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Streszczenie

Eksperyment T2K (Tokai-To-Kamioka) to mi¦dzynarodowy projekt badawczy zlokalizowany
w Japonii, którego celem jest detekcja oscylacji neutrin i antyneutrin. T2K, jako pierwszy eksperyment akceleratorowy, zarejestrowaª oscylacje neutrin mionowych w neutrina elektronowe (νµ → νe ).
Celem niniejszej pracy jest opis eksperymentu T2K, wyja±nienie mechanizmu wytwarzania wi¡zki
neutrinowej oraz sposobu przewidywa« strumienia wi¡zki T2K w oparciu o symulacje wzbogacone
o dane eksperymentu NA61/SHINE.
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13.2 Fizyka

Tytuª pracy w j¦zyku angielskim

Characteristics of the o-axis neutrino beam in the T2K experiment.
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Rozdziaª 1

Wprowadzenie
1.1

Oscylacje neutrin

Neutrina s¡ cz¡stkami elementarnymi nale»¡cymi do rodziny leptonów. Istnienie neutrin zostaªo
zapostulowane w 1931 r. przez Wolfganga Pauliego [1]. Analizuj¡c promieniotwórczo±¢ typu β ,
Pauli doszedª do wniosku, »e w wyniku rozpadu, wraz z elektronem musi powstawa¢ jeszcze jedna
cz¡stka. Poniewa» owa cz¡stka nie zostaªa zarejestrowana w detektorze, sugerowano jej zerowy
ªadunek. T¦ sªabo oddziaªuj¡c¡ cz¡tk¦ nazwano neutrinem. Neutrino wyst¦puje w trzech stanach
zapachowych: νe  neutrino elektronowe, νµ  neutrino mionowe, ντ  neutrino taonowe. Istniej¡
równie» odpowiednie cz¡stki antymaterii, zwane antyneutrinami. Antyneutrina tak»e wyst¦puj¡ w
trzech stanach zapachowych: ν̄e , ν̄µ , ν̄τ .
Zjawisko oscylacji neutrin polega na przemianie neutrina danego zapachu w neutrino innego zapachu. Stany zapachowe neutrin νe , νµ , ντ s¡ powi¡zane ze stanami masowymi ν1 , ν2 , ν3 za pomoc¡
macierzy U (1) [2].




νe
ν1
 νµ  = U  ν2 
(1)
ντ
ν3
Macierz U (2), zwana równie» macierz¡ Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata, jest macierz¡ mieszania neutrin [3]. Neutrino o danym zapachu jest kombinacj¡ stanów masowych.
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K¡ty mieszania θ12 , θ23 , θ13 s¡ k¡tami mi¦dzy odpowiednimi stanami masowymi: 12, 23, 13.
Faza δCP charakteryzuje ªamanie symetrii CP, tj. symetrii ªadunkowo-przestrzennej mi¦dzy neutrinami i antyneutrinami. Pierwszy sektor macierzy U , charakteryzuj¡cy k¡t mieszania mi¦dzy
stanami 23, wyznaczany jest poprzez badanie neutrin atmosferycznych i akceleratorowych, trzeci,
charakteryzuj¡cy k¡t mieszania mi¦dzy stanami 12  poprzez badanie neutrin sªonecznych i reaktorowych. Drugi sektor, charakteryzuj¡cy k¡t mieszania mi¦dzy stanami 13 i zawieraj¡cy parametr
δCP , nazywany jest sektorem interferencyjnym, wyznaczany jest zarówno w eksperymentach akceleratorowych jak i reaktorowych. Prawdopodobie«stwo oscylacji neutrin zale»y od powy»szych parametrów oraz ró»nic kwadratów mas stanów masowych: ∆m221 , ∆m232 , ∆m231 , a tak»e od energii Eν
neutrin i odlegªo±ci L od ¹ródªa neutrin do punktu ich detekcji. Przykªadowe prawdopodobie«stwo
procesu zaniku neutrin mionowych w wi¡zce neutrin mionowych (νµ → νµ ) w eksperymencie T2K
jest opisywane poni»szym wzorem [4].
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Hipoteza oscylacji neutrin zostaªa empirycznie potwierdzona w 1998 r. w Japonii przy u»yciu
detektora Super-Kamiokande. Zaobserwowano wtedy decyt atmosferycznych neutrin mionowych
przechodz¡cych przez Ziemi¦. Obserwowany fenomen wytªumaczono przy pomocy oscylacji neutrin
mionowych w neutrina taonowe (νµ → ντ ) [5]. W 2015 roku zycy, Japo«czyk Takaaki Kajita
z Super-Kamiokande oraz Kanadyjczyk Arthur B. McDonald z Sudbury Neutrino Observatory
otrzymali Nagrod¦ Nobla za do±wiadczalne potwierdzenie zjawiska oscylacji neutrin [6]. W eksperymencie przeprowadzonym w SNO badano neutrina powstaj¡ce na Sªo«cu.
Obecne zmierzone warto±ci parametrów oscylacji zostaªy przedstawione w Tab. 1 [7]. Aktualnie jedynym nieznanym jeszcze parametrem jest faza ªamania symetrii ªadunkowo-przestrzennej
δCP oraz nie wiemy równie», jaka jest hierarchia mas neutrin, co stanowi jeden z celów stawianych
przez wspóªczesne, przyszªe eksperymenty neutrinowe.
Tablica 1: Zestawienie aktualnie zmierzonych parametrów oscylacyjnych. atwo zauwa»y¢, »e jedynym nieznanym parametrem jest δCP [7].
Parametr
Warto±¢
sin2 2θ12
0, 846 ± 0, 021
sin2 2θ23
0, 999+0,001
−0,018
sin2 2θ13
(9, 3 ± 0, 8) × 10−2
∆m221
(7, 53 ± 0, 18) × 10−5 eV2
2
∆m32
(2, 44 ± 0, 06) × 10−3 eV2
δCP
nieznana
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Rozdziaª 2

Eksperyment Tokai-To-Kamioka
2.1

Cel eksperymentu

Eksperyment Tokai-To-Kamioka (T2K) bada zjawisko oscylacji neutrin i antyneutrin oraz poszukuje ªamania symetrii ªadunkowo-przestrzennej CP. Eksperyment zacz¡ª zbiera¢ dane w 2010 r.
i do chwili obecnej zgromadziª 6, 57 × 1020 POT dla wi¡zki neutrinowej oraz 4, 04 × 1020 POT
dla wi¡zki antyneutrinowej (POT to liczba protonów, które uderzyªy w tarcz¦  Protons on Target) [8]. Eksperyment zmierzyª k¡t mieszania θ13 , tj. parametr charakteryzuj¡cy proces pojawiania
si¦ (appearance) neutrin elektronowych w wi¡zce neutrin mionowych (νµ → νe )  oraz wykonaª
najlepszy ±wiatowy pomiar k¡ta mieszania θ23  parametru charakteryzuj¡cego proces zaniku (disappearance) neutrin mionowych w wi¡zce neutrin mionowych (νµ → νµ ) [9]. Ponadto mierzono
liczne przekroje czynne na oddziaªywania neutrin z ró»nymi materiaªami oraz poszukiwano neutrin
sterylnych [10].

