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Sammendrag 

Sommeren 2000 ble den første direkte påvisning av tau-nøytrinoet annonsert. Et-
ter først å ha trukket noen fysikkhistoriske linjer med vekt på utviklingen av 
nøytrinofysikken, beskriver artikkelen eksperimentet som ledet til den direkte 
påvisning av tau-nøytrinoet. 

1 Innledning 

Sommeren 2000 annonserte fysikere i DONUT-eksperimentet ved Fermilab den 
første direkte evidens for tau-nøytrinoet, vT. Med dette er det tredje og siste (i et 
hvert fall hvis vi tror alle nøytrinoene er lette, se referansene [1,2]) nøytrinoet di-
rekte eksperimentelt påvist. I denne artikkelen settes nøytrinofysikken i fysikkhis-
torisk perspektiv, hvoretter DONUT-eksperimentet og dets resultater [3] disku-
teres. 

2 Historisk perspekt iv på nøytr inofysikken 

Omkring 1930 kjente man til tre antatt elementære partiklen protonet, nøytronet 
og elektronet. (Nøytronet var strengt tatt ikke observert ennå, men det var 
forutsagt og ble eksperimentelt påvist av J.Chadwick i 1932.) Imidlertid hadde 
man et problem: i betastrålingsprosessen som man tolket som — Y + e~, 
altså at en kjerne med protontall Z går over til en kjerne med protontall Z + l ved 
utsendelse av et elektron, observerte man eksperimentelt at elektronet hadde et 
kontinuerlig energispektrum. Dersom betaprosessen er korrekt beskrevet ovenfor, 
gir impuls- og energibevaring at elektronet alltid skulle ha en bestemt kinetisk 
energi. Noe var altså feil, men hva? Det er interessant å legge merke til at Niels 
Bohr foreslo [4] at dette problemet kunne løses ved at energien ikke er bevart i 
atomenes verden. 

Den riktige forklaringen kom så tidlig som i 1930 i et bemerkelsesverdig brev 
fra den unge fysikeren Wolfgang Pauli til fysikerkongressen i Tubingen. I dette 
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brevet, som åpner med den berømte hilsningen Liebe Radioaktive Dåmen und 
Herren, foreslår nemlig Pauli at energiregnskapet reddes av en lett, elektrisk 
nøytral partikkel som sendes ut fra kjernen i tillegg til elektronet. Forunderlig nok 
kaller han sin hypotetiske partikkel for et nøytron, og det var ikke før to år senere 
at Enrico Fermi innførte begrepet nøytrino, i en forelesning om emnet i Roma. I 
1933 formulerte Fermi en teori for svake vekselvirkninger der nøytrinoet spilte en 
viktig rolle. Men flere store fysikere var skeptiske til innføringen av nøytrinoer. I 
et brev til Felix Bloch i 1934 skrev Niels Bohr: "We have all of course been very 
interested in Fermi's new paper, .although I must confess that I don't yet feel 
fully convinced of the physical existence of the neutrino." Astrofysikeren Arthur 
Eddington sa i 1939 [5]: "I am not much impressed by the neutrino theory. In 
an ordinary way I might say that I do not believe in neutrinos... Dare I say that 
experimental physics will not have sufficient ingenuity to make neutrinos?" 

Man skjønte at det som foregikk under en betastrålingsprosess var at et 
nøytron i kjernen gikk over til et proton. Når vi tar med Paulis nøytrino kan 
dette formuleres slik: 

n —> p + e~ -f P (1) 

(I våre dager vil vi si at på elementærpartikkelnivå er det som skjer at en 
d-kvark i nøytronet (som består av én u- og to d-kvarker) går over til en u-kvark 
ved utsendelse av et elektron og et antinøytrino, og nøytronet går dermed over 
til et proton (to u-kvarker og én d). Se referanse [6] ) 

Streken over v symboliserer at det i dette tilfelle er et animøytrino som sendes 
ut. Reaksjonslikningen kan reformuleres til 

v + p->n + e+ (2) 

