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Populärvetenskaplig sammanfattning 
av projektet 

 
Denna rapport presenterar en elementarpartikel, som har namnet        
neutrino, som spelar en stor roll i forskningen om universum och dess            
olika mysterium. Dessa neutriner reagerar sällan med materia och kan          
därmed ha sin källa i olika explosioner i universum som kan ha inträffat             
för flera miljarder år sedan, det vill säga kan det finnas neutriner som             
har existerat sedan universums uppståndelse genom Big Bang. Man         
kan därmed förstå varför denna nästan masslösa partikel är väldigt          
betydelsefull för forskningen. Man kan dock inte fånga dessa neutriner          
men man kan med olika metoder detektera dessa för att sedan samla            
den nödvändiga informationen. I denna rapport beskrivs olika        
detektionsmetoder samt olika neutrino-observatorier, med huvudfokus      
IceCube-observatoriet i Sydpolen.  
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1. Inledning 
En av universums mest förekommande partiklar är neutrinon.        
Neutrinon är en elementarpartikel utan elektrisk laddning och påverkas         
därmed varken av elektriska eller magnetiska fält. Neutrinon är         
nästintill masslös och interagerar sällan med materia, sannolikheten för         
att en neutrino ska agerar med materia ökar med dess energi. Otroligt            
nog strömmar det av neutriner runt oss dagligen utan att vi märker            
någon effekt. Neutrinon är en av de största mysterium i universum och            
på grund av dess egenskaper blir den väldigt intressant att studera.           
Neutriner som härrör från solen är lågenergetiska med energier på 109           
eV medan neutriner från yttre rymden, vars energier ligger på 1015 eV            
området, som är de intressanta. Högenergiska kosmiska neutriner        
skapas sannolikt i samma processer som ger upphov till den kosmiska           
strålningen med de högsta energierna, det vill säga högre än          0 eV1 17  

som är en miljard gånger högre än de som produceras i konstgjorda            
acceleratorer. Det betyder att neutrinon egentligen inte borde existera,         
trots att den gör det. Skulle de komma från källor på kosmologiska            
avstånd (till exempel från okända processer i gammastrålning) skulle de          
inte kunna spridas på jorden utan att fullständigt absorberas. Även om           
de uppstår från källor tillräckligt nära så att de inte absorberas skulle vi             
inte kunna identifiera deras källor . Neutrinon kan härstamma från         

1

källor bortom vår galax, men de kan även finnas i vår galax.  
 
För att kunna detektera de högenergiska neutrinerna krävs stora         
detektorer samt flera ton material. Ett exempel på en sådan detektor           
är IceCube som är världens största neutrino detektor som använder sig           
av en kubikkilometer is i Sydpolen. IceCube detekterar neutriner från          
de våldsammaste astrofysikaliska källorna så som supernovor, svarta        
hål, gammastrålningsutbrott och neutronstjärnor .  
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Det finns även andra typer av detektorer som är bland annat           
lokaliserade under vattnet, som till exempel KM3NeT, och andra         
placerade i stora gruvor där bland annat Super-Kamiokande och         
Sudbury Neutrino är några aktuella detektorer. Man kan även utnyttja          
radiodetektion till att detektera neutriner med. 

2. Teori 

2.1 Kosmisk strålning 

Kosmisk strålning består av mycket energirika och laddade partiklar         
som kommer utifrån universum mot oss, men vad är källan till denna            
enorma energi? Ursprunget av dessa laddade partiklar är inte oftast          
helt klarlagda: många härstammar från solen, andra från        
supernovaexplosioner medan vissa sägs kunna härstamma från aktiva        

1 https://pdfs.semanticscholar.org/daa7/3ea65c91df70282fe69224f9e6eed6842ac7.pdf  
2 https://icecube.wisc.edu/  
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galaxkärnor eller andra våldsamma skeenden i universum. Dessa        
partiklar kan ha kinetisk energi på upp mot 1014 MeV.  
 
Nästan 90% av den kosmiska strålningen som träffar jordens atmosfär          
är protoner (vätekärnor), cirka 9% är alfapartiklar, ca 1% elektroner och           
en liten bråkdel tyngre partiklar som ger en del intressant information.           
Omkring 0,25% är lätta grundämnen (litium, beryllium och bor).   
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Figur 1: Visar hur de olika partiklarna rör sig mot jordytan.  4

I augusti 1912 gjorde den österrikiske fysikern Victor Hess en historisk           
ballongflygning som öppnade ett nytt fönster mot universum. Han         
mätte joniserande strålning i luften på olika höjd, hans mätningar          
visade att ju högre upp man kommer i atmosfären desto högre blir            
joniseringen i luften. Det betyder att förekomsten av energirika         
laddade partiklar befann sig på högre höjd. Vid 5300 meter mätte han            
graden av jonisering i atmosfären till att vara ca tre gånger högre än vid              
havsnivå. Detta blev en vändpunkt för alla forskare då man under           
tidigare hade trott att all naturlig strålning hade sin källa i           
radioaktiviteten i jordatmosfären. Med denna nya upptäckt drog Hess         
slutsatsen att joniserande strålning kommer in i atmosfären från         
utomjordiskt ursprung och det är detta vi kallar kosmisk strålning.  

5

      2.2 Kosmisk bakgrundsstrålning  

Kosmisk bakgrundsstrålning, som även kallas för kosmiskt       
bakgrundsbrus, är elektromagnetisk strålning från universum som tills        
idag inte kan kopplas till enskilda objekt. Den kosmiska         
bakgrundsstrålningen brukar istället hänföras till att vara rester från         
effekterna av Big Bang då universum kom till. Den elektromagnetiska          

3 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/cosmic.html  
4 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosmisk-str%C3%A5lning  
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosmisk-str%C3%A5lning  

5 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/cosmic.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosmisk-str%C3%A5lning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosmisk-str%C3%A5lning


strålningen har en maximal intensitet för våglängder i        
mikrovågsområdet samt en våglängdsfördelning som är lik       
fördelningen för värmestrålning. Man har även sett att intensiteten för          
den kosmiska bakgrundsstrålningen i princip är konstant i alla         
riktningar och man kan därmed dra slutsatsen att den är isotrop. En            
sådan typ av strålning kan förväntas komma från en energisk explosion           
som Big Bang och detta ses därmed som ett stöd för teorin. Man säger              
att den kosmiska bakgrundsstrålningen representerar den återstående       
värmen från Big Bang och den snabba expansionen av universum.          
Kosmisk bakgrundsstrålning är inte observerbar med blotta ögat, men         
förekommer över hela kosmos. Dess mycket låga temperatur är         
anledningen till att denna strålning är osynlig för det mänskliga ögat.           
Temperaturen är endast 2,725 grader högre än den absoluta         
nollpunkten (Zero Kelvin), det vill säga -273,15 grader Celsius.  
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Inte nog med att den kosmiska bakgrundsstrålningen är en grund i           
forskningen om universums uppkomst, den är även i fokus i teorierna           
om möjliga parallella världar. Man har under en längre tid vetat om en             
köld-anomali i den kosmiska bakgrundsstrålningen, som även kallas för         
den kalla fläcken, som är till synes ett tomt och kallt parti (nästan             
0.00015 grader kallare än dess omgivning). En ny teori som nyligen           
konkret presenterats är möjligheten att den kalla fläcken är beviset för           
att multiuniversum kan vara verklighet.  
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Figur 2: WMAP bild av kosmisk bakgrundsstrålning. Den kalla fläcken är 

inringad.  8

2.2.1 Rötter och upptäckter 
Världen föddes för cirka 13.800 miljoner år sedan och den kosmiska           
bakgrundsstrålningen daterades cirka 380.000 år efter Big Bang. Enligt         
NASA, beror detta på att i de tidiga stadierna av universum var            
temperaturen 273 miljoner grader över den absoluta nollpunkten.        
Universum var då fylld med strålning och vätgas som vid denna enorma            
temperatur bröts till protoner och elektroner. Fotonerna i den         
kosmiska bakgrundsstrålningen sprids av elektroner och vandrade i det         
tidiga universum ungefär som ljus sprids i tjock (inom kvantfysiken är           