2.2

Schemat eksperymentu

Elementy eksperymentu T2K: o±rodek akceleratorowy Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), blisk detektor pozaosiowy ND280 i osiowy INGRID oraz daleki detektor SuperKamiokande (SK) przedstawiono na Rys. 1 [9].

Rysunek 1: Schemat eksperymentu T2K [9]
J-PARC jest wiod¡cym o±rodkiem badawczym w dziedzinie zyki cz¡stek elementarnych oraz
zyki j¡drowej. Kompleks skªada si¦ z akceleratorów protonowych oraz urz¡dze« monitoruj¡cych
wi¡zk¦ protonów. J-PARC poªo»ony jest na wschodnim wybrze»u Japonii na wyspie Honsiu w miejscowo±ci Tokai. Na terenie J-PARC znajduj¡ si¦ trzy akceleratory: akcelerator liniowy (LINAC),
synchrotron (RCS) oraz gªówny pier±cie« akceleratora (Main Ring  MR). MR jest akceleratorem
koªowym o obwodzie 1567 m. Jego rol¡ jest przyspieszanie protonów do 30 GeV. Po osi¡gni¦ciu tej
energii wi¡zka protonów jest zakrzywiana przy u»yciu magnesów, a nast¦pnie kierowana na tarcz¦
w celu wyprodukowania wi¡zki neutrinowej. Intensywno±¢ wi¡zki protonowej wynosi 3 × 1014 protonów na impuls. Do±wiadczalna moc akceleratora MR osi¡gni¦ta do tej pory wynosi ok. 390 kW;
celem jest osi¡gni¦cie mocy ok. 750 kW [9][11].
ND280, przedstawiony na Rys. 2, jest bliskim detektorem pozaosiowym, oddalonym o 280 metrów od miejsca produkcji wi¡zki [9].
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Rysunek 2: Schemat detektora pozaosiowego ND280 [9]
Celem detektora ND280 jest badanie wi¡zki neutrinowej, zanim nast¡pi zjawisko oscylacji neutrin.
Rol¡ detektora jest pomiar widma energetycznego wi¡zki neutrin oraz pomiar przekrojów czynnych m.in. na w¦glu i wodzie. Detektor ND280 skªada si¦ z nast¦puj¡cych elementów: magnesu
UA1/NOMAD wytwarzaj¡cego pole magnetyczne o warto±ci 0,2 T; detektora cz¡stek π 0 (Pi-zero
Detector  PØD); komór projekcji czasowej (Time Projection Chambers  TPC), sªu»¡cych do rekonstrukcji p¦du oraz ªadunku cz¡stek produkowanych w wyniku oddziaªywa« neutrin; dwóch detektorów drobno-ziarnistych (Fine Grained Detectors  FGDs), zbudowanych z polistyrenowych
scyntylatorów z powªok¡ TiO2 ; kalorymetru elektromagnetycznego (Electromagnetic Calorimetr 
ECal), zªo»onego z naprzemiennie uªo»onych warstw scyntylatora i oªowiu, sªu»¡cego do rekonstrukcji pionów π 0 oraz usprawniaj¡cego dziaªanie pozostaªych detektorów, poprzez rejestrowanie
fotonów oraz pomiar ich energii i kierunku; bocznego detektora zasi¦gu mionów (Side Muon Range
Detector  SMRD), rejestruj¡cego miony uciekaj¡ce pod du»ymi k¡tami oraz miony pochodz¡ce z
promieniowania kosmicznego, wnikaj¡ce do detektora pozaosiowego [9].
Ko«cowym elementem eksperymentu T2K jest daleki detektor Super-Kamiokande, przedstawiony na Rys. 3 [12].

Rysunek 3: Wn¦trze detektora Super-Kamiokande  widok z doªu. ciany detektora pokryte s¡
fotopowielaczami rejestruj¡cymi fotony promieniowania Czerenkowa [12].
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Detektor znajduje si¦ 1 km pod powierzchni¡ Ziemi, wewn¡trz góry Ikenoyama, w odlegªo±ci 295 km
na zachód od o±rodka akceleratorowego J-PARC. Ma ksztaªt ogromnego cylindra o szeroko±ci 39 m
i wysoko±ci 41 m, wypeªnionego czyst¡ wod¡ o masie 50 000 t, w której znajduje si¦ ok. 11 000 wewn¦trznych oraz ok. 2 000 zewn¦trznych fotopowielaczy. Zadaniem fotopowielaczy jest rejestrowanie fotonów emitowanych przez poruszaj¡ce si¦ cz¡stki naªadowane, np. miony i elektrony  cz¡stki
powstaj¡ce w wyniku oddziaªywa« neutrin w wodzie. SK jest detektorem wykorzystuj¡cym promieniowanie Czerenkowa. Zjawisko zwane promieniowaniem Czerenkowa zachodzi, gdy naªadowana
cz¡stka porusza si¦ w danym o±rodku materialnym z pr¦dko±ci¡ wi¦ksz¡ ni» pr¦dko±¢ ±wiatªa w tym
o±rodku. Wówczas emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne o powierzchni sto»ka [13].
Neutrina w SK nie s¡ rejestrowane bezpo±rednio. Ich detekcja mo»liwa jest dzi¦ki temu, »e cz¦stki te
oddziaªuj¡ sªabo, produkuj¡c  w oddziaªywaniach z wymian¡ pr¡dów naªadowanych (Charge Current  CC)  miony lub elektrony [14][15][16]. Produkcj¦ elektronów i mionów w oddziaªywaniach
CC przedstawiaj¡ odpowiednio reakcje (4) i (5).

