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•  Super-Kamiokande 

•  Poszukiwania neutrin z 
anihilacji ciemnej materii: 

•  SŁOŃCE 

•  GALAKTYKA DROGI 
MLECZNEJ 

•  Podsumowanie 
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Metody poszukiwania cząstek 
 ciemnej materii (χ) 
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»  Detekcja bezpośrednia: 

•  Elastyczne rozpraszanie 
χ-jądro 

»  Produkcja w 
akceleratorach 

»  Detekcja pośrednia: 

•  Poszukiwanie produktów 
anihilacji/rozpadu χ 
(cząstka Majorany) jak  
np. elektrony/pozytony, 
hadrony/anty-hadrony, 
neutrina, fotony 

SM: cząstka z Modelu 
Standardowego 

χ: cząstka ciemnej materii 



Status w zakresie detekcji pośredniej 

przewidywanie 
(Moskalenko&Strong) 

PAMELA 

FERMI 

»  FERMI (2010)  –  nadwyżka (e+ + e- )  

»  PAMELA (2009): 

•  pomiar frakcji pozytonów  
w pierwotnym promieniowaniu 
kosmicznym  niezgodność 
z przewidywaniem 

•  pomiar anty-protonów  zgodność  
z oczekiwaniami 

»  Obserwacje możliwe do wyjaśnienia 
przez kilka czynników: (1) pobliski 
pulsar (2) niepoprawna ocena strum. 
prom. kosm. (3) anihilacja ciemnej 
materii 

Czy DM anihiluje tylko w leptony (brak 
nadwyżki anty-protonów)? Jeśli tak to 
spodziewamy się również zaobserwować 
nadmiar neutrin! 

przewidywanie      

(e+ + e-) flux P.Mijakowski 



Super-Kamiokande 



Promieniowanie Czerenkowa (światło) produkowane przez 
cząstki naładowane poruszające się w ośrodku z V > c  

Jak rejestrować neutrina? 

ν + N  µ/τ/e+N’+… 
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P.Mijakowski 

PMT Super‐Kamiokande 

40m 

40m 

•  SK runs from 1996 

•  Far detector of  T2K 

•  measures solar, atm., cosmic, 
reactor & accelerator neutrinos 

•  50 kton of pure water 

•  inner (ID) & outer/veto (OD) 
  detection regions 

•  12k ID PMT 

•  2k OD PMT  

@ Kamioka Observatory  (ICRR, University of Tokyo), Japan 
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ν νe + N  e- +N’ 

Rejestrowane światło pozwala na 
rekonstrukcję: 

•  zapachu leptonu (e-like vs. µ-like) 

•   pędu  e/µ (a co dalej Eν) 

•   kierunku e/µ 

P.Mijakowski 8 



Klasyfikacja przypadków oddziaływań 
neutrin atm. w Super-Kamiokande 

Fully-contained Partially-contained Upward-going muons  

»  możliwa pełna 
rekonstrukcja energii ν  

»  informacja o kierunku ν
»  identyfikacja zapachu 

(e/µ) 

»  brak inform. nt. Eν  
»  świetna rekonstrukcja 

 kierunku ν 
»  tzw. downward-going 

muons odrzucane w analizie 

»  niepełna rekonstrukcja 
energii ν (lepton opuszcza 
detektor) 

»  informacja o kierunku ν



Neutrina atmosferyczne – tło przy 
poszukiwaniu neutrin z anihilacji DM 

keV MeV GeV TeV 

atmosferyczne 

słoneczne (pp) 
supernowe 

relikt
owe 

słoneczne 8B 
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Źródła neutrin 

Eν [eV] 

ZIEMIA 

νµ

µ
detektor 

Ciemna  
Materia 

»  Główne tło doświadczalne 
w poszukiwaniach neutrin 
z anihilacji CM stanowią 
neutrina atmosferyczne 
(w Super-K ~10 dziennie)  



Poszukiwanie neutrin z anihilacji 
ciemnej materii w SŁOŃCU 



νdetektor 

χ

referencja do publikacji SK: T.Tanaka et al., Astrophysical J. 742 78 (2011) 

•  spodziewana zwiększona gęstość WIMP-ów 
  w jądrach masywnych obiektów takich jak np. 
  SŁOŃCE/ZIEMIA  (wychwyt grawitacyjny) 

•  zakładana równowaga między 
  procesami wychwytu a anihilacją DM 

powiązane tematy: sygnał przy niskich Mχ 
widziany w eksp. CoGeNT, Cresst, DAMA 

•  możliwe zbadanie przekroju czynnego 
  na oddziaływanie z nukleonami σχN 

Neutrina z anihilacji DM w SŁOŃCU 
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»  IDEA - czy jest nadwyżka 
neutrin z kierunku Słońca 
ponad tło neutrin 
atmosferycznych? 