6 http://www.space.com/33892-cosmic-microwave-background.html  
7 https://svenska.yle.fi/artikel/2017/05/17/parallella-varldar-vetenskap-eller-sci-fi  
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMAP.jpg  
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en ”foton” ett ljuskvantum) . Så småningom avkyldes universum, och         
9

protonerna och elektronerna kunde kombineras igen till väteatomer.        
Krafterna mellan den kosmiska bakgrundsstrålningens fotoner och       
vätemolekyler är inte tillräckligt starka för att kunna påverka         
fotonernas rörelse. Kosmologerna talar om den sista spridningsytan när         
den kosmiska bakgrundsstrålningens fotoner senast spreds på materia.        
Följaktligen när vi undersöker kartan över den kosmiska strålningen,         
kollar vi egentligen tillbaka till 380.000 år efter Big Bang . 

10

       2.3 Neutriner 

Neutriner är laddningslösa elementarpartiklar förekommande i bland       
annat kärnreaktioner. De är de lättaste upptäckta partiklarna i         
universum. Detta i kombination med att de är opåverkade av elektriskt-           
och magnetiskt fält så kan man klassa dessa partiklar som de mest            
svårfångade i nuläget. Vi har neutriner strömmande förbi vår kropp och           
omgivning hela tiden utan att vi märker eller känner av det. Ungefär en             
triljon neutriner kan passera genom en area som inte är större än en             
tumnagel per sekund.  

       2.3.1 Neutrinons uppkomst 
Neutrinon postulerades först av Wolfgang Pauli år 1930 då hans          
huvudsyfte var att förklara varför elektronerna, under ett        
betasönderfall, inte emitteras med full reaktionsenergi under       
kärnreaktionen. Elektronerna bar med sig mindre mängd energi än         
förväntat vilket medförde att energifördelningen blev kontinuerlig.       
Detta ledde till en stor uppståndelse bland fysikerna som länge hade           
studerat energins bevarande och kunde därmed inte hitta någon         
förklaring till denna händelse. Men 1930 uttalade sig Wolfgang Pauli i           
ett brev där han föreslog att anledningen till de emitterade          
elektronernas skiftande energimängd kunde bero på att en        
medföljande lätt neutral partikel existerade. Han menade att partikeln         
hade spinn ½ och skickade ut tillsammans med elektronen vid          
betasönderfall. Pauli gav denna partikel namnet neutron men när den          
neutronen vi känner till fick det namnet (1932 av James Chadwick) så            
döpte Fermi om partikeln till neutrino som på italienska betyder “liten           
neutron” . 
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       2.3.2 Fermis teori 
Baserat på Paulis förslag om neutrinon kunde Fermi 1934 föreslå en           
omfattande teori för hur betasönderfall och neutrinon är kopplade.         
Han antog att energi och rörelsemängd bevaras under betasönderfall         
och att även rotation och spinn bevaras. Fermi hade innan klarlagt att            
protonen har spinn ½ och även neutronen har spinn ½ för att det totala              
spinnet för en kärna ska vara korrekt. Att även elektronen har spinn ½             
var klarlagt sedan innan. Från kvantfysiken visste man att två halvor           
spinn kan bilda en hel men tre halvor spinn kan göra en halv. Därmed              

9 http://www.space.com/33892-cosmic-microwave-background.html  
10 http://www.space.com/33892-cosmic-microwave-background.html  
11 http://t2k-experiment.org/neutrinos/a-brief-history/  
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så förstod man att ett betasönderfall av en neutron inte kan leda till en              
proton och elektron. En laddningslös partikel med spinn ½ måste          
närvara i sönderfallet, detta måste alltså vara den föreslagna         
neutrinon.  
Fermis teori om neutriner baserades även på observationen att         
neutrinon uppträder som en laddningslös proton. Han gissade då att          
neutrinon beter sig på samma sätt som en laddningslös elektron. Detta           
i kombination med den nya välfungerande teorin för        
kvantelektrodynamik hjälpte honom fram till hans fulländade teori för         
betasönderfallet. Han antog att de fyra partiklarna kunde i vissa          
stunder befinna sig på exakt samma plats i tid och rum. I detta tillfälle              
kunde neutronen spontant transformeras till en proton som emitterar         
en elektron (betapartikel) samt en neutrino.  
 
Idag vet vi att Fermis teori inte är helt fullständig då den inte beskriver              
var neutronen förvandlas till en proton och vid vilket tillfälle som den            
frigjorda energin och laddningen omvandlas till elektron och proton.         
Fermis teori gav dock en tillräcklig grundläggande bild av vad som           
händer under ett betasönderfall att den än idag används som          
grundmodellen för en standard introduktion till betasönderfall.  
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Figur 3:  Fermis modell av betasönderfall där n0 betecknar neutronen som 

transformeras till en proton p+, en elektron e- och en neutrino ve vid en viss punkt i tid 
och rum.  
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2.3.3 Detektion av neutriner 
Även fast Fermi hade kommit fram med en trovärdig teori om den            
medföljande partikeln under ett betasönderfall så var det många         
fysiker som fortfarande tvekade på om neutriner faktiskt existerade.         
Fermi började bli orolig för att neutriner aldrig skulle kunna detekteras.           
Men upptäckten av kärnklyvning under 30- och 40-talet gjorde det          
möjligt att för första gången kunde komma på en realistisk metod för            
att fånga dessa svårfångade partiklar. Under en fissionsprocess        
produceras isotoper av tunga element som har många neutroner. Det          
blir då energimässigt gynnsamt att förvandla överflödet av neutroner         
till protoner, vilket medför en kaskad av betasönderfall. Då ett enormt           
antal neutriner bildas så ökar chansen att kunna detektera en neutrino.           
Även fast chansen att detektera en neutrino är väldigt liten så ökar            
chansen om det finns enorma mängder av partikeln.  
 