νµ + n → p + µ−

(4)

νe + n → p + e−

(5)

Detekcja mionów, powstaj¡cych w wyniku reakcji (4), umo»liwia pomiar decytu neutrin mionowych w wyprodukowanej wi¡zce neutrinowej. Miony, ze wzgl¦du na sw¡ relatywnie du»¡ mas¦,
tworz¡ wyra¹ne kraw¦dzie pier±cieni Czerenkowa. Pomiar procesu pojawiania si¦ νµ → νe jest mo»liwy dzi¦ki detekcji elektronów, powstaj¡cych w wyniku reakcji (5). W przeciwie«stwie do mionów, elektrony tworz¡ rozmyte, maªo wyra¹ne kraw¦dzie pier±cieni. Ró»nica w ksztaªcie pier±cieni
dla mionów i elektronów jest spowodowana tym, »e poruszaj¡cy si¦ elektron ulega wielokrotnym
rozpraszaniom kulombowskim. Mion  ci¦»y od elektronu ok. 200 razy  nie ulega tego typu rozpraszaniom, w zwi¡zku z czym jego pier±cie« ma wyra¹n¡, ostr¡ kraw¦d¹. Pier±cienie Czerenkowa
dla poruszaj¡cych si¦ mionów i elektronów przedstawiono na Rys. 4[9]. Zdolno±¢ detektora SK
do identykacji mionów i elektronów umo»liwia zliczanie przypadków oddziaªywania νµ oraz νe 
dzi¦ki temu mo»liwe jest badanie procesów pojawiania si¦ νµ → νe oraz zaniku νµ → νµ .
Strumie« neutrin docieraj¡cy do ND280 jest ekstrapolowany do detektora SK przy u»yciu symulacji Monte Carlo, o czym szerzej w Rozdziale 4. Dzi¦ki ekstrapolacji mo»liwe jest oszacowanie
spodziewanego strumienia neutrin w SK bez uwzgl¦dnienia zjawiska oscylacji, a nast¦pnie porównanie go ze strumieniem neutrin zaobserwowanym w SK. Ró»nice w badanym widmie bez oscylacji
i po oscylacjach umo»liwiaj¡ wyznaczenie szukanych parametrów oscylacji [9][17].

Rysunek 4: Pier±cienie Czerenkowa dla mionu (µ-like ring, po lewej) i dla elektronu (e-like ring,
po prawej) [9]

8

Rozdziaª 3

Mechanizm produkcji wi¡zki
neutrinowej w T2K
Produkcja wi¡zki neutrinowej w eksperymencie T2K jest procesem zªo»onym, który wymaga
istnienia pierwotnej i wtórnej linii wi¡zki. Protony w pierwotnej linii wi¡zki s¡ rozp¦dzane w akceleratorze do 30 GeV, a nast¦pnie wysyªane w kierunku tarczy. Wtórna linia wi¡zki zawiera cz¡stki
powstaªe w wyniku oddziaªywa« protonów z atomami w¦gla wchodz¡cymi w skªad tarczy. ródªem
wi¡zki neutrinowej s¡ rozpady cz¡stek wtórnych, powstaªych w wyniku oddziaªywa« protonów
o energii 30 GeV z tarcz¡ gratow¡.

3.1

Pierwotna linia wi¡zki

Do przyspieszania protonów sªu»¡ akceleratory znajduj¡ce si¦ w J-PARC. Protony kr¡»¡ w pier±cieniu gªównym akceleratora (MR) tak dªugo, a» osi¡gn¡ energi¦ 30 GeV. Pierwotna linia wi¡zki,
której schemat przedstawiono na Rys. 5, skªada si¦ z licznych monitorów sªu»¡cych do wyprowadzania wi¡zki protonów z MR (1  Preparation Section ) [9]. Nast¦pnie wi¡zka protonów zakrzywiana
jest pod k¡tem 80, 7◦ za pomoc¡ magnesów przewodz¡cych (2  Arc Section ) oraz precyzyjnie dostrajany jest jej kierunek przy u»yciu magnesów nadprzewodz¡cych (3  Final Focusing Section )
w kierunku gratowej tarczy. Przedstawione na Rys. 5 elementy (4)-(6) nale»¡ do wtórnej linii
wi¡zki, o czym wi¦cej mo»na przeczyta¢ w Sekcji 3.2. Wi¡zka protonów posiada okre±lon¡ struktur¦ czasow¡: protony pakowane s¡ w tzw. paczki o szeroko±ci 5 µs, za± ka»da paczka skªada si¦
z o±miu podpaczek o czasie odst¦pu 581 ns [18].

Rysunek 5: Schemat pierwotnej i wtórnej linii wi¡zki w T2K [9]
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Do monitorowania wi¡zki protonów wykorzystywane s¡ nast¦puj¡ce urz¡dzenia: 5 transformatorów pr¡du monitoruj¡cych intensywno±¢ wi¡zki, 21 monitorów elektrostatycznych rejestruj¡cych
poªo»enie wi¡zki poprzez pomiar asymetrii lewostronno-prawostronnej oraz górno-dolnej wi¡zki,
19 oddzielnych monitorów sªu»¡cych do monitorowania prolu wi¡zki oraz 50 monitorów badaj¡cych straty wi¡zki [9].

3.2

Wtórna linia wi¡zki

Wtórn¡ lini¦ wi¡zki przedstawiono na Rys. 5 [9] oraz bardziej szczegóªowo na Rys. 6 [9].

Rysunek 6: Szczegóªowy schemat wtórnej linii wi¡zki [9]
Protony z pierwotnej linii wi¡zki przechodz¡ przez okno stacji tarczy (1  Beam Window ) (Rys. 6).
Za pomoc¡ monitora promieniowania przej±¢ optycznych (3  Optical Transition Radiation Monitor
 OTR) rejestrowana jest szeroko±¢ i pozycja wi¡zki protonów [19].
Tarcza ma ksztaªt walca o dªugo±ci 91,4 cm i ±rednicy 2,6 cm. Jest wykonana z gratu  materiaªu o wzgl¦dnie maªej g¦sto±ci. Taka budowa zapobiega przegrzaniu i roztopieniu rdzenia tarczy
wskutek zderze« z wysokoenergetyczn¡ wi¡zk¡ protonów. W wyniku oddziaªywa« protonów z atmomami w¦gla tworz¡cymi tarcz¦, powstaj¡ cz¡stki wtórne, m.in. naªadowane piony oraz kaony.
Tarcza, w któr¡ uderza wi¡zka protonów, znajduje si¦ w pierwszym rogu magnetycznym (4  Target and First Horn ). Rol¡ pierwszego rogu jest ogniskowanie wyprodukowanych w tarczy cz¡stek
o okre±lonym ªadunku. W eksperymencie badaj¡cym neutrina ogniskowane s¡ cz¡stki π + i K + 
neutrina powstaj¡ bowiem w wyniku rozpadów tych dodatnio naªadowanych cz¡stek. Natomiast
w wyniku rozpadów cz¡stek π − i K − powstaj¡ antyneutrina, o czym szerzej w Sekcji 4.2. Do ogniskowania cz¡stek wtórnych o okre±lonym ªadunku elektrycznym sªu»¡ równie» dwa kolejne rogi
magnetyczne, zawieszone w stacji tarczy (5  Second Horn ), (6  Third Horn ). W celu ochªadzania
stacji tarczy wszystkie trzy rogi magnetyczne umieszczone s¡ w komorze helowej i dodatkowo schªadzane s¡ ukªadem chªodz¡cym zawieraj¡cym zimn¡ wod¦. Rogi magnetyczne skªadaj¡ si¦ dwóch
wspóªosiowych przewodników: przewodnika wewn¦trznego i zewn¦trznego, w których pªynie pr¡d
o nat¦»eniu 250 kA. Maksymalne pole magnetyczne wytwarzane wewn¡trz rogów wynosi 2,1 T.
Toroidalne pole magnetyczne wytworzone w rogach jest wyznaczane ze wzoru (6):

