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Meziplanetární hmota

Kleťská kometa P/2000
U6 (Tichý)

Jana Tichá

Hledání komet už přestalo být záležitostí nadšenců obracejících oči k černé obloze poseté stovka-
mi hvězd.  Profesionální astronomové nacházejí komety v rámci projektů zaměřených prvotně na
něco jiného, byť souvisejícího - na hledání planetek, supernov či při přehlídkách oblohy.

Od začátku roku 2000 do objevu komety
P/2000 U6 (Tichý), tedy od ledna do října
2000, bylo objeveno 75 komet. Z toho jich 49
připadá na komety v těsné blízkosti Slunce
objevené na snímcích pořízených družicí
SOHO, a 22 na komety objevené v rámci pro-
jektů zaměřených na hledání blízkozemních
objektů - podrobněji jde o 14 komet projektu
LINEAR, 4 projektu LONEOS, 3 projektu
Spacewatch a 1 pozorovatelem z Catalina
Sky Survey. Také kleťská kometa P/2000 U6
(Tichý) byla objevena v rámci projektu
zaměřeného nikoliv na hledání komet, ale na
následnou astrometrii těles s neobvyklými
typy drah, tj. blízkozemních asteroidů, Ken-
taurů, jasnějších transneptunických těles a
nově objevených komet. Také většina
objevové pozorovací noci byla věnována
následné astrometrii, potvrzování objevů a
znovuvyhledávání dlouho nepozorovaných
blízkozemních asteroidů. Všechny na Kleti
pořízené snímky jsou ovšem zároveň
prohlíženy s ohledem na možnost nalezení

zorování z 23.října 2000 večer. Kvůli špatné-
mu počasí jsme nové těleso pozorovali až 
8. října 2000 večer. 
Výpočet dráhy ze tří pozorovacích nocí ukázal,
že nové těleso se pohybuje po velmi výstředné
dráze s excentricitou přibližně 0,4 a že se na
snímcích jednoznačně jeví jako kometa
obklopená slabou komou, ovšem bez
výrazného ohonu. Internetová konzultace s
ředitelem mezinárodního centra pro sledování
planetek a komet (Minor Planet Center) Mez-
inárodní astronomické unie dr. Brianem G.
Marsdenem sídlícím na Harvard-Smithsonian-
ské observatoři v Massachusetts nás ujistila, že
náš předběžný výpočet dráhy byl správný.
Informace o novém objevu byla umístěna na
WWW stránky Minor Planet Center určené
ověřování a koordinaci následných pozorování
nových objevů těles s neobvyklými drahami
pod označením N4025.
Zatímco většinou se právě Kleť takto podílí na
potvrzování objevů komet a zajímavých plan-
etek z jiných observatoří, čekali jsme teď na
potvrzení našeho objevu. Na získání dalších
pozorováních   pro přesnější výpočet dráhy a
ověření kometárního charakteru tělesa se
kromě Kleti podíleli pozorovatelé z USA
(McDonald Observatory, Etscorn  Observatory,
projekt  LINEAR, Tebbutt  Observatory,
Cordell-Lorenz Observatory), z Kanady
(Desert  Beaver  Observatory}, z Japonska
(Moriyama) a z Observatorio Astronomico de
Mallorca.
Výslednou dráhu spočítal dr. Brian G. Marsden
z  Harvard-Smithsonianské observatoře v Mass-
achusetts a publikoval ji v internetovém
cirkuláři MPEC 2000-V03 1.listopadu 2000.
Kometa zároveň obdržela označení P/2000 U6
(Tichý) jako periodická kometa objevená jako
šestá v pořadí v druhé polovině října 2000 a
objev komety byl oznámeno v cirkuláři IAUC

nových planetek, což se zhusta podaří a i tyto
nově nalezené planetky jsou dále sledovány
pro upřesnění dráhy.
Kometu P/2000 U6 (Tichý) tak nalezl kleťský
astronom Miloš Tichý při zpracování snímků
pořízených  v noci z 22. na 23. října 2000
0,57-m zrcadlovým dalekohledem vyba-
veným CCD kamerou pro upřesnění dráhy
jedné  z mnoha předchozích na Kleti
objevených planetek s předběžným ozna-
čením 1999 OX. Na snímku našel kromě
očekávané planetky ještě jedno pohybující se
těleso poblíž  horního okraje sledovaného
pole. Na pořizování snímků se podíleli jeho
kolegové Jana Tichá a Michal Kočer.
Kometa byla poměrně slabá, takže první,
čeho si objevitel povšiml, nebyl její
kometární vzhled, ale neobvyklá dráha. Na
Kleti si totiž pro všechna nově nalezená těle-
sa počítáme jejich dráhu ve sluneční soustavě,
abychom vytypovali ta tělesa, kterým je třeba
věnovat největší pozornost a mohli je dále sle-
dovat. Objev nového tělesa potvrdila po-