Med dessa teorier i bakhuvudet tänkte Fred Reines 1951 först på att            
utlösa en bomb för att på så sätt genom fission producera tillräckligt            
många neutriner. Nu återstod den tekniska utmaningen att bygga en          

12 Close,Frank: “Neutrino” 2012. 
13 http://www.quantumdiaries.org/tag/majorana/  
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stor detektor som inte bara skulle kunna överleva i närheten av en            
kärnvapenexplosion utan också på bara några sekunder kunna samla in          
data innan det nukleära eldklotet skingrats. Man kom dock snabbt på           
att man inte behövde utlösa en bomb utan det räckte med ett mindre             
intensivt neutrinoflöde från en kärnreaktor. Tanken var att använda sig          
av omvänt betasönderfall för att detektera neutrinerna. Man såg att          
antineutriner som bildades under kärnreaktionernas betasönderfall      
reagerade med protoner som bildade neutroner och positroner enligt         
modell (1) 

    (1)pve +  + = e+ + n0
  

Därmed visste man att när man i detektorn observerade neutroner och           
positroner så måste neutrinerna ligga bakom detta. När en positron          
träffar en atomär elektron i detektormaterialet, förintas de båda och          
skapar två gammapartiklar (fotoner). Denna ljusblixt detekteras. 
 
År 1953 gjorde man ett initialt experiment som gav en intressant signal            
men man insåg snart att den kosmiska strålningen också gav utslag och            
resulterade i liknande signaler som de man var ute efter. Man insåg att             
utslagen från den kosmiska strålningen kunde undvikas genom att         
placera detektorn under jordytan. Detektorn byggdes om så att den          
omfattade tankar med vatten med en liten tillsats av kadmiumklorid          
som har hög affinitet för neutroner. Därmed kunde effektiviteten för          
infångandet av neutroner förbättras. År 1956 förflyttades experimentet        
till Savannah River reaktorn i South Carolina där man, med ny           
känsligare detektor och mer kraftfull reaktor kunde för första gången          
detektera neutrinon.  

14

2.3.4 Olika typer av neutriner 
Så vitt forskningen idag vet man att det finns tre typer av neutriner,             
som motsvaras av var sin laddad partikel. Dessa partiklar kallas för           
leptoner och det finns alltså tre så kallade lepton-familjer, detta kan ses            
i tabellen nedan.  

15

 

Neutrino ve   vμ   vτ  

Tillhörande elektrisk  
laddade partikel 

Elektron (e) Muon (my) Tau (t) 

Tabell 1: Visar de tre olika typerna av neutriner med var sin laddade partikel. 
 
Det finns mycket som skiljer dessa neutriner åt, t.ex är en ny upptäckt             
att de har olika massor men man vet än inte idag vad deras massor är.               
En annan egenskap som skiljer dom åt är hur de är bundna till sina              
laddade leptoner.  

16

 

14 http://t2k-experiment.org/neutrinos/a-brief-history/  
15 https://icecube.wisc.edu/info/neutrinos  
16 
https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/neutrinos/neutrino-types-a
nd-neutrino-oscillations/  
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2.3.5 GZK-neutriner 
När protoner i den kosmiska strålningen kolliderar med den kosmiska          
bakgrundsstrålningens fotoner skapas partiklar som under sina       
sönderfall producerar högenergetiska neutriner. Dessa kallas för       
GZK-neutriner eller kosmogeniska neutriner. GZK-neutriner är en       
garanterad källa för utomjordiska högenergetiska neutriner dock har        
de ännu inte detekterats . 

17

2.4 Radiosignaler  

Radiosignaler, eller radiovågor, är en typ av elektromagnetisk strålning.         
Det är den mest lågfrekventa formen av elektromagnetisk strålning .         

18

Elektromagnetisk strålning består av ett elektriskt fält och ett         
magnetiskt fält . Radiovågor har frekvenser mellan 300 GHz och ner           

19

till 3 kHz och rör sig med ljusets hastighet. När radiovågorna passerar            
ett objekt saktas hastigheten ned på grund av objektets permeabilitet          
och primitivitet. Naturligt förekommande radiovågor kan skapas av        
blixtar eller astronomiska objekt. Radiovågor upptäcktes 1867 av den         
skotska matematiska fysikern James Clerk Maxwell. Maxwell märkte        
vågliknande egenskaper hos ljus, och likheter mellan elektriska och         
magnetiska observationer. Hans matematiska teori som går under        
namnet Maxwells ekvationer beskriver ljusvågor och radiovågor som        
vågor av elektromagnetism som färdas i rymden, utstrålade av en          
laddad partikel, som accelererar. År 1887 demonstrerades Maxwells        
elektromagnetiska vågor i verkligheten av Heinrich Hertz genom att         
experimentellt generera radiovågor i laboratoriet. Han visade att de         
hade samma vågegenskaper som ljus: stående vågor, refraktion,        
diffraktion och polarisation. Radiovågor tillämpades först inom       
kommunikation i mitten av 1890 av Guglielmo Marconi som även          
utvecklade den första praktiska radiosändaren och radiomottagaren . 

20

 
 
Radiosignaler kan produceras av växelverkande neutriner. Tau       
neutriner som rör sig med en liten uppåtriktad vinkel genom jorden           
och interagerar t.ex. i ett berg, ger en tau lepton som rör sig uppåt och               
sönderfaller i atmosfären. Skurarna av laddade partiklar som resulterar         
från tau sönderfall genererar radiostrålning på grund av en         
jordmagnetisk effekt: positivt och negativt laddade partiklar är        
uppdelade på grund av jordens magnetfält, vilket leder till         
gegeosynchrotron strålning. Askaryan strålning avges också från skuren       

.  
21

 
Askaryan effekten är det fenomen varigenom en partikel som rör sig           
snabbare än ljusets fashastighet i ett tätt dielektrikum skapar en skur           
av sekundära laddade partiklar som innehåller en laddningsanisotropi.        

17 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/themes/physics/hulth/  
18 https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiov%C3%A5gor  
19 https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiov%C3%A5gor  
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_wave  
21 https://arxiv.org/pdf/1607.08232.pdf  
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Detta ger upphov till en kon av koherent strålning i radio- eller            
mikrovågsområdet .  

22

3.Metod  
Inom astronomi och fysik används flera olika tekniker för att detektera           
astronomiska objekt och rymdpartiklar. Utvecklingen av tekniker för        
rymddetektion har rönt stora framgångar och idag har vi flera typer av            
instrument. En neutrinodetektor är en apparat som är designad för att           
detektera neutriner. Eftersom neutriner interagerar svagt med andra        
partiklar av materia, måste neutrinodetektorer vara väldigt stora för att          
detektera ett visst antal neutriner. Oftast är neutrinodetektorer byggda         
under jorden, för att isolera detektorn från kosmisk strålning och          
annan bakgrundsstrålning . 

23

 
I detta projekt analyserar vi det världskända observatoriet “IceCube”         
som ligger vid Sydpolen och är konstruerad under isen som används för            
att bland annat detektera neutriner. Men det finns även andra          
instrument som kan detektera neutriner, som vi kommer att         
presentera, där KM3NeT, SuperKamiokande och Sudburg Neutrino är        
några utav dem.  
 
Fortsättningsvis, så finns det även radiodetektion som utnyttjar        
radiostrålningar för att upptäcka neutriner med. Men vilka aktuella         
experiment finns det idag och hur går detektionen av radiostrålning          
till?  

