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Zarys eksperymentuZarys eksperymentuZarys eksperymentuZarys eksperymentu

● 11 krajów,
● 59 instutucji (w tym 

IFJ PAN)
● ~500 fizyków

Detektor daleki 
(Super-Kamiokande)
→ Tutaj rejestruje się neutrina,
    które przeoscylowały.

Ośrodek akceleratorowy
J-PARC, w którym 
produkuje się wiązkę
neutrin mionowych

Detektor bliski, gdzie 
mierzy się parametry 
neutrin zanim zaszły 
oscylacje.

Jednoczesny pomiar zanikania strumienia neutrin 
mionowych z wiazki oraz pojawiania sie w niej 
neutrin elektronowych.
Po raz pierwszy wykorzystanie tzw. wiązki poza-
osiowej – znaczna redukcja tła.
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Wkład Zakładu Neutrin i Ciemnej Materii Wkład Zakładu Neutrin i Ciemnej Materii 
do eksperymentu T2K w latach 2011-2013do eksperymentu T2K w latach 2011-2013
Wkład Zakładu Neutrin i Ciemnej Materii Wkład Zakładu Neutrin i Ciemnej Materii 

do eksperymentu T2K w latach 2011-2013do eksperymentu T2K w latach 2011-2013

● Oprogramowanie do rekonstrukcji torów w pod-detektorze 
SMRD w detektorze bliskim T2K  → Tomasz Wąchała

● Współprzewodnictwo grupie rekonstrukcji zdarzeń w 
detektorze bliskim T2K  → Tomasz Wąchała

● Analizy danych w detektorze bliskim T2K:
➔ Pomiar przekroju czynnego na oddziaływania z wymianą prądów 

naładowanych z produkcją mezonów π0  → Marcela Batkiewicz
➔ Oszacowania tła pochodzącego z oddziaływań neutrin w magnesie 

oraz kalorymetrze elektromagnetycznym dla analiz w detektorze 
śladowym  → Anna Dąbrowska

➔ Pomiar przekroju czynnego na oddziaływania z produkcją 
pojedyńczego naładowanego pionu – kontynuacja analizy rozpoczętej 
w Colorado State University  → Tomasz Wąchała

● Prace nad rozwojem i testowaniem rekonstrukcji zdarzeń w detektorze bliskim T2K  → Marcela Batkiewicz, 
Anna Dąbrowska, Tomasz Wąchała

● Dyżury przy eksperymencie  → Marcela Batkiewicz, Anna Dąbrowska, Tomasz Wąchała, Agnieszka Zalewska
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Przekrój czynny na oddziaływania CCPrzekrój czynny na oddziaływania CCππ 00Przekrój czynny na oddziaływania CCPrzekrój czynny na oddziaływania CCππ 00

● Redukcja błędów systematycznych jest bardzo 
ważna z punktu widzenia precyzyjnych 
pomiarów oscylacji neutrin. 
➔ Jednym z największych błędów systematycznych 

obarczone są przekroje czynne na oddziaływania 
neutrin.

➔ Istotne są pomiary przekrojów czynnych na 
różnych tarczach oraz dla różnych kanałów 
oddziaływań.

● Analiza oddziaływań z wymianą prądów 
naładowanych z produkcją mezonów π0 w 
detektorze bliskim eksperymentu T2K
➔ Praca doktorska Marceli Batkiewicz, promotor: 

Agnieszka Zalewska, promotor pomocniczy: 
Tomasz Wąchała

● Prezentacja na konferencji 
NuInt2012

● Opracowana metoda selekcji 
przypadków

● Trwa praca na oszacowaniem 
błędów systematycznych pomiaru

Pęd m
ionu 

w oddziaływaniach CC
π 0
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Przekroje czynne na oddziaływania Przekroje czynne na oddziaływania 
neutrin  na ołowiuneutrin  na ołowiu

Przekroje czynne na oddziaływania Przekroje czynne na oddziaływania 
neutrin  na ołowiuneutrin  na ołowiu

● Analiza przekrojów czynnych na 
oddziaływania neutrin na ołowiu:
➔ Wykorzystanie autorskiego algorytmu 

do rekonstrukcji zdarzeń w detektorze 
P0D.

➔ Wystąpienie o grant FNP ,,Homing 
Plus”: Tomasz Wąchała

➔ Współpraca z Colorado State University 
(USA) i University of Victoria (Kanada)

W
ydajność nowego algorytm

u

do rekonstrukcji zdarzeń

● Algorytm do rekonstrukcji zdarzeń w kalorymetrze oraz komorze TPC z 
wykorzystaniem Filtrowania Kalmana  W trakcie testów oraz implementacji w →
oficjalnym oprogramowaniu eksperymentu T2K. 
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