B(r) =

µ0 I r2 − a2
2πr b2 − a2

(6)

gdzie µ0 jest przenikalno±ci¡ magnetyczn¡ pró»ni, I jest pr¡dem pªyn¡cym w przewodniku, r jest odlegªo±ci¡ od osi rogu, za± a i b s¡ odpowiednio promieniem wewn¦trznym i zewn¦trznym przewodnika [17].
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Dodatnie ogniskowanie bierze si¦ z faktu, i» pole magnetyczne wytworzone przez rogi zakrzywia
tory cz¡stek-rodziców o dodatnim ªadunku oraz jednocze±nie zmienia tory cz¡stek ujemnych tak,
aby takie cz¡stki nie mogªy dalej lecie¢ w kierunku rury rozpadowej. Zmiana ogniskowania z dodatniego na ujemne odbywa si¦ poprzez zmian¦ kierunku pr¡du pªyn¡cego w rogach magnetycznych.
Ujemne ogniskowanie wykorzystywane jest teraz w eksperymencie badaj¡cym oddziaªywania antyneutrin [17]. Schematy przekrojów rogów magnetycznych przedstawiono na Rys. 7 [17]. Wida¢, »e
ka»dy z rogów magnetycznych ma wewn¡trz dziur¦  w niej nie b¦dzie istniaªo pole magnetyczne
(wzór 6), co oznacza, »e w tym obszarze »adne tory cz¡stek nie b¦d¡ zakrzywiane. Innymi sªowy,
przez dziur¦ przej¡ wszystkie cz¡stki, bez wzgl¦du na to, czy wybierzemy dodatnie czy ujemne ogniskowanie. Konsekwencje tego faktu b¦d¡ widoczne w Sekcji 4.2. Wymiary rogów przedstawiono
w Tab. 2 [17].

Rysunek 7: Schemat przekrojów rogów magnetycznych [17]

Tablica 2: Wymiary rogów magnetycznych [17].
Róg 1 Róg 2
±rednica przewodnika wewn¦trznego [mm]
54
80
±rednica przewodnika zewn¦trznego [mm]
400
1000
dªugo±¢ [m]
1,5
2

Róg 3
140
1400
2,5

Rys. 8 przedstawia strumienie wi¡zki neutrinowej dla trzech ró»nych warto±ci pr¡du zasilaj¡cego
rogi magnetyczne: 0 kA, 205 kA, 250 kA [17]. Dla zerowego pola magnetycznego intensywno±¢
wi¡zki jest o ok. trzy rz¦dy wielko±ci mniejsza ni» dla pola magnetycznego zasilanego pr¡dem 250 kA.
Maksimum instensywno±ci wi¡zki wyst¦puje przy energii 0,6 GeV.

Rysunek 8: Strumienie wi¡zki neutrinowej dla ró»nych warto±ci pola magnetycznego [17]
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Rozpady cz¡stek wtórnych, z których produkowane s¡ neutrina, zachodz¡ w stalowym tunelu
o dªugo±ci 96 m, otoczonym zewn¦trzn¡ warstw¡ »elbetonu o grubo±ci 6 m. Wtórna linia wi¡zki
zako«czona jest przeszkod¡ o wymiarach 3, 174×1, 94×4, 69 m3 , zbudowan¡ z »elaza oraz gratu (6 
Beam Dump, Rys. 5). Jej celem jest zatrzymywanie wszystkich cz¡stek, które nie ulegªy rozpadowi.
Taka konguracja powoduje, »e przez przeszkod¦ przelatuj¡ tylko neutrina oraz bardzo energetyczne
miony, tj. o p¦dzie wi¦kszym ni» 5 GeV/c. Te ostatnie cz¡stki s¡ rejestrowane za pomoc¡ monitora
mionów  dzi¦ki temu po±rednio uzyskiwana jest informacja o kierunku wi¡zki neutrinowej [9].
Eksperyment T2K jako pierwszy na ±wiecie wykorzystuje technik¦ wi¡zki pozaosiowej (o-axis ).
Technika ta polega na skierowaniu pozaosiowego strumienia wi¡zki w kierunku dalekiego detektora
w celu optymalizacji rejestrowanego widma energetycznego wi¡zki neutrinowej. Produkcja neutrin
mionowych zachodzi gªównie dzi¦ki rozpadowi cz¡stki π + . Pion rozpada si¦ na mion i neutrino
mionowe (Tab. 3). Dla tego rozpadu zale»no±¢ energii wyprodukowanego neutrina mionowego Eνµ
od p¦du pionu-rodzica pπ+ wyra»ana jest poni»szym wzorem:

Eνµ =

m2π+ − m2µ+
2(Eπ+ − pπ+ cosθ)

(7)

gdzie mπ+ jest mas¡ pionu, mµ+  mas¡ mionu, Eπ+  energi¡ pionu, za± θ jest k¡tem mi¦dzy
kierunkami neutrina i pionu [20]. Dla uzgodnienia jednostek masy, p¦du i energii przyj¦to c ≡ 1.
Dla konguracji na osi wi¡zki, tj. dla θ = 0, wyprodukowane neutrino z rozpadu π + ma najwi¦ksz¡
mo»liw¡ energi¦, która zale»y wyª¡cznie od p¦du pionu.
Symulowan¡ zale»no±¢ energii neutrin mionowych  docieraj¡cych do SK  od p¦du pionów
produkujacych neutrina przedstawiono na Rys. 9 [20]. Dla kinematycznej granicy k¡ta emisji,
tj. dla θ = 0◦ energia neutrin Eν ro±nie liniowo wraz ze wzrostem p¦du pionu pπ+ . Dla niezerowych
k¡tów θ energia Eν pocz¡tkowo ro±nie wraz z pπ+ , a nast¦pnie osi¡ga warto±¢ maksymaln¡. Dalszy wzrost p¦du pionu nie wpªywa w istotny sposób na energi¦ emitowanego neutrina. Zale»no±¢
teoretyczn¡ z Rys. 9 wyliczono na podstawie wzoru (7), przyjmuj¡c θ = 2,5◦ .