3.1 IceCube: Neutrino detektor 

3.1.1 Bakgrund 
“IceCube basically is the big eye that looks at the sky and instead of              
seeing beams of light it sees beams of neutrinos” . IceCube är en            

24

partikeldetektor vid Sydpolen som registrerar interaktioner mellan en        
nästan masslös subatomär partikel som kallas neutrino och atomerna         
i isen. Neutriner som bildas i astronomiska källor kallas         
astrofysikaliska neutriner och kan hjälpa oss att bättre förstå den          
otillgängliga världen bortom vårt solsystem. 

3.1.2 Konstruktion 
I december 2010 sänktes de sista delarna av IceCube ner i Antarktis is.             
Efter sju somrar av byggande blev IceCube färdigt, ett decennium efter           
att förslaget om IceCube hade lagts fram. 

22 https://en.wikipedia.org/wiki/Askaryan_effect  
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino_detector#Telescopes  
24 https://www.youtube.com/watch?v=iv-Rz3-s4BM 1:56  
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Figur 4: Tidslinje för IceCubes konstruktion. 

För att påbörja konstruktionen smälte man först stora hål som hade en            
diameter på 60 centimeter och ett djup på 2450 meter. . Med hjälp av              
specialister installerades sensorerna och anslöts till kablar för att sedan          
sänkas i de vattenfyllda hålen, som sedan frös igen. Under sju säsonger,            
d.v.s. från november till februari varje år från 2004 till 2011, hade totalt             
86 hål borrats och installerats. Första året installerades en sträng totalt,           
och konstruktionen gick långsamt så man började bli tveksam om man           
skulle lyckas. Men följande år installerades hela 8 strängar och man           
började få fart på konstruktionen. Året därpå fick man till 13 strängar            
och sedan 18 strängar, 19 strängar och 20 strängar per år. Sista året             
blev 7 strängar - sedan var man färdig. 
 
Borren designades av IceCube själva och byggdes i “UW Physical          
Sciences Lab”. Högtrycksslangen och munstycket levererade varmt       
vatten som smälte genom isen rekordsnabbt, runt 2 meter per minut           
ner till 2450 meter djup. Man designade en separat borr för de översta             
snö-avlagringarna, firnskiktet. Tillsammans kunde de två borrarna       
konstant producera nästan perfekta vertikala hål redo för spridning av          
instrumentation med en hastighet på två hål varannan dag.  
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Figur 5: Arbetsgången under IceCubes konstruktion. 

Eftersom vatten fryser snabbt, sattes IceCube sensorerna direkt efter         
borrningen. När omfrysningsprocessen avslutades, som tog några       
veckor att stabilisera, kunde man konstatera att i stort sett alla           
sensorerna fungerade. Färre än 100 av de cirka 5500 sensorerna är för            
närvarande icke operativa. 
 
Sensorerna från IceCube producerades och testades vid universiteten i         
Stockholm och i Uppsala samt i Tyskland och USA. Totala kostnaderna           
för att konstruera IceCube var 279 miljoner dollar. The National Science           
Foundation bidrog med ungefär 242 miljoner dollar och resterande         
medel kom från finansiärer i USA och utlandet .  

25

 

3.1.3 Detektorn 
IceCube byggdes upp för att detektera högenergiska neutriner för         
vidare forskning. Dessa neutriner kan fara från långt bortom vår galax           
till detektorn utan att störas av stoft eller gas eller böjas av i             
magnetfält. IceCube är världens största neutrinodetektor.  
 
IceCube består av cirka 5000 optiska sensorer fördelade över en          
kubikkilometer is på ett djup mellan 1450 och 2450 meter. Det 1400            
meter tjocka lager av is ovanför detektorn förhindrar att några andra           
partiklar än neutriner passerar genom den. Av de miljarder och åter           
miljarder neutriner som passerar genom denna massiva volym, är det          
bara en handfull som kolliderar med vattenmolekyler i isen. Då skapas           
högenergetiska subatomära partiklar som kan gå långt genom isen.         
Dessa partiklar rör sig snabbt och emitterar väldig små mängder          
ljusstrålning som är känd som Cherenkovstrålning och detta är vad          
IceCube detekterar. Forskarna användar dessa signaler för att        
rekonstruera neutrinernas riktning och även upptäcka deras källor,        
såsom exploderande stjärnor, gammablixtar och destruktiva fenomen       

25 https://icecube.wisc.edu/science/icecube/construction  
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relaterade till svarta hål och neutronstjärnor. IceCube detektorn har         
förmågan att observera och undersöka mörk materia samt de         
fysikaliska processerna relaterade till kosmisk strålning. . 

26

 
Muoner som produceras i atmosfären når också djupet av IceCube.          
Detta gör att det uppstår problem med att isolera neutrinerna som           
kommer ovanför detektorn, men eftersom muoner absorberas av        
jorden så är detta ett säkert sätt att detektera neutriner på. Det man             
gör är att man kikar efter partiklar som passerar detektorn underifrån           
(som alltså måste ha passerat jorden). 
 
Den i isen nedgrävda delen av IceCube består av 5160 ljussensorer eller            
mer specifikt kallade digitala optiska moduler, DOM, som var och en           
består av ett 10-tums stor fotomultiplikatorrör och dess tillhörande         
elektronik. De digitala optiska modulerna är fästa vid varandra med          
vertikala “strängar” som är fastfrusna inne i de tidigare nämnda 86           
borrhål. Varje sträng håller fast 60 DOMer och strängarna har ett           
avstånd mellan sig på ungefär 125 meter i ett hexagonalt nät. Det            
vertikala avståndet mellan DOMerna är ungefär 17 meter.  
 
Åtta av dessa strängar som befinner sig i mitten av det hexagonala            
nätet är mer kompakt placerade, med ett avstånd på ungefär 70 meter.            
Denna tätare placeringen av strängar bildar tillsammans       
DeepCore-subdetektorn, vars syfte är att sänka energitröskeln för        
neutrinodetektion till cirka 10 GeV vilket gör det möjligt att studera           
neutrino oscillationer.  

 
Figur 6: Visar IceCube detektorn. 

 
Toppen av IceCube består av 81 stationer som är lokaliserade så att de             

26 http://www.symmetrymagazine.org/article/casting-a-net-for-neutrinos  
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sitter precis ovanför de 81 strängarna. Toppen av IceCube, som även           
kallas för IceTop, är konstruerad för att kunna detektera ”airshowers”          
från primär kosmisk strålning med hög energi, mellan 300 TeV och 1            
EeV, men används även som en veto- och kalibreringsdetektor. 

 
IceCube är mest känsliga för högenergiska neutriner, över 10^11 eV.          
Den är mer känslig för muoner än andra leptoner och är därmed mest             
känslig för muonneutriner. 
 
Huvudmålet för IceCube är sökandet efter källorna för ultraenergetiska         
neutriner. Andra viktiga mål är att finna källorna för ultraenergetisk          
kosmisk strålning, få mer kännedom om mörk materia och bestämma          
neutriners oscillationsparametrar.  
 