Det var denne reaksjonen som ble utnyttet da nøytrinoet endelig ble påvist 
midt på 50-tallet - 25 år etter Paulis forutsigelse. For å observere partikler som 
har ekstremt svak vekselvirknmg med materie, må man kompensere ved å ha 
mange slike partikler innfallende på detektoren. C. L. Cowan og F. Reines innså 
at dette kunne oppnås ved å måle i nærheten av en kjernereaktor. I 1956 pub-
liserte de oppdagelsen: de observerte ved Savannah River-reaktoren en rate for 
nøytrinovekselvirkninger som var omkring en million ganger høyere enn bakgrun-
nen (vesentlig fra solen). Den 14. juni 1956 sendte de et telegram til Pauli for å 
informere ham om sin suksess [7]: "We are happy to inform you that we have def-
initely detected neutrinos from fission fragments by observing inverse beta-decay 
of protons. Observed cross section agrees well with expected 6 • 10~44cm2" To 
teoretikere, H. Bethe og R. Peierls hadde regnet på en atomkjernes absorpsjon 
av et nøytrino i 1934, og funnet at sannsynligheten var mye mindre enn for noen 
annen kjent prosess på den tiden. De konkluderte med at "this meant that one 
obviously would never be able to see a neutrino". Imidlertid, som Peierls kom-
menterte nesten 50 år senere [8] tok ikke han og Bethe hensyn til "the existence 
of nuclear reactors producing neutrinos in vast quantities" eller til "the ingenuity 
of experimentalists". 

Det neste viktige skritt i historien om nøytrinoet var oppdagelsen av ir-
mesonet i 1947. Omkring ti år tidligere var myonet, /j,, en tyngre slektning av 
elektronet, oppdaget. 7r-mesonet ble observert å henfalle til fi pluss en lett nøytral 
partikkel som ungikk deteksjon, men som nok en gang var nødvendig for å redde 
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impuls- og energibevaring. Det var rimelig å anta at det også i dette tilfellet 
dreide seg om en partikkel av nøytrinoslaget. 

7T —» y + V 

7T+ / i + + I / (3) 

Nøytrinoene som deltar i vanlig /3-henfall av kjerner, likning 1, produserer 
alltid elektroner eller positroner når de vekselvirker med nukleoner. Dette sees 
av følgende omskrivninger av prosessen i likning 1: 

hvorav den første som nevnt ble benyttet under oppdagelsen av nøytrinoet. Fysik-
erne L. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger og medarbeidere bestemte seg for 
å undersøke om det samme er tilfelle når nøytrinoer fra 7r-mesonhenfall faller inn 
mot materie. I 1962 gjennomførte de et meget betydningsfullt eksperiment, der 
de slo fast at nøytrinoene fra 7r-mesonhenfall alltid produserte myoner, aldri elek-
troner, når de vekselvirket med materie. De slo med andre ord fast at nøytrinoer 
fra TT-mesonhenfall er forskjellige fra nøytrinoene som opptrer i vanlig (3-henfall! 

For å markere at nøytrinoene er forskjellige, vil vi heretter følge vanlig no-
tasjon, og kalle nøytrinoene som opptrer sammen med elektroner i /3-henfall for 
ue og nøytrinoene som opptrer sammen med myoner for u^. Resultatet av eksper-
imentet kan da skrives: 

I 1957 formulerte Bruno Pontecorvo en teori for nøytrino-oscillasjoner: Hvis 
mer enn en nøytrinotype eksisterer vil de være i stand til å oscillere frem og 
tilbake mellom foskjellige nøytrinotyper. 

Elektron-nøytrinoer produsert på solen ble første gang påvist av Ray Davies 
og medarbeidere i et eksperiment i Homestake-gruven på slutten av seksti-tallet, 
se ref. [9]. De fant bare omkring en tredjedel av forventet nøytrinofluks. Siden har 
flere andre eksperimenter uavhengig av hverandre målt vesentlig mindre fluks enn 
forventet. Dette fenomenet refereres vanligvis til som det solare nøytrinoproblemet. 

Observasjoner av nøytrinoer produsert i atmosfæren av Super-Kamiokande-
eksperimentet i Japan på slutten av nitti-tallet, synes å tyde på at nøytrinoene har 
en liten masse, se referansene [9] og [10] Eksperimentet viser færre vM enn man 
naivt skulle vente. Observasjonen av denne såkalte atmosfæriske nøytrinoano-
malien skyldes antakelig nøytrino-oscillasjoner av typen i/^ vT. Dette krever 
at nøytrinoene har en viss masseforskjell. Observasjonene tyder på masser mye 
mindre enn de øvre grensene fra direkte søk etter nøytrinomasser, 

v + p —> n + é 

v + n —> p + e (4) 

i/p "f* p n + y+ 

+ n -t p + y~ (5) 

mVr < 3 eV/c2 mVfl < 190 keV/c2 m„T < 18 MeV/c2, (6) 