SŁOŃCE / przypadki UPMU 

Poszukiwanie neutrin z anihilacji DM w Słońcu 

referencja: T.Tanaka et al., 
Astrophysical J. 742 78 (arXiv:1108.3384) 

Sygnał spodziewany 
z tego kierunku 

»  DANE: miony lecące od 
dołu detektora, tzw. upward-
going muons (UPMU) 

UPMU 

stopping through-going: 
 – non-showering  
 – showering  

»  Statystyka danych z 3109.6 
dni, 1996-2008 r. 

»  Czułość na zakres mas 
WIMP-ów 10 GeV – 10 TeV 
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Limit na przekrój czynny σχN  
(spin dependent) 

»  Rozpraszanie χ 
w Słońcu na H 
(oddz. zależne 
od spinu) 

referencja: T.Tanaka et al., 
Astrophysical J. 742 78 (arXiv:1108.3384) 

oddziaływania zależne od spinu (SD) 

»  Równowaga 
pomiędzy 
wychwytem χ 
przez Słońce a 
ich anihilacją 

wychwyt = anihilacja 

oddz. z nukleonami σχN 

»  Wykluczenie 
wyników DAMY 

DAMA 

SD 

KIMS 2007 CsI

CMS monophoton (2012) 

wykluczona 
część ponad 
liniami 

więcej: G.Wikström, J.Edsjö 
JCAP 04, 009 (2009) 



Poszukiwanie neutrin z anihilacji 
ciemnej materii w Centrum 

Galaktyki/Halo 



χ

νdetektor 

χ
•  sygnał ze wszystkich kierunków (4π)

powiązana tematyka: nadwyżka e+/e-  w 
promieniowaniu kosmicznym w eksp. 
PAMELA, ATIC, FERMI, HESS 

anihilacja  

•  największa intensywność 
  spodziewana z Centrum Galaktyki, 
  ~ ρDM

2

Rozkład gęstości DM 

więcej nt. tej analizy: doktorat P.Mijakowskiego 

•  badamy przekrój czynny na anihilację 
ciemnej materii <σv>



•  Szukamy nadwyżki neutrin z kierunku 
Centrum Galaktyki + halo w stosunku 
do spodziewanego tła neutrin atm. 

DANE = DM + ν ATM  
Monte Carlo 

? 

€ 

χχ →νν ,W +W −,bb ,µ+µ−→...ν e /µ /τ

•  Symulacja neutrin z anihilacji DM 
w Centrum Galaktyki+halo i 
odpowiedzi detektora na ten sygnał  

•  FIT sygnału i tła do danych dla 
różnych mas DM w oparciu o 
rozkłady pędowe leptonu + jego 
kierunku względem GC 

Idea analizy – neutrina z Galaktyki 

•  Różne kanały anihilacji z produkcją 
neutrin w stanach końcowych 

Momentum [GeV/c]

Ilustracja sygnału 

sygnał DM  
arb. normalizacja 

SK 
DATA 

ATM MC 
z oscylacjami 

Sygnał przed fitem! 
I tylko na 

podstawie małej 
części danych 

cosθGC 
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Mχ = 5.6 GeV/c2

Mχ = 5.6 GeV/c2



bb 
 kanał rozpadu χ 

FC 

PC 

UPMU 

cosθGC 

 φ(νe)=φ(νµ)=φ(ντ)�
dla sygnału po osc. 

Ilustracja – FIT sygnału 

Mχ = 
 100 GeV 

Proporcje sygnału 
w różnych 

podpróbkach są 
zachowane 
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sygnał DM 
arb. normalizacja 

DANE SK 
lata 1996-2008 

ATM MC 
z oscylacjami 
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»  Sygnał na poziomie 0  dane SK 
zgodne z przewidywanym wkładem 
od ν atm (z oscylacjami)  

WYNIK FIT-u 

Limit na <σv> 

»  brak obserwacji  ograniczenie 
na dozwoloną liczbę przyp. 
sygnału  limit na strumień neutrin 
związanych z DM w Galaktyce  
limit na przekrój czynny na 
anihilację <σV>  