 
Figur 7: En ljusbild som skapas när en neutrino kolliderar med en atom inuti IceCube               
detektorn. I det här fallet är det en av de få neutriner man har detekterat som                
överstiger 1 PeV. Detta innebär att neutrinon har 100 miljoner gånger högre energi än              
de neutriner som skapas i solen. Ljusbilden har en radie på cirka 400 m. Färgerna               
symboliserar tiderna för när ljuset registreras- rött först sedan orange, gult, grönt och             
blått sist. Staden i Bakgrunden är Madison, Wisconsin, där IceCube har sitt datacenter             
vid universitet. 

3.2 Super-Kamiokande 
Super-Kamiokande är världens största underjordiska neutrinodetektor.     

Den började byggas 1991 och kunde provas för första gången 1996.            
27

Super-Kamiokande består av en tank fylld med 50 000 ton vatten och            
befinner sig 1 km under jorden nära staden Hida i Japan. I väggarna             
finns 11 200 installerade fotomultiplikatorrör som består av sensorer         
och som detekterar Cherenkovstrålning.  

28

 

27 http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/index-e.html  
28 http://t2k-experiment.org/supporting-material-for-t2k-press-release-19-7-2013/  
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Figur 8: Illustration av världens största underjordiska neutrinodetektor, 
Super-Kamiokande. 

På samma sätt som när neutrinon interagerar med isen i IceCube så            
reagerar även neutrinon med elektronerna och nukleonerna i vattnet         
och producerar elektriskt laddade partiklar som rör sig med en          
hastighet större än ljusets hastighet i vatten. Därmed bildas ljus som           
kallas Cherenkovljus eller Cherenkovstrålning. Cherenkovstrålningen     
projiceras som en ring på väggen av Super-Kamiokande och detekteras          
där av fotomultiplikatorrören, även kallade PMT (photomultiplier tubes        
på engelska). Med denna information kan man räkna ut ringens          
riktning och övrig information om den inkommande neutrinon.  

29

 
Figur 9: Visar Cherenkovstrålning, en sorts elektromagnetisk strålning som emitteras när           
en elektriskt laddad partikel rör sig i ett dielektrisk medium med en hastighet högre än               
ljusets hastighet i samma medium.  

30

29 https://en.wikipedia.org/wiki/Super-Kamiokande#T2K_Experiment  
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Cherenkov_radiation  
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Super-Kamiokande detektorn är byggd för att detektera             
lågenergineutriner, det vill säga neutriner med energier i MeV området          
(cirka 10 MeV). Dessa neutriner kan komma från atmosfären, solen och           
supernovor. De flesta neutriner som detekteras i Super-Kamiokande är         
dock från solen och atmosfären men det har inträffat vid ett tillfälle, år             
1987, att den detekterat neutriner från en supernova utbrott.  Nu          
försöker man vara mer förberedd till nästa supernova utbrott.         
Problemet är att dessa astrofysiska explosioner bara händer tre till fyra           
gånger var tionde år i vår galax. Man har på så sätt nyligen byggt en               
monitor som hela tiden är i sökandet efter närliggande supernovor. Det           
är en datasystem som analyserar all information som detekteras och          
tas i observatoriet på realtid. Om den skulle detektera onormalt stora           
flöden av neutriner så kommer systemet vara snabb med att meddela           
fysikerna i kontrollrummet. På så sätt kommer forskarna kunna tyda          
signalen inom några minuter och undersöka om signalen kommer från          
en närstående supernova. Om detta är fallet så kan experterna skicka           
ett snabbt meddelande till alla experterna inom området i världen och           
skicka information och koordinaterna av neutrino källan. Experterna        
hinner därmed rikta alla optiska observatorier mot den, detta då          
elektromagnetiska signaler kommer fram i efterhand.  

31

3.3 Sudbury Neutrino observatoriet 

Sudbury Neutrino observatoriet började verka år 1999 och stängdes         
ner 28 november 2006. På samma sätt som Super-Kamiokande så låg           

32

Sudbury observatoriet under marken på ett 2,070 meters djup i          
Creighton gruvan nära Sudbury i Ontario, Canada. Observatoriet var ett          
resultatet av ett samarbete mellan Canada, USA och Storbritannien där          
huvudsyftet var att detektera neutriner emitterade av solen och andra          
himlakroppar.   

33

 
Sudbury neutrino observatoriet grundades för att lösa ett problem som          
forskarna inte kunde komma underfund med, det kallades        
solneutrinoproblemet. I början av 1980-talet insåg forskarna att        
antalet detekterade neutriner, emitterade från solen, var avsevärt        
mindre än vad man förväntade sig enligt teoretiska beräkningar.         
Många hypoteser togs fram om varför detta fenomen inträffade. En          
viktig hypotes var att neutriner oscillerar. Alla detektorer för         
solneutriner, innan Sudbury, var primärt känsliga eller endast känsliga         
för elektronneutriner och hade därmed lite eller ingen alls information          
om myon och tauneutrinerna. 
 
År 1983 skickade forskarna i Kanada in ett förslag om att bygga en             
underjordisk neutrinodetektor, där detektorn under jorden skulle       
skyddas från kosmisk strålning och annan bakgrund. Ett år senare la           

31 
https://phys.org/news/2016-11-super-kamiokande-detector-awaits-neutrinos-supernova.html#jCp  
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_Neutrino_Observatory  
33 
http://astro-canada.ca/l_observatoire_de_neutrinos_de_sudbury-the_sudbury_neutrino_observato
ry-eng  
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amerikanen Herb Chen fram förslaget om att använda tungt vatten          
(skillnaden mellan tungt vatten och “vanligt vatten” är att         
väteatomerna i tungt vatten har en extra neutron) som detektor för           
neutrinerna. Han visade att tungt vatten skulle det göra möjligt att           
jämföra två typer av reaktioner, en för alla neutrino-typer och den           
andra för endast elektronneutriner. På så sätt skulle denna detektor          
direkt kunna mäta neutrinooscillationer. USA gick med i projektet för          
att bygga Sudbury 1989 och var tätt följd av Storbritannien som gick            
med 1989.   

34

 

3.4 KM3NeT detektor 

 
 Figur 10: Visar KM3NeTs uppställning.  

35

Som vanliga teleskop fungerar KM3NeT i mörker. KM3 Neutrino         
teleskopet (där KM3 betyder en kubikkilometer) är en serie detektorer          
som sitter i kolmörker på botten av Medelhavet, 3.5 kilometer under           
vågorna och havsytan. KM3NeT behöver den absoluta nattetiden för         
att se svaga mängder ljus som bildas då neutriner kolliderar med           
vattenmolekyler.  
 
I hela detta utrymme står 700 meter långa kablar förankrade i           
havsbotten, var och en med glassfärer som innehåller        
fotomultiplikatorer som omvandlar ljus till elektriska signaler som        
sedan kan mätas av forskarna. Kablarna är placerade tillräckligt långt          
ifrån varandra för att inte sno ihop sig, men tillräckligt nära varandra            
för att upptäcka signaler på passerande neutriner . KM3Net använder         

36

glassfärer som kan tåla det höga vattentrycket 3.5 kilometer under          
havsytan. IceCube och andra undervattensexperiment som ANTARES       
(också i Medelhavet) och Lake Baikal Neutrino Observatory i Sibirien          
använder också glassfärer, men dessa innehåller bara en        
fotomultiplikator per sfär jämfört med KM3NeTs som har 31. Varje sfär           
är kopplad separat, så även om en sfär slutar fungera så kan            

34 https://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury_Neutrino_Observatory  
35 https://phys.org/news/2011-12-underwater-neutrino-detector-second-largest-built.html  
36 http://www.symmetrymagazine.org/article/casting-a-net-for-neutrinos  
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experimentet fortsätta. Sfärerna kopplas med ledningar till en        
undervattenskabel med hjälp av ubåtsrobotar som styrs från ett fartyg          
på havsytan. Kabeln sträcker sig fram till stranden där data från           
fotomultiplikatorrören omvandlas till något som forskarna kan läsa och         
mäta.  
 