og er således ikke i konflikt med disse. 
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Midt på 1970-tallet ble enda en partikkel av samme kategori som elektronet 
og myonet oppdaget. Partikkelen fikk navnet tau-leptonet, r , og M. Perl delte i 
1995 nobelprisen i fysikk for denne oppdagelsen. Det var da rimelig å anta at det 
også til r er assosiert et nøytrino, som vi gir navnet uT. At det virkelig eksisterer 
tre forskjellige nøytrinoslag ble vist eksperimentelt ved LEP tidlig på nittitallet, 
ved hjelp av presisjonsmålinger av Z°-bosonets egenskaper, se for eksempel [1, 2]. 
Dette var imidlertid en indirekte påvisning — fortsatt gjensto å vise at det finnes 
et nøytrino som ved vekselvirkning med materie produserer r-leptoner (på samme 
måte som ue produserer elektroner og u^ produserer myoner) Det er en slik 
direkte påvisning som nå er annonsert av Fermilabs DONUT-eksperiment. 

3 Direkte påvisning av tau-nøytr inoet 

Eksperimentet DONUT, the Direct Observation of the NU Tau, ved Fermilab 
annonserte 21. juli 2000 den første direkte evidens for tau-nøytrinoet, ur. Den 
direkte påvisning av tau-nøytrinoets eksistens er et viktig resultat man har ven-
tet lenge på. Det krevde 30 års teknologisk utvikling før man kunne vise at 
tau-nøytrinoer reagerer med materie ved å produsere r-leptoner. r-leptonene 
henfaller raskt etter at de er dannet, hovedsakelig (i 86% av tilfellene) til én 
ladd partikkel pluss nøytrinoer. Hver av de følgende leptoniske henfallene har en 
sannsynlighet på 18%: 

T~ -» fi~ + + ur 

T~ e~ + ue + vT (7) 

En intens nøytrinostråle som også inneholder tau-nøytrinoer, blir produsert 
i en såkalt 'beam dump' (hele strålen fra en akselerator sendes inn mot materie 
(dumpes)). Nøytrinostrålen treffer et mål bygget opp av nukleær emulsjon 36 
meter fra 'beam dump'-en. Det eksperimentelle oppsettet oppsummeres i figur 1. 

Kilden til v r og uT er kaskadehenfall av partikler som kalles Z)s-mesoner (pro-
dusert av 800 GeV protoner i 'beam-dump'-en): 

D~ T~ -f Ur VT + l>r + X 
Ds

+ T+ + UT Ur + Vt + X 

X står for en eller flere ladde partikler. Disse stanses av skjerming rundt 'beam-
dump'-en. I analogi med likningene 4 og 5 skaper vekselvirkningen mellom ur og 
en atomkjerne et ladd tau-lepton: 

UT + N T~ + X 

Ur + N ->• T+ + X (8) 

Tau-leptonets spor avsettes i kjernefysisk emulsjon, en slags tredimensjonal fo-
tografisk film som gir en tredimensjonal posisjonsoppløsning på omtrent 1 yum. 

Som fotografisk film lages en emulsjon av et sølvsalt, vanligvis bromid, oppløst 
i gelatin og smørt tynt utover et substrat. Fler-lags emulsjonsdetektorer var 
historisk den første måten å visualisere spor etter ladde partikler på. Se BOKSl 
for flere detaljer. 
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Prompt Nøytri no stråle 

f—572 

800 GeV 

Figur 1: Eksperimentelt oppsett for den direkte påvisningen av uT 

Emulsjoner har utmerket romlig oppløsning, men har den store ulempen at 
de er permanent følsomme. Dette leder til ikke-trivielt data-analysearbeid. 

Hendelsene må lokaliseres ved et omhyggelig arbeid med mikroskopbaserte 
metoder. Bruk av emulsjoner den senere tid har derfor vært begrenset til spe-
sielle tilfeller der det er essensielt med best mulig romlig oppløsning. Vanligvis 
stilles emulsjonene opp for lengre kjøringer og anvendes i tilfeller med lav par-
tikkelfluks eller i eksperimenter som involverer lave virkningstverrsnitt, slik som 
nøytrinofysikk. Automatiserte metoder for data-analyse (for eksempel ved scan-
ning med CCD-kamera) har i visse tilfeller vist seg mulig. I tau-nøytrinotilfellet 
tillot emulsjonsteknikken måling av meget korte spor etter tau-leptoner, typisk 
1 mm lange, og viste seg igjen å lede til viktige resultater. 

