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Eksperyment ICARUS-NESSIE: 
badanie anomalii LSND 

Wykorzystano  materiały (publikacje, „proposale”, 
prezentacje ) ICARUS-a i  ICARUS-NESSiE 
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Neutrina sterylne 

 Hipoteza B.Pontecorvo (1957): neutrina sterylne jako cząstki mogące  
oddziaływać jedynie grawitacyjnie, a nie poprzez którekolwiek z 
oddziaływań Modelu Standardowego.  

 Jeżeli okażą się dostatecznie ciężkie mogą wyjaśnić problem ciemnej 
materii.  

 Neutrina sterylne mogą mieszać się ze „zwykłymi” neutrinami poprzez 
tzw. człony masowe, co może być widoczne jako „anomalie”:   

   - ν sterylne o Dm2≈10-2-1 eV2  

     z obserwacji ne w exp. akcerato- 

     rowych – anomalia LNSD  

   - obserwacja znikania n w exp.  

      reaktorowych i z użyciem b.sil- 

      nych (megaCurie) źródeł. 

   - przesłanki kosmologiczne 
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ICARUS-NESSiE P-347 exp. na CERN-SPS  

    Proponowany eksperyment ma szanse definitywnie wyjaśnić problem 
anomalii związanych z istnieniem neutrin sterylnych ze względu na 
poniższe właściwości: 

●  wartość L/E jest tak dobrana aby pokryć interesujący obszar 
przewidywanej anomalii Dm2;  

● jednoczesna obserwacja n na różnych odległościach od źródła 
neutrin → oddzielny pomiar Dm2

new i sin2 2qnew; 

● Detektory typu LAr-TPC pozwalające na obrazowanie przypadków w 
3D → identyfikacja wszystkich typów oddziaływań neutrin;  

● Spektrometry magnetyczne → pomiar ładunku i pędu mionów 

● Możliwość użycia zarówno wiązki n jak i anty-n  

● B.duża masa detektorów → duża liczba przypadków (>106 n,≈104 ne) 
→ możliwość uzyskania dokładności na poziomie % 
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CERN North Area: SPS 2 GeV neutrino facility in North Area 

100 GeV primary proton beam  fast extracted from SPS in North Area:   
C-target station next toTCC2 + two magnetic horns, 100 m decay pipe,      
15 m of Fe/graphite dump, followed by  stations.  
Interchangeable n andn focussing. 

Near position (330m) 
150t LAr-TPC detector to be build anew 
+ magnetic spectrometer 

Far position  (1600 m) 
ICARUS-T600 detector + 
magnetic spectrometer 
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Optimization of neutrino facility parameters: 
under study by CERN/Experiments Working Group 

J.Kisiel, Przegorzały 2013 



Wpółpraca fizyków ICARUS-NESSIE  
1. INFN, LNGS, Assergi (AQ), Italy  

2. Dipartimento di Fisica, Università di Genova, Genova, Italy  

3. INFN, Sezione di Genova, 16146 Genova, Italy  

4. Dipartimento di Fisica, Università di Padova, Padova, Italy  

5. INFN, Sezione di Padova, 35131 Padova, Italy  

6. INFN, LNF, 00044 Frascati (Roma), Italy  

7. Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica, Università di Pavia, 27100 Pavia, Italy  

8. INFN, Sezione di Pavia, 27100 Pavia, Italy  

9. INFN, Sezione di Milano Bicocca, Dipartimento di Fisica G. Occhialini, 20126 Milano, Italy  

10. INFN, Sezione di Milano e Politecnico, 20133 Milano, Italy  

11. The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, Kraków, Poland  

12. Department of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles, USA  

13. Dipartimento di Scienze Fisiche, Università Federico II, 80126 Napoli, Italy  

14. INFN, Sezione di Napoli, 80126 Napoli, Italy  

16. INR-RAS, Moscow, Russia  

17. CERN, Geneva, Switzerland  

18. Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA  

19. Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland  

20. National Center for Nuclear Research, Warszawa, Poland  

21. Institute for Radioelectronics, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland  

22. Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari, 70126 Bari, Italy  

23. INFN, Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy  

24. INFN, Sezione di Bologna, 40127 Bologna, Italy  

25. Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna, 40127 Bologna, Italy  

26. Dipartimento di Fisica dell’Università del Salento, 73100 Lecce, Italy  

27. INFN, Sezione di Lecce, 73100 Lecce, Italy  

28. Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dellUniversità del Salento, 73100 Lecce, Italy  

29. Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “La Sapienza”, 00185 Roma, Italy  

30. INFN, Sezione di Roma I, 00185 Roma, Italy  

31. Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno and INFN, 84084 Fisciano, Salerno, Italy  

 Slide#  : 5 J.Kisiel, Przegorzały 2013 



ICARUS w LNGS: badanie anomalii LSND  

 Różnice w stosunku do exp. LSND:  

    - L/En ~1 m/MeV dla LSND, ale  

       L/En  ≈36.5 m/MeV dla CNGS 

    - dlatego oscylacje typu LSND  

       (na krótkiej bazie) uśrednią się   

       do sin2(1.27Dm2
new L /E) ~1/2     

       a <P>n→ne ~ 1/2 sin2(2qnew) 

 Detektor ICARUS (LAr-TPC)  

    pozwala na identyfikację 
pojedynczych przypadków 
oddziaływań neutrin elektronowych 
z dużą wydajnością 

     n-ne przy użyciu wiązki CNGS n: L=730 km, 10 ≤ En ≤ 30 GeV 
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(a) 

Obserwacja 2 przypadków ne CC w T600   

 Dwa przypadki z Edep<30 GeV w 
próbce 1091 oddziaływań neutrin,  
co odpowiada 3.3  1019pot 

(a) total energy: 11.5 ± 1.8 GeV        
Pt = 1.8 ± 0.4 GeV/c  

(b) total visible  energy: 17 GeV      
Pt = 1.3 ±0.18 GeV/c 

• W obu przypadkach widać 
wyraźnie kaskadę pojedynczego 
elektronu.  