KM3NeT fungerar på samma sätt som andra stora        
neutrinoobservatorer, som IceCube. Som tidigare nämnt observeras       
den lilla mängd ljus producerat av sekundärpartiklar efter kollision         
mellan en neutrino och en vattenmolekyl. Naturligtvis kan det finnas          
andra orsaker till blixtar av ljus, allt från kosmiskstrålning till          
djuphavsorganismer kan vara orsakande element. På KM3NeTs djup är         
de flesta felkällorna borttagna, men för att vara säkra på att de ser             
neutriner spårar forskarna även riktningen av blixtarna som bildas.  

3.5 Radiodetektion 

3.5.1 GLUE detektor 
Goldstone Lunar Ultrahigh Energy Neutrino Experiment (GLUE) är ett         
experiment som söker efter 10 ns mikrovågspulser från månens regolit          
som framträder vid två stora radioteleskop med cirka 20 km avstånd           
från varandra, sammanlänkade med en optisk fiber. Resultat från         
mätningar vid en accelerator har bekräftat Askaryans förutsägelse att         
kaskader i täta medier bör producera starka koherenta pulser av          
radiovågs Cherenkov-strålning. Bekräftelsen stärker motivationen att      
utnyttja effekten för att söka efter kaskader inducerade av förutsedda          
högenergetiska neutriner. 
 
Vid energier på ungefär 100 EeV hos neutriner, kommer kaskader i de            
översta 10 metrarna av den radio-transparenta regoliten på månen att          
resultera i pulser som kan detekteras av radioteleskop på jorden. 

3.5.2 ANITA detektor 
Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) var bland de första         
detektorerna som skapades designad för att detektera högenergetiska        
neutriner. Neutrinerna producerar radiopulser i isen på grund av         
Askaryan effekten. Dessa högenergetiska neutriner kan detekteras       
genom att de vid sin växelverkan i isen skapar radiopulser som kan            
mätas av ANITA. 

 
ANITA ett instrument som bärs av en ballong. Den använder en rad            
radioantenner som är upphängda underifrån heliumballongen. Den       
stora ballongen ska cirkulera runt Antarktis på en höjd av 35,000           
meter, där den skannar den stora isen för att detektera          
radio-strålningspulser som genereras av neutrinokollisionerna. Under      
dess höjd kan instrumentet se 1.5*106 km2 is och är utformad för att             
söka efter impulser av bredbandssignaler med övervägande vertikala        
polarisation som kommer från isen under ballongen. ANITA mäter både          
horisontellt och vertikalt polariserad radiostrålning, och använder       
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fyrkantiga horn-antenner med 200-1200 MHz bandbredd. För varje        
kanal (en polarisering i en antenn) förstärks signalen vid         
antenn-utgången och filtreras innan den delas så att den skickas genom           
både trigger och utläsningselektroniken. 
 

 
          Figur 11: Detektor ANITA. 

ANITA-instrumentet detekterar dessa ultrahöga energetiska neutriner      
genom att utnyttja Askaryan-effekten. Effekten förutsäger produktion       
av en koherent radiostrålning från kaskaden av partiklar som         
produceras en partikel med hög energi växelverkar med en atomkärna i           
t.ex. is. För att upptäcka denna radiostrålning (Askaryan-pulser) behövs         
ett radio-transparent material för händelsen att inträffa i, och eftersom          
dessa händelser sker sällan behövs det mycket material. Några         
radio-transparenta material är salt, sand (torrt) och is. Det är viktigt att            
området är fritt från radiobrus eftersom Askaryanska pulser är mycket          
svaga signaler. 

 
En prototyp av experimentet vid namn ANITA-LITE flög i 18,5 dagar           
ombord på en NASA LDB-vetenskaplig ballong år 2003 i Antarktis.          
Prototypen bestod av två radioantenner och en del elektronik för att           
förstärka och digitalisera radiosignalerna som mättes över isen.        
Prototypen ANITA-LITE tog med sig mycket värdefull information om         
bakgrunden i radio-bandet. Flera andra flygningar gjordes några år         
efter ANITA-LITE. ANITA-1 lanserades i december 2006 och flög i 35           
dagar och ANITA-2 flög i september 2008 i 31 dagar samt ANITA-3 som             
flög 22 dagar under 2014. 

 
ANITA har redovisat sina resultat från flygningarna genom att beräkna          
en gräns för ett diffust flöde av högenergetiska neutriner. ANITA söker           
efter isolerade signaler från isen som inte är associerade med några           
kända baser eller andra platser med upprepade signaler. En blind          
analys av data från ANITA:s andra flygning undertryckte termiskt brus          
med en faktor av 2.6*10-8 och gav en kandidat för en neutrino            
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händelse på en förväntad bakgrund på 0.970.42 händelser. Denna         
sökning producerade vad som fortfarande är världens bästa gräns för          
neutrinoflödet vid högre energier än 1019,5eV.   

3.5.3 ARIANNA detektor 
Antarctic Ross Ice-Shelf Antenna Neutrino Array (ARIANNA) är en         
detektor för kosmogena neutriner med ultrahöga energier. ARIANNA        
kommer att detektera koherent radio Cherenkov-strålning från       
skurarna av partiklar som är skapta från neutriner med energi över           
ungefär 1017 eV.  

 
Konstruktionen utnyttjar det faktum att en sällsynt       
neutrino-interaktion i is inte bara orsakar ljusstrålning i vissa material          
(den vanligaste detekteringstekniken hittills) men genererar också en        
radiopuls. I radio-transparent is kan radiopulser detekteras över        
avstånd på flera kilometer, vilket möjliggör instrumentering av stora         
mängder is med relativt få radiodetektorer. 

 
Vid Moores Bay i Antarktis där ARIANNA ligger, finns en is av lämplig             
karaktär. Ross shelf-is är ca 500 meter tjock och har en mycket jämn             
bottenyta. Havsvattnet under isen fungerar som en spegel för         
radiovågor. Radio pulser i isen reflekteras tillbaka upp mot ytan, så           
detektorns antenner behöver inte begravas för att se signalen, utan          
kan placeras på ytan, vilket gör installationen och spridningen mycket          
enklare och billigare. 

 
För närvarande finns åtta ARIANNA-stationer som samlar data på Ross          
shelf-is i ett prototyp experiment som heter Hexagonal Radio Array          
(HRA). Enligt sin ursprungliga design kommer hela ARIANNA-teleskopet        
att innehålla cirka 1000 detektorsstationer spridda över ett område på          
36x36 km. 