v r - k j e n n e t e g n 

Hovedkjennetegnet på et tau-lepton som er produsert av et tau-nøytrino i 
emulsjonen, er et én-millimeters spor som ender i en knekk som antyder dets 
henfall. Tau-leptonets levetid er bare en brøkdel av et pikosekund. Dets midlere 
henfallslengde i DONUT-eksperimentet er omtrent 2mm. DONUT-eksperimentet 
samlet inn omtrent seks millioner potensielle reaksjoner i emulsjonen. Blant 1000 
interessante kandidater ga til slutt fem hendelser evidens for r-nøytrinoet- fire 
lange r-spor og ett kort med en forventet bakgrunn på henholdsvis 0,44 og 0,13. 
Figur 2 viser en av kandidatene. Det observerte antall hendelser er i overensstem-
melse med standardmodellens forutsigelser. DONUT-kollaborasjonen planlegger 
å øke statistikken med en faktor 2. 

Muligheten til å observere tau-nøytrinoer direkte er et viktig skritt mot på-
visning av nøytrinomasser forskjellig fra null i såkalte lang-distanse akselerator-

VT fra protoner Skjerming 

'Beam Dump' 
Emulsjonsmål 

2x10" protoner/spill 
20 sek-spill / minutt 
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Figur 2: En uT -kandidat observert av DONUT-eksperimentet. Spor fra de ladde 
leptonene betegnes t , fj, eller e, mens h betegner sporet etter et ladet hadron og X 
en uidentifisert partikkel. En viktig observasjon er knekkpunktet der et tau-lepton 
har gått over til et elektron (i dette tilfellet) og nøytrinoer som ikke er synlige. 

baserte nøytrino-oscillasjonseksperimenter, se BOKS2. 

4 Avslutning 

Nøytrinofysikken har fortsatt åpne spørsmål — listen over det vi ønsker å vite om 
nøytrinoene er fortsatt lang, se BOKS3. Deteksjon av tau-nøytrinoet og måling 
av dets mulige masse og andre egenskaper, vil lenge fortsette å være en viktig del 
av partikkelfysikken! 
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BOKS1: Emulsjonsteknikk 
Vi vil her nevne noen av de mange eksemplene på oppdagelser som benyttet emul-

sjonsteknikken. Ladde pimesoner ble oppdaget i 1947 ved bruk av fotografisk emulsjon 
som inneholdt et sølvsalt. Ionisasjon som skyldtes ladde partikler som passerte gjennom 
emulsjonen ledet til sølvkorn ved fremkalling som dannet et visuelt bilde av sporene 
etter pimesonene. Rekkevidden til partiklene i emulsjonen kan brukes til å estimere 
deres energi. C.M.G.Lattes og medarbeidere studerte positive pimesoner som stoppet 
før de henfalt ved reaksjonen -f som gir monoenergetiske myoner. Myonene 
beveger seg omtrent 600^m i emulsjonen før de stanser, og henfaller så ved reaksjonen 
yu+ ->• e+vev)l. 

Da eksperimentet til Chamberlain og kolleger som oppdaget antiprotonet ble stilt 
opp, ble en emulsjonsstakk eksponert. Denne eksponeringen krevde en kobber-absor-
bator for å bremse antiprotonene slik at de stanset i emulsjonen. Etter omhyggelig 
scanning ble én stoppende negativ partikkel med protonmassen observert. 

Det var flere antydninger om sjarm-kvarken i litteraturen før den ble oppdaget i 
1974. K.Niu og medarbeidere i Japan observerte flere hendelser indusert av kosmisk 
stråling i emulsjon der et sekundærverteks ble observert 10 til 100 ym fra primærvertek-
set. Dette kan ha skyldtes henfall av en partikkel med en levetid i området IO""12 til 
10 -13s, noe som nettopp tilsvarer levetiden for mesoner med en sjarm-kvark. 

8 



BOKS2: Nøytrino-oscillasjoner 
OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) er en av detek-

torene som er planlagt med henblikk på søk etter nøytrino-oscillasjoner i den foreslåtte 
nøytrinostrålen fra CERN ved Geneve til Gran Sasso-laboratoriet i Italia, 730km unna 
(se figur 3). Datainnsamling er planlagt å starte i mai 2005. Et hurtigere emulsjons-

Tyskland 

Sveits 

C E R N : ^ 
732 Km 

CERNs akseleratorkompleks 

Nøytrinostråle 

CERN: Nøytrinoer 
til Gran Sasso lep-LHC 

Frankrike Østerrike 

Figur 3: Det foreslåtte CERN-Gran Sasso nøytrino-oscillasjonsprosjektet. 

utlesningssystem trengs innen år 2001 da en prototype for OPERA skal være ferdig. 
DONUT vil bli den første brukeren av dette systemet. 

