
Dlaczego pomiar kąta θ13 jest ważny dla planów 

fizyki neutrin. 

Wyniki i plany T2K.

Justyna Łagoda

NCBJ
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Oddziaływania i oscylacje neutrin

● oddziaływania słabe

● stany własne zapachu są kombinacją liniową stanów własnych masy

● przybliżenie dwuzapachowe w próżni
– zanik

(disappearance)
– pojawianie się

(appearance)

prądy naładowane
(charged current, CC)

prądy neutralne
(neutral current, NC)

νe (νμ, ντ) e (μ, τ)

W ZHadronowy stan końcowy
QE: nukleon

RES: rezonans → nukleon+pion
MEC: kilka nukleonów

DIS: nukleon+piony
+ oddziaływania jądrowe

nukleon nukleon

νe (νμ, ντ) νe (νμ, ντ)



Justyna Łagoda, NCBJ 3

Opis oscylacji – 3 zapachy

● macierz Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata
– parametryzowana zwykle przez 3 kąty mieszania i fazę łamania CP

● pomijam fazy Majorany

● 3 neutrina → 2 niezależne
różnice mas
– 2 możliwe hierarchie mas

(
νe
νμ

ντ
)=(

1 0 0
0 cos θ23 sinθ23
0 −sinθ23 cosθ23

)⋅(
cos θ13 0 sinθ13e

−iδCP

0 1 0

−sinθ13 e
−iδCP 0 cosθ13

)⋅(
cosθ12 sinθ12 0

−sinθ12 cosθ12 0
0 0 1)⋅(

ν1
ν2
ν3)

„sektor atmosferyczny”
θ23 ≈ 45° ± 5°

– zanik νμ (SuperK, K2K, MINOS)

– pojawianie się ντ (OPERA, SuperK)

„sektor słoneczny”
θ12 ≈ 34° ± 3°

– zanik νe 
(SNO, KamLAND,

SuperK i inne)

θ
13

do 2011 znany tylko górny limit
sin22θ13<0.13 @ 90% CL

(CHOOZ, MINOS)
δCP nieznane

νe νμ ντ 

Δm23
2

 m12
2

m3
2

m2
2

m1
2

m3
2

m2
2

m1
2

odwróconanormalna

 m23
2

 m12
2

~2.5·10-3 eV2

~8·10-5 eV2
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θ13 – po co i jak go mierzyć?

● jeśli θ13 byłoby równe zero (lub bardzo małe):
→ pomiar łamania CP nie jest możliwy (lub bardzo trudny)

● pomiar θ13 bardzo ważny dla planowania przyszłych eksperymentów 
oscylacyjnych

● pomiar jest możliwy w oscylacjach, gdzie występują
stany własne νe i ν3

● najbardziej dostępne są kanały 
– νe → νe, antyneutrina reaktorowe, krótka baza

– νμ → νe, neutrina akceleratorowe, długa baza
(pierwsze maksimum oscylacji atmosferycznych, L/km = 0.5 E/MeV)

istotne dla L~60km
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Wiązka neutrin w T2K

● neutrina mionowe z rozpadu pionów
– dostępne różne energie i szerokości widma
– domieszka elektronowych z rozpadu kaonów

i mionów
– niepewności związane z symulacją wiązki

tarcza & rogi
p Super-K

(295km)

2.5˚
ND280
off-axis0 118 m ~280 m

µ monitor INGRID
on-axis

rura rozpadowa
beam dump

π, K Rozpady π, K i μ neutrina

dla kątów ≠ 0 
zależność Eν od Eπ 
jest zredukowana

0˚ 2˚

3˚

2.5˚

π+ → μ+νμ

OFF-AXIS
wysokoenergetyczna część
widma zredukowana
→ redukcja tła od pierwotnych νe 
 (νe w max. ~0.5%)

→ redukcja tła od π0

→ wzbogacona próbka CCQE
konieczna kontrola kierunku
(<1mrad by widmo było stabilne
 δE/E ~2% w dalekim detektorze)
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Źródło neutrin i bliski detektor

● kompleks akceleratorów protonowych
w J-PARC (Tokai, Japonia)

– energia 30 GeV, 8 impulsów w paczce,
cykl ok. 3 s

– moc osiągnięta 200 kW,
projektowana 750 kW

– pozycja, profil i intensywność wiązki
monitorowane

● tarcza grafitowa, 3 rogi magnetyczne
ogniskujące hadrony naładowane dodatnio
– rura rozpadowa o dł. 96 m, pochłaniacz wiązki