4. Experiment: Molnkammaren 

4.1 Inledning 

Molnkammaren är en partikeldetektor som används för att detektera         
joniserande strålning. Molnkammare har spelat en viktig roll i         
experimentell partikelfysik från 1920-talet fram till 1950-talet. Tack        
vare molnkammaren upptäcktes positronen och muonen inom kosmisk        
strålning av Carl Anderson som även tilldelades Nobelpriset för det år           
1936 inom fysik. År 1947 gjorde även George Rochester upptäckten av           
kaonen med hjälp av molnkammaren som detektor . 

37

4.2 Material 

Materialen som användes i experimentet var: 

37 https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_chamber  

21 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_chamber


● Kolsyreis (3 kg) 
● Isopropanol 
● En svart metallplåt 
● Två genomskinliga plastlådor 
● En tygbit 
● En ficklampa 
● Frigolit 
● 8 magneter  

4.3 Teori 

Vanligtvis består en molnkammare av en sluten miljö som innehåller          
omättad vattenånga och alkohol. När en laddad partikel (till exempel          
en alfa- eller beta partikel) interagerar med blandningen joniseras         
ångan. Det som händer i molnkammaren är att alkoholen som är i            
rumstemperatur kommer att avdunsta i luften innanför lådan. När         
alkoholen närmar sig botten kommer den att svalna och nå en           
temperatur som är nära kolsyreisens temperatur (det vill säga cirka -70           
grader). Alkoholen ovanför lådan (på tyget) vill däremot uppträda som          
en gas. Partiklarna kommer då att fara genom molnen och skapa en            
störning genom att jonisera några av gasmolekylerna. Det man         
kommer att se är vita spår av partiklarna som passerar. De tjockare vita             
spåren är från radonatomer som kastar ut alfapartiklar. De långa raka           
vita spåren kommer från muoner. Elektronerna och positronerna är         
mycket smalare och ljusare partiklar så deras spår är mer krulliga och            
sicksack-liknande eftersom de kommer kasta ifrån sig alla partiklar de          
krockar med .  

38

4.4 Metod 

Vi började med att sätta fast tygbiten på botten av den större lådan             
med hjälp av magneterna. Sedan la vi frigolit i andra lådan där            
kolsyreisen sedan skulle placeras, så att den smälter på frigoliten under           
experimentets gång. Kolsyreisen placerades så att den nådde svarta         
plåten, detta gjorde att vi fick bättre kyltranslation. Vi droppade          
alkohol över tyget, sedan placerade vi iskuberna ovanför frigoliten och          
satte svarta metallplåten över. Till slut satte vi lådan med tyget och            
alkoholen upp- och nedvänt över lådan med isen och ställde detektorn           
i en svart isolerad miljö. Vi lät den stå ett tag och kollade sedan efter               
partikelspår i lådan med ficklampan.  

38 https://www.youtube.com/watch?v=qQpXGQ4Igks&t=91s  
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                                Figur 12: Visar uppställningen av experimentet. 

4.5 Resultat 

Efter en stunds väntan på att isen skulle avdunsta så kunde man se hur              
molnen bildades och vi insåg därmed att detta var partiklarna vi           
detekterade. 
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          Figur 13: Experimentets resultat som visar partiklarna vi detekterades.  

4.6 Diskussion  
Enligt teorin och resultatet av experimentet kunde man komma fram          
till att de partiklar som detekterades var bland annat muoner,          
radonatomer, elektroner och positroner. Bilderna stämmer bra överens        
med teorin som beskrev hur vardera partikelmönster ser ut, och man           
kan därmed komma fram till att molnkammaren fungerade. 
 
Experimentet fick göras om tre gånger, då resultat inte uppnåddes          
under de två första försöken. De eventuella felkällorna var att luft           
kunde ta sig in i lådan via vissa hål och att man inte väntade tillräckligt               
länge på att alkoholen skulle nå botten och låta molnen bildas. Detta            
förbättrades i tredje försöket där vi väntade ungefär 30 minuter och           
isolerade lådan extra mycket från luft. 
 
Största anledningen till att vi utförde experimentet var för att vi ville            
bevisa, med partikeldetektorn, varför neutrinodetektorer inte kan       
befinna sig ovanför jordytan. Detta bevisades genom de partiklarna         
som detekterades. Dessa ses som störningar då de ger samma utslag           
på sensorerna som neutrinerna gör och i detta experiment kunde vi se            
hur mycket av dessa störningar som faktiskt uppstår. En annan          
anledning till att vi utförde experimentet är för att vi själva ville vara             
med att detektera partiklar som vi annars inte kan se med blotta ögat,             
samt kunna identifiera dessa partiklar. Experimentet gav oss djupare         
kunskaper inom partikelfysiken. Vi hade givetvis velat se neutriner men          
då hade vi varit tvungna att vänta i över tio år med den lilla detektorn               
som vi byggde. Som tidigare skrivit i rapporten är det gemensamt för            
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alla detektorer att dom är väldigt stora, detta då neutrinerna inte           
uppenbarar sig enkelt. Vi fick därmed nöja oss med att se andra            
partiklar. Vi blev i helhet nöjda med resultatet då vi använde väldigt            
simpla material och kunde trots detta få molnkammaren att fungera.  

5. Diskussion 
I rapporten har man kunnat läsa om olika metoder som används för att             
detektera neutriner. En av de vanligaste metoderna är användningen         
av Cherenkovradiation. Det är denna metod som används i till exempel           
IceCube, Super-Kamiokande, Sudbury Neutrino observatoriet och      
KM3Net. Därmed fungerar alla dessa detektorer i princip på samma          
sätt. Teorin och fysiken bakom hur detektionen går till är identisk. Till            
exempel är alla neutrino detektorer väldigt stora, detta för att          
neutriner är väldigt svårfångade, då de sällan interagerar med materia,          
och man har därmed mer chans att detektera en neutrino ju större            
detektionsvolym man har. En annan sak som är gemensamt för          
detektorerna är att de alla täcks av jordyta. Detta för att man tidigt             
insåg att kosmisk strålning gav samma utslag som den man var ute            
efter och för att undvika detta kunde jorden användas som en sköld.  

5.1 Skillnader mellan IceCube och     
Super-Kamiokande 

Den stora fysikaliska skillnaden mellan IceCube och Super-Kamiokande        
är att IceCube har nästan 5000 gånger större volym än          
Super-Kamiokande. Denna stora storleksskillnad beror på att IceCube        
detekterar neutriner med ultrahög energi, det vill säga neutriner på          
GeV området, medans Super-Kamiokande detekterar lågenergetiska      
neutriner. Det skulle inte vara möjligt för Super-Kamiokande att         
detektera högenergetiska neutriner på grund av dess storlek, energin         
skulle vara för stor för att alla sensorer skulle räcka till för att mäta              
neutrinon.  
 
En annan skillnad mellan IceCube och Super-Kamiokande är att den ena           
består av is och den andra av vatten. Det som är fördelen med att              
använda is är att det finns jättemycket tillgänglig och därmed kan man            
göra observatoriet väldigt stort. Vatten är däremot begränsat och         
därmed kan det vara väldigt svårt att bygga en så stor detektor som i              
IceCube bestående av vatten. Själva reaktionen med molekylerna är         
dock självklart densamma i båda observatorierna.  