Rysunek 9: Zale»no±¢ energii νµ od p¦du pionów-rodziców. Czarn¡ lini¡ zaznaczono zale»no±¢
teoretyczn¡ wyliczon¡ dla k¡ta θ = 2,5◦ [20]
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Prawdopodobie«stwo zarejestrowania νµ w detektorze SK oraz strumienie neutrin dla trzech
warto±ci k¡tów pozaosiowych: 0◦ 2,0◦ 2,5◦ przedstawiono na Rys. 10 [17]. Dla k¡ta 0◦ widmo energii
jest szerokie, lecz nie traa w maksimum oscylacyjne (νµ → νµ ). W celu zwi¦kszenia czuªo±ci
na efekt oscylacyjny nale»y zwi¦kszy¢ k¡t mi¦dzy osi¡ wi¡zki a detektorem. K¡t pozaosiowy nie
mo»e by¢ jednak za du»y, poniewa» wraz ze wzrostem jego warto±ci maleje widmo energetyczne, co
skutkuje mniejsz¡ statystyk¡ przypadków. W T2K tak skierowano wi¡zk¦ neutrinow¡, aby traaªa
do SK pod k¡tem 2,5◦ . Maksimum oscylacyjne, wyznaczone ze wzoru (3), dla odlegªo±ci L = 295 km
wyst¦puje przy energii Eν = 0,6 GeV.

Rysunek 10: Prawdopodobie«stwo prze»ycia neutrin mionowych na odlegªo±ci 295 km oraz strumienie neutrin dla ró»nych k¡tów pozaosiowych [17]
Dzi¦ki konguracji o-axis mo»liwe jest zwi¦kszenie czuªo±ci na maksimum oscylacji zaniku
νµ , jak równie» redukcja tªa, czyli otrzymanie wi¡zki νµ o wi¦kszej ni» w przypadku konguracji
on-axis czysto±ci, tj. o jak najmniejszej domieszce νe , powstaj¡cych gªównie w wyniku rozpadów
trzyciaªowych  o czym wi¦cej w Rozdziale 4. Wad¡ techniki wi¡zki pozaosiowej w T2K jest
mniejsza statystyka obserwowanych przypadków oddziaªywa« neutrin w porównaniu do sytuacji
on-axis [17][20].
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Rozdziaª 4

Symulacje strumienia wi¡zki
neutrinowej w T2K
Strumie« i widmo wi¡zki neutrinowej w detektorach ND280 i SK s¡ przewidywane w oparciu
o symulacj¦ Monte Carlo modeluj¡c¡ szereg zjawisk, pocz¡wszy od oddziaªywa« protonów z tarcz¡.
Symulacja strumienia wi¡zki w T2K nosi nazw¦ JNUBEAM. W modelu wykorzystywany jest pakiet
symulacyjny FLUKA2011 oraz symulacja produkcji hadronów. Ponadto uwzgl¦dniane s¡ dane
do±wiadczalne m.in. z eksperymentu NA61/SHINE, o czym szerzej w Rozdziale 5 [17].

4.1

Oddziaªywania protonów z tarcz¡ w¦glow¡ oraz monitorowanie wewn¡trz rogów magnetycznych i komory helowej

Symulacja strumienia wi¡zki neutrin skªada si¦ z dwóch cz¦±ci: symulacji oddziaªywa« protonów z atomami w¦gla wchodz¡cymi w skªad tarczy oraz symulacji cz¡stek wybitych z tarczy, które
np. rozpadaj¡c si¦, produkuj¡ neutrina. Pierwsza cz¦±¢ symulacji, dotycz¡ca rekonstrukcji oddziaªywa« protonów z j¡drami atomów w¦gla wchodz¡cymi w skªad tarczy, jest przeprowadzana za pomoc¡ pakietu symulacyjnego FLUKA2011 [21]. Ukªad jest opisany nast¦puj¡cymi parametrami:
energia kinetyczna protonów wynosi 30 GeV; tarcza jest gratowym cylindrem o dªugo±ci 90 cm
i ±rednicy 2,6 cm. Przestrze« mi¦dzy obiektami jest wypeªniona helem. Rejestrowane s¡ kinetyczne
parametry cz¡stek oraz seria oddziaªywa« mi¦dzy cz¡stkami [17]. W drugiej cz¦±ci wykorzystano
pakiet GEANT3 i zawarty w nim model teoretyczny GCALOR [22]. Cz¡stki opuszczaj¡ce tarcz¦
nale»¡ do wtórnej linii wi¡zki i s¡ produktem oddziaªywa« protonów z atomami w¦gla. Do modelowania oddziaªywa« cz¡stek z materiaªami tworz¡cymi obiekty znajduj¡ce si¦ poza tarcz¡ sªu»y
wspomniany ju» pakiet GCALOR. Monitorowane s¡ cz¡stki znajduj¡ce si¦ w komorze helowej, rurze
rozpadowej, »elbetonowej ±cianie oraz w przeszkodzie sªu»¡cej do zatrzymywania wi¡zki. Za ¹ródªa
neutrin uznawane s¡ rozpady cz¡stek π ± , K ± , KL0 oraz µ± , o czym szerzej w Sekcji 4.2 [17].

4.2

Charakterystyka wi¡zki neutrin

Cz¡stki-rodzice neutrin to cz¡stki, które rozpadaj¡c si¦, produkuj¡ neutrina. Kanaªy rozpadu cz¦stek-rodziców neutrin zostaªy przedstawione w Tab. 3 [7][23]. Symbole K ± (2), K ± (Ke3),
KL0 (Ke3) oznaczaj¡ odpowiednio dwuciaªowy rozpad K ± , trzyciaªowy rozpad K ± , trzyciaªowy rozpad KL0 . Cz¡stka KL0 jest dªugo»yj¡c¡ odmian¡ mezonu K 0 [23]. Gªównym ¹ródªem νµ produkowanych w T2K jest rozpad π +  cz¡stka ta niemal w 100% przypadków rozpada si¦ na νµ i µ+ . Takie
same cz¡stki powstaj¡ w wyniku przewa»aj¡cej cz¦±ci rozpadów K + . Rozpad µ+ jest niemal zawsze
¹ródªem ν̄µ oraz νe . Ponadto νe pochodz¡ z trzyciaªowych rozpadów cz¡stek KL0 i K + . Produkcja
wi¡zki νµ wi¡»e si¦ zatem z obecno±ci¡ nieusuwalnej domieszki m.in. νe . Ich obecno±¢ odgrywa
bardzo istotn¡ rol¦ w badaniu zjawiska oscylacji, poniewa» νe stanowi¡ tªo, które zakªóca badanie
zjawiska oscylacji neutrin mionowych w neutrina elektronowe (νµ → νe ). W dalekim detektorze SK
nieodró»niane s¡ oddziaªywania νe z wi¡zki od νe powstaªych w wyniku oscylacji (νµ → νe ).
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Tablica 3: Kanaªy rozpadu cz¡stek-rodziców neutrin [7][23]