● bliskie detektory „on axis”
– monitor mionów (pomiar intensywności

i kierunku paczka po paczce)
– INGRID (pomiar kierunku, intensywności

i profilu wiązki, poprzez oddziaływania neutrin)

30 GeV Main Ring

T2K ν beamline

181 MeV LINAC

3 GeV RCS
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ND280 – bliski detektor „off axis”

● ND280 – wielozadaniowy detektor
z polem magnetycznym
– magnes UA1/NOMAD

(pole 0.2 T)

● umożliwia rekonstrukcję stanów
końcowych i badanie oddziaływań
neutrin oraz parametrów wiązki
– mierzy liczbę oddziaływań

i zapach → widma
νμ i pierwotnych νe

● pozwala na badanie tła od
pewnych procesów

● pomiary przekrojów czynnych

TPC
● pomiar pędu
● identyfikacja cząstek
poprzez pomiar dE/dx

FGD
● aktywna tarcza
● pomiar protonów odrzutu

SMRD
polepszenie
pomiaru mionów

P0D
detekcja π0

ECAL
pomiar kaskad
elektromagnetycznych
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SuperKamiokande – daleki detektor

● detektor czerenkowski wypełniony 50 kton
ultraczystej wody
– objętość czynna 22.5 kton,

● detektor wewnętrzny i zewnętrzny (veto)

● działa od 1996, dobrze poznany, od 2006
wyposażony w nową elektronikę odczytu

● zdolność identyfikacji cząstek
– miony identyfikowane błędnie jako

elektrony: <1%
● rozdzielczość pomiaru energii ν:

ΔE/E~10% (dla przypadków QE)

AtotsuMozumi

Ikeno-yama
Kamioka-cho,
Gifu, Japan

1km

2km3km

ν

SK

39m

42m
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Metoda analizy

symulacja MC
wiązki

symulacja MC
wiązki

oddziaływania neutrin

(MC + pomiary
przekrojów czynnych)

oddziaływania neutrin

(MC + pomiary
przekrojów czynnych)

ND280

● analiza przypadków
CC QE i CC nQE
● fit do danych

ND280

● analiza przypadków
CC QE i CC nQE
● fit do danych

SuperK

●  wybór kandydatów CC νe
●  spodziewana liczba i rozkład

przypadków bez oscylacji
● uwzględnienie poprawek
z danych ND280 – zarówno

do przewidywań sygnału,
jak i tła

SuperK

●  wybór kandydatów CC νe
●  spodziewana liczba i rozkład

przypadków bez oscylacji
● uwzględnienie poprawek
z danych ND280 – zarówno

do przewidywań sygnału,
jak i tła

znacząca redukcja
niepewności strumienia

dane o produkcji
pionów

(eksperyment
hadronowy

NA61/SHINE)

dane o produkcji
pionów

(eksperyment
hadronowy

NA61/SHINE)

dane z
monitorów wiązki

protonowej

dane z
monitorów wiązki

protonowej

modele
FLUKA

GEANT3 (GCALOR)

modele
FLUKA

GEANT3 (GCALOR)

pomiar θ13
3 niezależne
analizy
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Sygnał i tło w SuperK

brzegi rozmyte wskutek
rozpraszania i kaskadowania

sygnał oscylacji

tło:
● pierwotne νe
● oddziaływania NC

z produkcją π0

tor prosty,
ostre brzegi

foton „wygląda”
jak elektron

●  atm. data
– MC

●  sygnał oscylacji dla
zaniku νμ

●  tło dla νe
(poprzez błędną
identyfikację mionu)
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Oczekiwane liczby przypadków (2012)

● oczekiwana liczba przypadków 10.71±1.10 (syst.) dla 3.01·1020POT
– sygnał+tło
– założenia: |Δm2

23| = 2.4·10-3 eV2, sin22θ23 = 1, sin22θ13 = 0.1 
– uwzględniono poprawki

z bliskiego detektora

– błędy systematyczne

● w 2011 błąd systematyczny
wynosił ~18% – zredukowany
poprzez ulepszoną analizę
danych z bliskiego detektora

Tło

Wiązka (w sumie) 3.04

     pierwotne νe CC 1.73

     wszystkie NC 1.31

νμ → νe 0.18

w sumie 3.22 ± 0.43

strumień ν i przekroje czynne
(fit bliskiego detektora) 5.7%

przekroje czynne
(inne eksperymenty) 7.5%

Final State Interactions 2.4%

daleki detektor 3.1%

w sumie 10.3%
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Kryteria selekcji (1)