• Spodziewano się 3.7 przypadków 
pochodzących od tła, głównie od 
zanieczyszczenia wiązki ne.  
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(a) 

(b) 



Wynik ICARUS-a i porównanie z wynikami innymi exp.   
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New exclusion 
 area from ICARUS 

Allowed LSND  
and MiniBooNE 

 signals 

 Wynik ICARUS-a zawęża obszar możliwych wartości anomalii LSND do  
(Dm2–sin22q)= (0.5 eV2-0.005), w którym jest zgodność (90 % CL) 
pomiędzy:  

  - obecne ograniczenie exp. ICARUS, 

  - ograniczenie exp. KARMEN oraz   

  - sygnał z exps. LSND i MiniBooNE.   
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ICARUS-NESSiE: ostateczne wyjaśnienie anomalii LSND 

●To pozwoli na: zwiększenie liczby przypadków, zmniejszenie krotności 
przypadków, zwiększenie obszaru kątowego przypadków, czyli na 
zwiększenie wydajności selekcji ne.  

●W celu wyjaśnienia obszaru (Dm2-sin22q) exps. LSND/MiniBooNE      
detektor ICARUS-T600+T150 będzie zbierał dane z wykorzystaniem   
CERN SPS, przy odległościach od tarczy (1.6 km oraz 330 m) i energii 
neutrin (~ 2 GeV) dużo mniejszych niż dla wiązki CNGS. 

  

Minimum  
ionizing 

Proton 
 recoil 

●W przypadku braku oscylacji i 
po uwzględnieniu geometrii widma n 
w dwóch różnych odległościach 
powinny być takie. Symulacje 
Monte-Carlo stają się 
niepotrzebne.  
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Przewidywana liczba przypadków νe 
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● Liczba przypadków dla [background] oraz [oscill.+background] dla 
odległości  d=330 m i d=1600 m, dla optymalnych przewidywanych  
(ICARUS et al.) wartości Dm2 = 0.4 eV2, sin2(2q) = 0.01 

● Dla d=1.6 km, En < 5 GeV oraz 4.5 1019 pot (1 y) przewidywanych jest  
ok. 1200 przypadków sygnału oscylacyjnego ne ponad tło wynoszące ok. 
5000 przypadków.  

T150 near detector T600 far detector 
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„Stary” ICARUS T600 jako detektor „daleki” 

Slide: 11 

●T600 będzie przewieziony z LNGS do CERN-u w końcu 2013, po  
„decommissioning”.  

●Duża liczba komponentów detektora będzie zdemontowana i 
przewieziona: detektory wewnętrzne, elektronika, systemy chłodzenia i 
czyszczenia argonu, … 

●Transport ciężarówkami, podobnie do transportu Pavia – LNGS.  
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Nowy detektor T150 

●T150 to ¼ obecnego T600: 
2 TPC, każda z trzema 
płaszczyznami drutów 
anodowych i wspólną 
katodą, oddzielającą 2 
obszary dryfu elektronów. 

●Nowe PMTs: 8” Hamamatsu R5912MODTM, ze  
zwiększoną wydajnością. Także nowe i takie same 
dla T600. 

 
● Nowa elektronika odczytu: 

Architektura podobna do tejT600, ale ze 
współczesnymi komponentami.  

„Switched I/O” pozwalający na równoległy 
przepływ danych. 
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Coils 
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NESSiE:  Bliski i daleki spektrometr magnetyczny 
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Air magnets 

iron magnet: one (two) arms  

●2 magnesy dipolowe (0.25, 1.4 T): 
- magnes „powietrzny”, za ICARUS-
em do identyfikacji 
niskoenergetycznych   
- masywny magnes „żelazny” do 
pomiaru pędu mionów 

Procent błędnej identyfikacji ładunku  
(wydajność rekonstrukcji uwzględniona) 
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Time schedule 

Agreement between ICARUS-NESSiE installation and CERN provisional 
schedule of SBLNF facility for the 4 major civil engineering activities:  

primary and secondary beam line, near and far detector areas 

3.5 years from now 

Slide#  : 14 J.Kisiel, Przegorzały 2013 



Anomalia LSND: przewidywana czułość 

e-pojawienie sie: wiązka nμ (1 rok) (lewy), wiązka antinμ (2 lata) (prawy) 
dla 4.5 1019 pot/y, 3% błędu systematycznego dla widma energetycznego n  

nμne nμne 

Pokrycie całego dozwolonego obszaru LSND w obu przypadkach 
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