Kanaª rozpadu

Prawdopodobie«stwo rozpadu

+

π
→ µ+ + νµ
−
π
→ µ− + ν̄µ
+
+
K (2) → µ + νµ
−
−
K (2) → µ + ν̄µ
+
+
K ( 3) → π 0 + e
−
−
0
K ( 3) → π + e
+
+
K (2) → e + νe
−
−
K (2) → e + ν̄e
+
+
µ → e + νe + ν̄µ
−
−
µ
→ e + ν̄e + νµ
+
−
0(
KL
3) → π + e
−
+
0
KL ( 3) → π + e
+
−
0(
KL
3) → π + µ
−
+
0
KL ( 3) → π + µ

Ke
Ke

Ke
Ke
Ke
Ke

(99, 98770% ± 0, 00004)%
(63, 55% ± 0, 11)%
(5, 08% ± 0, 05)%

+ νe
+ ν̄e

(1, 581 ± 0, 007) × 10−5 %
≈ 100%
+
+
+
+

ν̄e
νe
ν̄µ
νµ

(40, 55% ± 0, 11)%
(27, 04% ± 0, 07)%

Badaªam parametry wi¡zki T2K, analizuj¡c udost¦pnione dane z symulacji tej wi¡zki. Jako pierwsze sprawdzaªam miejsca rozpadu cz¡stki-rodzica, przedstawione na Rys. 11.

Rysunek 11: Miejsce rozpadu cz¡stki-rodzica. Na górze  widok poprzeczny (x, z ); na dole  widok
podªu»ny (y , z )
Ksztaªt wykresu odpowiada budowie stacji tarczy i rury rozpadowej, opisanych szerzej w Sekcji 3.2.
Najwi¦cej cz¡stek produkuj¡cych neutrina znajduje si¦ w tarczy, co przedstawione jest na rysunku
górnym za pomoc¡ nast¦puj¡cych wspóªrz¦dnych: −50 mm < x < 50 mm, 0 mm < z < 1200 mm.
Wraz ze wzrostem odlegªo±ci od tarczy maleje liczba cz¡stek-rodziców. Na dolnym rysunku wida¢,
»e rura rozpadowa skierowana jest pod k¡tem w stosunku do powierzchni Ziemi. Wi¡zka neutrin skierowana jest przez krzywizn¦ Ziemi, tak aby neutrina mogªy dotrze¢ do detektora SK 
nie ma »adnego tunelu ª¡cz¡cego rur¦ rozpadow¡ i SK.
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Symulowane strumienie wi¡zki neutrinowej w SK z wkªadami od cz¡stek-rodziców dla νµ oraz
dla domieszki ν̄µ przedstawiono odpowiednio na Rys. 12, 13.

Rysunek 12: Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej dla neutrin νµ , docieraj¡cy do dalekiego
detektora SK w funkcji energii neutrina Eν . Kolorami zaznaczono wkªady od cz¡stek-rodziców,
które rozpadaj¡ si¦ na neutrina νµ : π + (niebieski), K + (2) (czerwony), µ− (zielony).

Rysunek 13: Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej dla domieszki antyneutrin ν µ w SK. Kolorami zaznaczono wkªady od cz¡stek-rodziców, które rozpadaj¡ si¦ na antyneutrina ν̄µ : π − (niebieski), K − (2) (czerwony), µ+ (zielony).
Mamy trzy dominuj¡ce wkªady do strumienia wi¡zki νµ (Rys. 12). Dla Eν < 1, 5 GeV neutrina
mionowe powstaj¡ gªównie z rozpadu π + oraz w niewielkiej cz¦±ci z rozpadu µ− powstaªych z rozpadu wyprodukowanych w tarczy π − , których tor  z powodu braku pola magnetycznego w ±rodku
rogów magnetycznych  nie ulegª zakrzywieniu (zobacz Sekcja 3.2) albo które powstaªy z rozpadów
cz¡stek neutralnych, np. KL0 ; natomiast dla Eν > 1, 5 GeV ich dominuj¡cym ¹ródªem jest rozpad
K + (2) (zobacz Tab. 3). Dominuj¡cym wkªadem do wi¡zki T2K dla domieszki ν µ (Rys. 13) w caªym
zakresie enegii jest rozpad π − . Ponadto dla Eν < 1, 5 GeV istnieje wkªad od rozpadu K − (2) oraz
niewielki wkªad od rozpadu µ+ .
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Analogiczne studia byªy przeprowadzane dla badania strumienia domieszek w postaci νe i ν e .
Wyniki przedstawione s¡ odpowiednio na Rys. 14 i 15.

Rysunek 14: Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej dla domieszki neutrin νe w SK. Kolorami
zaznaczono wkªady od cz¡stek-rodziców, które rozpadaj¡ si¦ na neutrina νe : K + (Ke3) (czerwony),
K 0 L (Ke3) (ró»owy), µ+ (zielony).