● cięcia zostały ustalone metodą Monte Carlo
zanim dane zostały zebrane
– efektywność 61%, redukcja tła 99% dla

przypadków NC, 80% dla pierwotnych νe
● selekcja podstawowa

– okienko czasowe wiązki
● redukcja tła od neutrin atmosferycznych

– minimalna aktywność w zewnętrznym detektorze
– przypadki zawarte w detektorze (Fully Contained)

● możliwy pomiar energii cząstki
– oddziaływanie w objętości czynnej (FCFV)

● redukcja tła od mionów kosmicznych
i radioaktywności

● trudności w rekonstrukcji wierzchołka
blisko ściany

– pojedynczy pierścień
● próbka wzbogacona w przypadki CC QE
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Kryteria selekcji (2)

● pierścień typu elektronowego (e-like)
● widzialna energia E

vis
>100MeV

● brak opóźnionego elektronu
odrzuca tło od  NC  i elektrony z rozpadu mionu

odrzuca niewidzialne (poniżej progu czerenkowskiego) miony i piony
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Kryteria selekcji (3)

● wymuszone dopasowanie drugiego pierścienia i cięcie na masę 
niezmienniczą <105MeV

● zrekonstruowana Eν<1250MeV

odrzuca tło od NC z produkcją π0

odrzuca oddziaływania pierwotnych νe z rozpadów K

11 przypadków ν
e
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Pomiar θ13 w T2K

● prawdopodobieństwo obserwacji 11 lub więcej przypadków przy 
spodziewanym tle 3.22±0.43 wynosi 0.08% (3.2σ)

● istnienie oscylacji νμ → νe zasygnalizowane w 2011 zostało 
potwierdzone

● analiza prowadzona trzema
metodami, używającymi
– tylko liczby przypadków
– liczby przypadków i rozkładu

zrekonstruowanej energii neutrin
– liczby przypadków, pędu i kąta

elektronu

– hierarchia odwrócona:

0.033 < sin22θ13 < 0.188 (90% CL)

Best fit:
0.094 +0.053

          -0.040

0.041 < sin22θ13 < 0.228 (90% CL)

Best fit:
0.116 +0.063

        -0.049

hierarchia normalna
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O neutrinach reaktorowych

● antyneutrina elektronowe
– powstają w rozpadach produktów rozszczepienia uranu

i plutonu (średnio 6 rozpadów beta na rozszczepienie),
ok. 2*1020 neutrin/GW s

– ewolucja strumienia w czasie (wskutek zmiany składu
izotopowego rdzenia reaktora) → możliwość
monitorowania pracy reaktorów

● energie rzędu MeV
● oscylacje – tylko pomiary zanikania

(disappearance)

– bezpośredni pomiar sin22θ13

– sin22θ12 (1-2%), hierarchia mas
(60km, 20kton)

maksimum
oscylacji
w sektorze
słonecznym
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Eksperymenty reaktorowe mierzące θ13

● metoda detekcji – odwrotny rozpad beta
νe + p → e+ + n

● ciekły scyntylator z dodatkiem gadolinu (do wychwytu neutronów)
– sygnał: koincydencja 12MeV+8MeV w czasie 28-30μs
– tło: koincydencje przypadkowe, szybkie neutrony (rozproszenie i 

wychwyt), rozpad beta-n litu 9 i helu 8 (produkowanych przez miony 
kosmiczne w procesie spallacji)

Double Chooz RENO Daya Bay

reaktory 2 (po 4.27GW) 6 (w linii prostej) 2+4 (razem 17.4 GW)

detektory 1(+1 w 2013) 1+1 3+3

masa (target) 8.2t (+8.2t) 2*16.5t 120t (razem)

Okres zbierania 
danych

227.9 dni (pierwszy 
wynik po 96.8 dniach)

228 dni
(11.08.2011-
25.03.2012)

24.12.2011-11.05.2012 
(pierwszy wynik – do 
17.02)

Liczba przypadków 8249 154088 w bliskim, 
17102 w dalekim

po ok. 70000 w bliskich, 
10000 w dalekich

Odległości (400m) 290m 363-481-526m

1050m 1380m 1615-1985m
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Daya Bay

● 3 elektrownie atomowe, każda po
2 reaktory, razem 17.4 GW mocy

● 6 detektorów (+2 w budowie,
kiedy ogłaszano pierwszy wynik)