5.2 Skillnader mellan IceCube och KM3Net  

KM3NeT är i utkik efter neutrino-källor i den södra delen av atmosfären            
till skillnad från IceCube som håller utkik efter källor i den norra delen.             
Dessutom är observatorierna utformade för att leta och studera olika          
neutrino-källor. KM3NeTs detektorer är placerade på så sätt att den          
har bättre chans att detektera relativt lågenergetiska neutriner från vår          
galax och Vintergatan. IceCube kan däremot detektera de        
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ultra-energetiska neutrinerna, inklusive de som kommer från utanför        
Vintergatan. På vissa sätt är IceCube och KM3NeT konkurrenter. Båda          
observatorierna har gemensamma mål, bland annat att detektera        
källor till kosmisk strålning. De energirika partiklarnas vägar är böjda,          
på grund av elektromagnetiska krafter, vilket gör det svårt att          
konstatera källorna.  

 
En annan fördel med IceCubes sensorer ligger under isen, vilket gör att            
sensorerna sitter fast. Ingen rörelse hos sensorerna gör att precisionen          
i mätningarna blir högre. Däremot i KM3NeT kan sensorerna röra sig           
med undervattensströmmar, rörelsen påverkar precisionen i      
mätningarna till det negativa.  En annan fördel med IceCube är att           
detektorn inte behöver oroa sig för levande djurarter under isen som           
skulle kunna orsaka brus eller felsignaler. Djurarter som lever i          
batypelagiska zonen (1000 - 4000 meter djupt), kan orsaka brus i           
KM3NeT detektorn.  

5.3 Skillnader i radiodetektion 

Alla experiment inom radiodetektion som bygger på observationer av         
askaryansk emission måste övervaka en stor volym radiotransparent        
dielektrisk. Många olika metoder har dock undersökts, såsom        
observation av Antarktis-kontinenten eller Grönland från en ballong        
eller satellit (ARIANNA, ANITA), markbaserade tekniker som använder        
instrument direkt på ytan eller djupet omgivna av stora volymer is eller            
salt och observation av månregoliten långt ifrån (GLUE). Andra         
experiment söker radioutsläpp som produceras av en luftskur som         
härrör från sönderfallsprodukterna från en tau-lepton framställd från        
en neutrino-interaktion. Alla dessa experiment har sina för- och         
nackdelar.  

39

 
Den största svårigheten är att urskilja bakgrundspulser av naturligt och          
antropogent (icke naturligt) ursprung från verkliga kosmiska strålningar        
eller neutrino händelser. Däremot har ANITA framgångsrikt utvecklat        
två tekniker för detta. För det första, tvärtemot hög-energi partiklar          
som kommer slumpmässigt till jorden, är de flesta        
bakgrunds-händelserna grupperade, vilket betyder att flera pulser       
mottages från samma plats och kan uteslutas från analys. För det andra            
kan den tydliga radiella polariseringen av den askariska effekten         
användas som konsistenskontroll genom att jämföra pulsens riktning        
vid dess ankomst med orienteringen av den uppmätta elektriska         
fältvektorn. För observationer på månen är huvudmetoden för att         
avfärda bakgrund att jämföra olika strålar som pekar nära och mot           
månen samtidigt. Varje bakgrund antas ha liknande egenskaper i alla          
strålar som pekar nästan åt samma riktning. Däremot bör en puls av en             
verklig kosmisk stråle eller neutrino händelse endast synas i en stråle           
som pekar exakt vid sitt ursprung i månregoliten.  
 
Fördelen med detektorn ARIANNA är den billigare utplaceringen,        

39 https://arxiv.org/pdf/1607.08232.pdf 
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eftersom inga djupa hål måste borras i isen. Istället har man stationer            
som består av flera antenner som är utplacerade på ytan och grävs            
bara några meter djupt i snön.  

40

 
Ju längre bort en detektor är från neutrino-interaktioner, desto högre          
blir energitröskeln. Om man jämför GLUE och ANITA som ligger längre           
bort från interaktionerna med ARIANNA som sitter på isen, har den en            
lägre energitröskel än de som ligger längst bort. Livslängden kan          
dessutom vara mycket längre för ett inbäddat experiment (inbäddade         
detektorer består av en uppsättning antenner som täcker ett stort          
område) jämfört med ett ballongexperiment. Experiment som görs på         
långt håll samt experiment på isen som använder Askaryan-effekten         
har olika styrkor för att undersöka hög energi-astrofysik. Exempelvis         
har experiment som visar från långa avstånd den största potentialen          
för att mäta de astrofysika källans höga energiutsläpp. 
När en neutrino-interaktion observerats har inbäddade detektorer       
potential att uppnå bättre vinkelupplösning för neutrinos. Genom att         
placera detektorerna relativt långt ifrån varandra (tiotals meter) kan         
man i princip se Cherenkov-konen från olika vinklar och använda          
uppmätta polarisationer för att rekonstruera skurens riktning och        
därmed neutrino-riktningen. Detta är till skillnad från       
ballong-experiment vars storlek är tätt begränsad. Energilösningen       
förbättras också med förmågan att identifiera platsen för neutrino         
interaktionen. Även om dessa tekniker ännu inte är mogna kommer          
deras utveckling att bli av yttersta vikt så snart de första neutrinerna            
mäts med hjälp av radiotekniken. 
 
På grund av de tillgängliga stora isvolymerna i Antarktis verkar is vara            
det bättre valet för framtida storskaliga detektorer.  

5.4 Framtida idéer för neutrino-detektion 

Även fast forskningen inom neutriner har gått framåt och alla dessa           
nämnda detektorer har lyckats detektera ett flertal neutriner med         
ultrahög energi, så har man fortfarande inte kunnat detektera de          
exakta källorna för partiklarna som detekteras. Detta beror troligast på          
att antalet neutriner som detekteras fortfarande är för lite och man           
kan därmed tänka ut vad som skulle kunna förbättras för att åtgärda            
detta problem. En lösning som kommer upp i tankarna direkt är såklart            
större observatorier så att chansen att detektera en neutrino är ännu           
större. För att hitta källan till neutrinon så måste en större mängd            
neutriner detekteras från samma riktning vid samma tidsperiod. I         
dagsläget detekteras ett fåtal neutriner i IceCube som dessutom alla          
kommer från helt olika riktningar vid olika tidpunkter. En annan faktor           
som kan hjälpa forskningen om neutrinernas källor är om teleskopets          
och sensorernas detektion sammanfaller vid samma tidpunkt. Det        
betyder att om en neutrino detekteras av sensorerna i IceCube så vill            
man att teleskopen ska detektera en foton i samma riktning och vid            
samma tidpunkt. På så sätt skulle man ha tillräcklig information för att            

40 https://arxiv.org/pdf/1607.08781.pdf 
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kunna räkna ut neutrinons källa. Detta har dock hittills aldrig hänt.  
  

En annan lösning till problemet om att finna neutrinernas källor är att            
kombinera neutrino-sensorer med radiodetektion. Man kan till       
exempel placera en detektor som detekterar radiopulser på samma         
plats som t.ex. IceCube och fördubbla chanserna för        
neutrinoobserveringen.  
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