Rysunek 15: Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej dla domieszki antyneutrin ν e w SK. Kolorami zaznaczono wkªady od cz¡stek-rodziców, które rozpadaj¡ si¦ na antyneutrina ν e : K − (Ke3)
(czerwony), K 0 L (Ke3) (ró»owy), µ− (zielony).
Spo±ród trzech wkªadów do domieszki wi¡zki νe (Rys. 14) dominuj¡cy wkªad w caªym zakresie
energii pochodzi z rozpadu K + (Ke3). Istotn¡ rol¦ odgrywa równie» rozpad K 0 L(Ke3). Przy energii Eν < 2 GeV cz¦±¢ νe pochodzi z rozpadu µ+ . W przypadku domieszki wi¡zki ν e (Rys. 15)
widzimy wkªady pochodz¡ce z rozpadu K 0 (Ke3) oraz K 0 L(Ke3). Dla energii Eν < 1, 5 GeV mamy
tak»e wkªad od rozpadu µ− powstaªych z rozpadu π − wyprodukowanych np. w tarczy.
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Procentowy wkªad do caªkowitego strumienia wi¡zki neutrinowej przedstawiono w Tab. 4. Jest
to wynik mojej analizy danych symulacyjnych. Wi¡zka w 92, 6% skªada si¦ z neutrin mionowych.
Neutrina elektronowe stanowi¡ 1, 1% strumienia wi¡zki. Wida¢, »e wi¡zka T2K nie jest jednorodna
pod wzgl¦dem zapachów neutrin i antyneutrin, które j¡ tworz¡.
Tablica 4: Wkªad procentowy do caªkowitego strumienia wi¡zki od ró»nych zapachów neutrin
Procentowy wkªad do caªkowitego strumienia wi¡zki
νµ
νµ
νe
νe
92, 6%
6, 2%
1, 1%
0, 1%

Strumie« wi¡zki neutrinowej w SK z wkªadami od ró»nych zapachów neutrin przedstawiono
na Rys. 16. W wi¡zce T2K dominuj¡ neutrina νµ . Ponadto obecne s¡ domieszki antyneutrin ν µ ,
neutrin νe oraz antyneutrin ν e . Czynnikiem zakªócaj¡cym badanie zjawiska oscylacji neutrin mionowych w neutrina elektronowe (νµ → νe ) jest obecno±¢ tªa w postaci neutrin elektronowych.

Rysunek 16: Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej w SK  wkªady od ró»nych zapachów neutrin. Dla Eν ∼ 0, 6 GeV dominuj¡ neutrina νµ pochodz¡ce z rozpadu π + . Kolorami zaznaczono
dominuj¡cy wkªad od νµ (niebieski) oraz domieszki ν̄µ (czerwony), νe (zielony), ν̄e (ró»owy).
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Rozdziaª 5

Dane z eksperymentu NA61/SHINE
NA61/SHINE (SPS Heavy Ion and Neutrino Experiment ) jest eksperymentem zrealizowanym
w o±rodku CERN, wykorzystuj¡cym akcelerator SPS. Jest on kontynuacj¡ eksperymentu NA49.
Jednym z celów NA61/SHINE jest dokonanie pomiarów krotno±ci π ± , K ± , które s¡ potem wykorzystywane przez wspóªprac¦ T2K do precyzyjnej symulacji strumienia wi¡zki neutrinowej. Kolejnym celem eksperymentu NA61 jest poszukiwanie punktu krytycznego materii silnie oddziaªuj¡cej
w zderzeniach hadron-j¡dro oraz j¡dro-j¡dro [24].
Zestawienie danych zebranych przez NA61/SHINE dla T2K prezentuje Tab. 5 [25]. Eksperyment
NA61/SHINE zacz¡ª zbiera¢ dane dla T2K w 2007 roku. Wówczas rejestrowano zderzenia cz¡stek z
cienk¡, gratow¡ tarcz¡ o grubo±ci 2 cm. Byª to pierwszy dedykowany pomiar dla T2K [17]. Drugi
pomiar przeprowadzano z wykorzystaniem repliki tarczy T2K o dªugo±ci 90 cm. Zderzenia cz¡stek
z cienk¡ tarcz¡ sªu»¡ do wyznaczania przekrojów czynnych na produkcj¦ cz¡stek π ± , K ± , KS0 ,
Λ i p, powstaªych w pierwotnym oddziaªywaniu p + C. Natomiast celem do±wiadczenia z replik¡ tarczy jest zbadanie wtórnych oddziaªywa« produkuj¡cych hadrony, które wskutek rozpadów
(np. π ± , K ± , KS0 ) wyprodukuj¡ neutrina lub kolejne cz¡stki-rodzice neutrin (np. KS0 ) b¡d¹ wskutek kolejnych oddziaªywa« (np. wtórne protony) wyprodukuj¡ nast¦pne cz¡stki-rodzice neutrin.
Tablica 5: Podsumowanie danych NA61/SHINE zebranych dla eksperymentu T2K z wykorzystaniem cienkiej tarczy oraz repliki tarczy T2K [25]

Wi¡zka
protony
31 GeV/c

Tarcza
cienka tarcza
2 cm
replika
tarczy T2K
90 cm

Rok Zebrane dane ×10 Status analiz NA61/SHINE U»ycie w MC w T2K
2007
0,7
publikacja: π , K , K , Λ
u»yto
2009
5,4
π , K , p, K , Λ
obecnie u»ywane
2007
0,2
publikacja: π
metoda rozwijana
2009
2,8
ko«czone analizy
do zintegrowania
2010
7,2
obecnie analizowane
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±

±

+

0
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±

0
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Do chwili obecnej w symulacji strumienia wi¡zki neutrinowej T2K wykorzystano dane z cienkiej
tarczy. W 2007 roku zebrano niewielk¡ liczb¦ danych, rz¦du 0, 7 × 106 . Dwa lata pó¹niej liczba
zebranych danych byªa niemal o±miokrotnie wi¦ksza. Zbieranie danych dla cz¦±ci eksperymentu
z replik¡ tarczy T2K równie» rozpocz¦to w 2007 roku. W 2009 roku osi¡gni¦to liczb¦ danych
rz¦du 2, 8 × 106 . Rok pó¹niej otrzymano prawie trzy razy wi¦ksz¡ statystyk¦ danych. Dane z repliki tarczy T2K posªu»yªy do otrzymania poprawionych widm π ± i w momencie pisania tej pracy
nie zostaªy jeszcze wykorzystane do symulacji strumienia wi¡zki neutrinowej T2K.
Rys. 17 przedstawia przestrzenie fazowe we wspóªrz¦dnych p¦du (p) i k¡ta produkcji (θ) cz¡stekrodziców neutrin π + , π − , K + , K − które w wyniku rozpadu wytworz¡ neutrina rejestrowane w SK
oraz dla KS0 i protonów, które w wyniku rozpadu (KS0 ) czy oddziaªywa« wtórnych (proton) mog¡
wyprodukowa¢ kolejne cz¡stki-rodzice neutrin [26]. Kolorami zaznaczono liczb¦ wyprodukowanych
cz¡stek na oddziaªywanie, która wzrasta wraz ze zmian¡ barwy zóªtej na barw¦ bordow¡. Lini¡
przerywan¡ otoczono zakres pomiarów NA61/SHINE z 2007 roku. Dwa lata pó¹niej dzi¦ki nowym danym NA61/SHINE zwi¦kszono pokrycie przestrzeni fazowej cz¡stek  zakres z 2009 roku
zaznaczono lini¡ ci¡gª¡.
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Rysunek 17: Przestrzenie fazowe we wspóªrz¦dnych p¦du (p) i k¡ta produkcji (θ) cz¡stek π + , π − ,
K + , K − , KS0 , p uwzgl¦dnianych w przewidywaniach strumienia wi¡zki T2K. Lini¡ przerywan¡ otoczono zakres pomiarów NA61/SHINE z 2007 roku; lini¡ ci¡gª¡  zakres pomiarów z 2009 roku. [26]
Symulowany strumie« wi¡zki neutrinowej w T2K poprawiany jest w oparciu o procedur¦ nadawania wag prawdopodobie«stwom oddziaªywa« hadronów. Wagi wyznaczane s¡ przez stosunek
danych do±wiadczalnych  gªównie z NA61  do wyników symulacji FLUKA11 [26]:
"
#
"
#
d2 n(p, θ)
d2 n(p, θ)
W (p, θ) =
/
(8)
dp dθ
dp dθ
data