● zmniejszenie błędu syst.:
– nieznajomość strumienia

neutrin → bliskie detektory
– efekty aparaturowe → identyczne

detektory
● cel: precyzja rzędu 0.4%

Chiny

osłona wodna

nasuwana pokrywa – veto dla mionów kosmicznych
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Detektory w Daya Bay

● moduły detekcji antyneutrin (2 lub 4)
– tarcza: scyntylator+gadolin – 20 t
– osłony: scyntylator – 21 t

i olej mineralny – 37 t
● osłona wodna (co najmniej 2.5 m

w każdym kierunku, 1200 lub
1950 ton wody)
– detektor czerenkowski
– wykrywanie mionów (które mogą

produkować neutrony w procesie
spallacji)

– spowalnia neutrony, pochłania
fotony gamma ze skał

● veto dla mionów kosmicznych
– płaszczyzna z detektorów typu

RPC
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● porównanie liczby zliczeń
w bliskich i dalekich detektorach

– test metody poprzez porównanie
liczb zliczeń z 2 bliskich detektorów

– pomiar zgodny z oczekiwaniem
– → wskazuje na dobrą kontrolę

błędów

D.Dwyer

Wynik Daya Bay

masa odległość efektywność
tarczy

R =
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D.Dwyer
Neutrino 2012

Najbardziej precyzyjny pomiar
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RENO

wynik opublikowany 2 kwietnia

Korea Płd.
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S-B.Kim
Neutrino 2012

Analiza oparta
tylko na liczbie
przypadków

Analiza kształtu
widma
– w przygotowaniu
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Double Chooz

● Pierwszy wynik: listopad 2011
● wskazanie na niezerowy θ13 (94% CL)

– w połączeniu z T2K i MINOSem: 3σ

Francja,
Ardeny
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M.Ishitsuka
Neutrino 2012
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Podsumowanie

● kąt θ13 – ostatni z kątów mieszania w opisie 3-neutrinowym – 
zmierzony w 2 niezależnych kanałach o różnej systematyce

● najbardziej precyzyjny pomiar – w neutrinach reaktorowych, ale...
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Co dalej?

● ...obserwacja νμ → νe zależy od kombinacji parametrów:
nie tylko od θ13,
ale też od θ23, δCP, hierarchii mas, efektów materii

● T2K
– trwa zbieranie danych (wyniki dla 4% planowanej liczby protonów)
– plan na ten rok: osiągnięcie statystyki wystarczającej na 5σ
– półroczna przerwa na ulepszenie akceleratora
– trwa analiza możliwości dalszych odkryć

● NOvA (→ prezentacja K.Grzelak)
– zacznie zbierać dane jesienią
– komplementarna do T2K

● połączone dane (i pomiar θ13 
z reaktorów)

→ być może pozwoli na odkrycie hierarchii mas i pomiar łamania CP 
● trudny pomiar: mały efekt; degeneracje, które trzeba rozdzielić

→ prezentacja P.Przewłockiego
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T2K

   
U. Alberta
U. B. Columbia
U. Regina
U. Toronto
TRIUMF
U. Victoria
York U.

     
CEA Saclay
IPN Lyon
LLR E. Poly.
LPNHE Paris

U. Aachen

INFN, U. Bari
INFN, U. Napoli
INFN, U. Padova
INFN, U. Roma

ICRR Kamioka
ICRR RCCN
KEK
Kobe U.
Kyoto U.
Miyagi U. Edu.
Osaka City U.
U. Tokyo

NCBJ, Warsaw
H.Niewodniczanski,
    Cracow
U. Silesia,
    Katowice
T. U. Warsaw
U. Warsaw
U. Wroclaw

INR

IFIC, Valencia
U. A. Barcelona

ETH Zurich 
U. Bern
U. Geneva

Imperial C. L.
Lancaster U.
Liverpool U.
Queen Mary U. L.
Oxford U.
Sheffield U.
STFC/RAL
STFC/Daresbury
Warwick U.

Boston U.
B.N.L.
Colorado S. U.
U. Colorado 
Duke U.
U. C. Irvine
Louisiana S. U.
U. Pittsburgh
U. Rochester
Stony Brook U.
U. Washington

● 11 krajów
● 59 instytucji
● ~500 autorów
● ~22500 ton wody (FD)
● ~70000 kanałów (ND)
● …
● 3·1020 protonów na tarczę

Canada

France

German
y

Italy

Japan

Poland

Russia
UK

Switzerland

Spain USA

Near & Far
 sites: KEK/JAEA ICRR
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