Et liknende prosjekt finnes i USA. Nøytrinoer produsert på Fermilab ved Chicago 
skal sendes 730km — tilfeldigvis samme distanse som for de européiske nøytrinoene! 
— til undergrunnslaboratoriet Soudan i Minnesota. I Japan gjennomføres for tiden 
et såkalt nøytrino forsvinnings- (disappearance) oscillasjonseksperiment, K2K (KEK to 
Kamiokandé), i motsetning til et tilsynekomst- (appearance) eksperiment som OPERA. 
En nær-detektor på KEK-laboratoriet, der nøytrinostrålen produseres, måler antall pro-
duserte ffj, mens en fjern-detektor, i dette tilfellet Super-Kamiokande, på nytt måler 
nøytrinofluksen 250km unna. En minskning av ^-fluksen kan være et tegn på nøytrino-
oscillasjoner. På den internasjonale høyenergifysikk-konferansen som ble holdt i Osaka 
i Japan i juli 2000, presenterte K2K-kollaborasjonen sine første, foreløpige, resultater. 
De rapporterte da om et mulig z^-underskudd. Den statistiske signifikansen på bare 
to standardavvik tillater imidlertid foreløpig ikke endelige konklusjoner om akselera-
torbasert observasjon av oscillasjoner. 

Som fysikere basert i Norge, er det fristende for oss å spekulere over muligheten 
av å sende en nøytrinostråle fra CERN til en detektor i Longyearbyens kullgruver på 
Svalbard! 
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BOKS3: Åpne nøytrinorelaterte spørsmål 
Listen over spørsmål vi gjerne skulle hatt mer presise svar på enn vi har i dag, er 

lang. Har nøytrinoene masse? Det er sterke indikasjoner på at svaret er ja. Men hvorfor 
er de så mye lettere enn andre leptoner og kvarker? Hva er den underliggende mekanis-
men for et slikt mønster? Den såkalte vippehuske- (see-saw) mekanismen medfører ek-
sistensen av et tungt, høyredreiende nøytrino. Er nøytrinoene tunge nok til å forklare 
mørk materie i universet? Oscillerer de i vakuum eller i materie? Hva er forklaringen på 
det solare nøytrinoproblemet? Hva ligger under det atmosfæriske nøytrinoproblemet? 
Har nøytrinoer elektromagnetisk vekselvirkning? Har de elektrisk eller magnetisk dipol-
moment? Har de noen struktur? 

Er nøytrinoene Majorana-partikler som betyr at de er sine egne antipartikler, eller 
er de Dirac-partikler slik at partikler og antipartikler er forskjellige? Ettore Majo-
rana, som muligens begikk selvmord i 1938 bare 32 år gammel, publiserte ikke mye 
av sitt arbeid. Året før han forsvant bestemte han seg imidlertid for å konkurrere om 
en universitetsstilling og skrev sammen en publikasjon for å forbedre sjansene sine. 
Spørsmålet han reiste, om nøytrinoet er sin egen antipartikkel, er blitt stadig viktigere 
og utgjør nå et av de sentrale spørsmålene i nøytrinofysikk. 

Med null masse er det umulig å skille mellom de to typene. En måte å demonstrere 
Majorana-egenskapene på, ville være å observere nøytrinoløst dobbelt /3-henfall. Pros-
essen 32Ge -»34 Se + 2e~ +2.04 MeV, er bare mulig hvis nøytrinoene ikke er masseløse 
og er identiske til antinøytrinoene. I dette tilfellet blir antinøytrinoet som emitteres i 
det første /3-henfallet (n —> pe~ue) absorbert (Fe = ve) som et nøytrino (uen —> pe~) 
hvilket resulterer i reaksjonen 2n —>• 2p + 2e~. En slik prosess vil bryte bevaring av 
lepton-kvantetallet med to enheter og altså lede til ny fysikk utover standardmodellen. 

Ved eksperimenter som ser etter slikt dobbelt /3-henfall har man kunnet sette en 
grense på nøytrinomassen på ro„ <0,2 eV. Et nytt prosjekt, GENIUS (GErmanium 
in liquid Nitrogen Underground Setup), forventes å redusere bakgrunnen med tre 
størrelsesordener og å være følsomt for nøytrinomasser helt ned til 0,01 eV. 
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