€ 

dφΔΩ
dE

=
σ ⋅V
2

JΔΩ
Rscρsc

2

4π ⋅ Mχ
2
dN
dE

wykluczenie  
ponad  

krzywymi 



Porównanie z PAMELA/FERMI 

z publikacji IceCube: http://arxiv.org/abs/1210.3557v2 20 

IceCube-22
µ+µ-

IceCube-40
µ+µ-

dozwolony obszar: FIT do 
danych PAMELA/FERMI 
z DM anihilującą w parę 

mionów

Super-K µ+µ-

•  Anihilacja DM 
w µ+µ- 
prowadziłaby do 
produkcji neutrin z 
rozpadów mionów 
i taki model dobrze 
opisuje nadwyżkę 
zaobsr. przez 
PAMELA/FERMI 

tutaj skala 
od 100 GeV 



Podsumowanie 

•  SŁOŃCE – brak nadwyżki neutrin z kierunku SŁOŃCA w stosunku do 
tła neutrin atmosferycznych. Analiza w oparciu o przypadki UPMU.  
Możliwe porównanie z wynikami detekcji bezpośredniej  limit na 
przekrój czynny na oddz. z nukleonami σχN, wykluczenie wyników 
DAMA dla Mχ > 10 GeV, porównywalne ograniczenie co limity z LHC 
przy Mχ > ~700 GeV 

•  GALAKTYKA –  brak nadwyżki sygnału w stosunku do tła,  
zaawanoswany fit przy użyciu  wszystkich próbek danych (czułość na 
szerokie spektrum mas WIMP-ów). Limit na przekrój czynny na 
anihilację  <σV>, dla Mχ<100 GeV ograniczenie SK najsilniejsze w eksp. 
neutrinowych! 

2011/XI arXiv:1108.3384 
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Poszukiwania neutrin z anihilacji ciemnej materii 
przy użyciu detektora Super-Kamiokande – 2 analizy 

P.Mijakowski 

Pośrednie poszukiwania ciemnej materii są komplementarne do prób jej 
bezpośredniej detekcji i produkcji w akceleratorach 



Dziękuję za uwagę 



Ciemna materia we Wszechświecie 

HALO CIEMNEJ 
MATERII 
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ciemna materia stanowi 
95-99% masy galaktyk 

CIEMNA 
MATERIA 

~23% 

CIEMNA 
ENERGIA  

~73% 

“ZWYKŁA” 
MATERIA  

~4% 

Model ΛCDM. Dominujący składnik masy Wszechświata związany z ‘niewidzialną’ 
materią,  która wywiera grawitacyjny wpływ na otoczenie 



Ciemna materia we Wszechświecie 

Halo ciemnej materii 
otaczające Galaktykę 

1.  Dynamika układów 
galaktyk 

Zagadkowy składnik masy Wszechświata. Postulowane słabe oddziaływania z materią. 
Grawitacyjny wpływ na otaczającą materię. Determinuje ewolucję Wszechświata.  

Obserwacje sugerujące istnienie  
ciemnej materii 

2.  Rozkład prędkości 
rotacji galaktyk 

3.  Soczewkowanie grawitacyjne 

CM stanowi > 95%  
masy galaktyk 

6.  Rozkład niejednorodności mikrofalowego 
promieniowania tła 

4.  Formacja struktur wielkoskalowych 

5.  Pomiar zawartości lekkich pierwiastków 
i modele nukleosyntezy 
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CMB 



Dane z Super-Kamiokande 
Fully-contained 

Partially-contained 
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Upward-going muons  

Oczekiwana liczba przypadków oddz. 
neutrin atmosferycznych każdej kategorii 

Symulacja  
Monte Carlo 

UPMU = 1.5 przyp./dzień 

PC = ~0.7 przyp./dzień 

FC = ~8.3 przyp./dzień 



keV MeV GeV TeV 

atmospheric 

astrophysical 
    AGN etc 

solar (pp) 

supernovae 
relic 

solar 8B 

WIMPS 

Atmospheric neutrinos – main background 
Neutrino sources Expected # evts in each category for 

atmospheric neutrinos @ Super-K 

Monte Carlo 

UPMU = ~1.5 evts/day 

PC = ~0.7 evts/day 

FC = ~8.3 evts/day 

UPMU 

FC/PC 

P.Mijakowski 26 



SUN - upward-going muon flux limit 
90% CL limit: UPMU events from neutrinos induced by 

WIMP annihilation in the SUN 

P.Mijakowski 

90% CL 

MSSM 
 60% into soft 
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•  No excess of neutrinos from 
the SUN 

•  upper limit on the number 
of events  

•  number of events can be 
related to neutrino flux  
(or ν-induced upward-going 
muon flux): take into account ν 
cross section, detector 
exposure, its efficiency etc. 

above lines 
is excluded 



 widmo energii νµνµ z anihilacji DM o masie 300 GeV 
(po oscylacjach w Galaktyce) 

DarkSUSY 

próg dla 
IceCube  

Widmo energii neutrin z anihilacji 

Sygnał 
przed 

detekcją 

νµνµ
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FC 
PC 

UPMU 

Jak rejestrujemy te 
neutrina w SK 


