = antyneutrino)?
✔ Jeśli neutrina to cząstki Majorany   istnienie ,,nowej fizyki” dodatkowych →

cząstek (ciężkie neutrina) nie obserwowanych dotąd.
➔ Dla kosmologii i astrofizyki: 

✔ Neutrina istotne w: transporcie energii w gwiazdach, formacji struktur 
wielko-skalowych we Wszechświecie (rozkład galaktyk), procesie 
leptogenezy (łamanie symetrii CP w sektorze neutrin?, ciężkie neutrina), 
asymetrii między materią i antymaterią itd..

✔ Neutrina reliktowe prawie tak liczne jak fotony (300 neutrin na cm3)  →
niezaniedbywalny (choć mały) przyczynek do ciemnej materii i gęstości 
energii Ω 
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