MC

gdzie p jest p¦dem emitowanej cz¡stki, θ jest k¡tem produkcji cz¡stki, za± n jest krotno±ci¡ zdeniowan¡ jako liczba wyprodukowanych cz¡stek na oddziaªywanie dla okre±lonego przedziaªu p¦du p
i k¡ta produkcji θ. Wagi wyliczane byªy dla ka»dej cz¡stki π + , π − , K + , K − , KS0 , p zmierzonej
w NA61/SHINE. Nast¦pnie zastosowano je w symulacji JNUBEAM do poprawienia przewidywa«
strumienia wi¡zki T2K oraz niepewno±ci zwi¡zanych z tym strumieniem [17][26].
Rys. 18 przedstawia przykªad wag krotno±ci produkcji cz¡stek π + na tarczy w¦glowej dla ró»nych
warto±ci p¦du p i k¡ta θ [26]. Dane do±wiadczalne pochodz¡ z pomiarów na cienkiej tarczy NA61
z 2009 roku.

Rysunek 18: Wagi krotno±ci produkcji cz¡stek π + na cienkiej tarczy w¦glowej dla danych NA61
z 2009 roku [26]
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Najwi¦ksze wagi przypisano π + le»¡cym w obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym, tj. o warto±ciach p od 1 GeV/c do 5 GeV/c i θ od 0,1 rad do 0,6 rad. Kolorem turkusowym zaznaczono obszar,
w którym nie mamy przypadków π + , które w wyniku rozpadu produkuj¡ neutrina rejestrowane
w SK.
Wynik procedury nadawania wag rozpadom wpªyn¡ª na zmian¦ niepewno±ci strumienia. Oszacowane niepewno±ci dla wi¡zki νµ oraz kluczowej domieszki w strumieniu wi¡zki neutrinowej T2K,
tj. νe w SK zostaªy przedstawione na Rys. 19 [26].

Rysunek 19: Procentowe niepewno±ci oszacowane w oparciu o symulacj¦ strumienia wi¡zki neutrinowej T2K. Na górze: niepewno±ci dla wi¡zki νµ ; na dole: niepewno±ci dla domieszki νe [26]
Na Rys. 19 kolorami zaznaczone s¡ wszystkie rozwa»ane ¹ródªa niepewno±ci w przewidywaniu
strumienia neutrin νµ (górny obrazek) oraz domieszki νe w wi¡zce T2K (dolny obrazek). Dominuj¡cy wkªad do omawianych niepewno±ci ma znajomo±¢ produkcji i oddziaªywa« hadronów (cz¡stekrodziców, np. π ± , K ± ) (Hadron Interactions  kolor czerwony). Obecnie caªkowita procentowa
niepewno±¢ dla νµ dla energii Eν ≈ 0, 6 GeV jest zredukowana do poziomu ok. 9% i to gªównie
dzi¦ki NA61 z 2009 roku z wspomnianej ju» cienkiej tarczy (linia czarna ci¡gªa). Wcze±niejsze
przewidywania razem z danymi NA61/SHINE z 2007 roku (linia czarna przerywana) byªy o kilka %
wi¦ksze. Pozostaªe ¹ródªa takie jak znajomo±¢ k¡ta osiowego czy prolu wi¡zki (Proton Beam
Prole and O-axis Angle  kolor niebieski), pola magnetycznego w rogach magnetycznych (Horn
Current and Field  kolor ró»owy), umiejscowienie rogów i tarczy (Horn and Target Alignment 
kolor zielony) s¡ maksymalnie na poziomie kilku procent. Liczymy na to, »e ten stan wiedzy ulegnie
poprawie, gdy uwzgl¦dnione zostan¡ w symulacji równie» dane NA61/SHINE z repliki tarczy T2K,
gdzie mamy dodatkow¡ informacj¦ o oddziaªywaniach wtórnych i trzeciego rz¦du, zachodz¡cych
w replice tarczy T2K.
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Rozdziaª 6

Podsumowanie
Eksperyment T2K zarejestrowaª procesy pojawiania si¦ neutrin νe w wi¡zce neutrin νµ oraz znikania neutrin νµ w wi¡zce neutrin νµ , czyli zmierzyª k¡t mieszania θ13 oraz wykonaª najlepszy
±wiatowy pomiar k¡ta θ23 .
Obecnie trwa zbieranie danych dotycz¡cych wi¡zki antyneutrin. Celem tego etapu jest próba
pomiaru fazy ªamania symetrii ªadunkowo-przestrzennej δCP  jedynego nieznanego dot¡d parametru oscylacyjnego  poprzez porównanie wyników oscylacji neutrin i antyneutrin (np. νµ → νe
versus ν̄µ → ν̄e ). Znajmo±¢ tego parametru by¢ mo»e otworzy drog¦ do dalszych bada« nad obecn¡
we Wszech±wiecie asymetri¡ mi¦dzy materi¡ a antymateri¡.
Wykonanie tak zaawansowanych analiz oscylacyjnych wymaga precyzyjnej znajomo±ci strumienia wi¡zki T2K oraz jej skªadu. Wiedza ta jest zdobywana w oparciu o symulacje wi¡zki T2K wzbogacone o pomiary krotno±ci cz¡stek-rodziców neutrin dokonywane w eksperymencie NA61/SHINE
w CERN. Obecny stan wiedzy pozwala na przewidywanie strumienia wi¡zki T2K na poziomie
ok. 9% dla maksimum energii neutrin Eν ≈ 0, 6 GeV. Liczymy jeszcze na poprawienie przewidywa«
strumienia wi¡zki, gdy uwzgl¦dnione zostan¡ równie» dane z repliki tarczy T2K mierzone w NA61
w CERN.
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