Snímek komety z 2. listopadu 2000. M. Tichý a M. Kočer, Observatoř Kleť

Dráha komety P/2000 U6 (Tichý).
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číslo 7515. Ve stejném cirkuláři  je  uvedena
také  kometa C/2000 U5 (LINEAR), jejíž objev
potvrzovali kleťští pozorovatelé J. Tichá a M.
Tichý. 
Kometa je periodická a patří do Jupiterovy
rodiny komet, kolem Slunce oběhne jednou za
7,32 roku, přísluním prošla 4.října 2000, pohy-
buje se sluneční soustavou po eliptické dráze s
velkou poloosou 3,77 astronomických jed-
notek, s výstředností 0,43 a sklonem k rovině
ekliptiky 19 stupňů, její jasnost dosahuje 18,5
magnitudy, a je tedy zaznamenatelná většími
dalekohledy vybavenými  záznamovým
zařízením CCD.
Kometa P/2000 U6 (Tichý) byla objevena jen
několik dnů před tím, než danou oblast na
obloze prohledával dalekohled projektu LIN-
EAR, který ji zaznamenal 30. a 31.října 2000.
LINEAR pozoroval oblast oblohy v níž se
pohybovala kometa už v září 2000, ovšem
kometa byla zřejmě tak slabá, že jí nezazname-
nal. Její objev je výsledkem systematické práce
s pořízenými snímky včetně počítání drah nově
nalezených těles. Je tak trochu ukázkou toho, že
i v éře mamutích CCD hledacích projektů se dá
při precizní práci najít nové zajímavé těleso.
Jeden z evropských kolegů napsal ve svém bla-
hopřání "Evropa ještě žije!". 
Kometa P/2000 U6 (Tichý) patří do kategorie
krátkoperiodických komet nalezených poblíž
opozice, stejně jako většina komet nalezených
při palomarských prohlídkách oblohy či před-
chozí tři kleťské komety. 
Příští pozorovatelný návrat komety P/2000 U6
(Tichý) lze očekávat na podzim 2007, pro přes-
nější určení jsou potřeba následná pozorování v
tomto návratu. Pracuje se na nich.
Trocha statistiky - kometa P/2000 U6 
(Tichý) je:
- první česká kometa objevená s použitím 
CCD detektoru, předchozí české a slovenské
komety byly objeveny buď vizuálně, nebo
fotograficky
- první kometa objevená v nynější České repub-
lice (předchozí kometa byla z Čech objevena r.
1991, také z Kleti) 
-  celkově čtvrtá kleťská kometa - P/2000 U6
(Tichý), P/1991 F1 (Mrkos), P/1984 H1
(Kowal-Mrkos), P/1983 J3 (Kowal-Vávrová)
-  za posledních sto let byly z území nynější
České republiky objeveny pouze čtyři výše uve-
dené kleťské komety, další komety objevili čeští
a moravští astronomové v zahraničí (L.
Kohoutek v Hamburgu, A. Bečvář a A. Mrkos
v Tatrách),v 19.století byly z našeho území
objeveny komety Biela a Brorsen.             �

Ticho v částicové ZOO?
Michael Prouza

Poté, co si částicová zoologická zahrada prožila svůj zlatý věk v padesátých a šedesátých
letech, kdy v ní žilo přes dvě stě různých druhů, započal po roce 1963 krutý zásah, vedoucí 
k velikému omezení počtu jejích chovanců. Zasloužil se o něj především Murray Gell-Mann,
který předpověděl existenci kvarků. Podle dnes uznávaného standardního modelu elemen-
tárních částic je tedy celý okolní svět tvořen pouhými šesti druhy leptonů a šesti druhy kvarků.
I když k nim připočítáme i jejich antičástice a částice odpovědné za jejich interakce (tj. fotony,
gravitony, gluony a intermediální bosony W+, W- a Z0), může se zdát, že takto zchudlá zahra-
da se velmi brzy okouká a stane se nudnou a nezáživnou. Anebo snad ne?

Seznam chovanců a exotů
I když už v dnešní částicové ZOO vystačíme
skoro s počítáním na prstech, stále ještě je
nějaký ten přírodopis potřebný. Elementární
částice dělíme na leptony a hadrony - hadrony
jsou citlivé na silnou interakci, leptony jsou
vůči ní netečné. Leptony jsou už ryze elemen-
tární - podle našich současných znalostí už se
dále z ničeho neskládají. Naproti tomu
hadrony se skládají z kvarků. K rozdělení čás-
tic můžeme přistoupit i z jiného úhlu - a dělit
je na bosony a fermiony. Bosony jsou částice
„snášenlivé“ (vůči vlastnímu druhu), mají
celočíselný spin a obvykle jsou jakýmsi
stavebním pojivem - zprostředkují silové
působení. Naproti tomu fermiony jsou „nes-
nášenlivé“, mají poločíselný spin a vytvářejí
stavební cihly našeho světa.

Leptony i kvarky jsou rozděleny do tří dvo-
jic - do energetických rodin, přičemž
nejběžněji se setkáváme pochopitelně s rodi-
nou energeticky nejchudší. Tam patří u lep-
tonů elektron a elektronové neutrino a pak
kvarky u a d (ze kterých je vytvořen proton 
i neutron). V druhé rodině je pak mion a
mionové neutrino, na druhé straně kvarky s
a c. Konečně třetí, nejenergetičtější rodinu

obsadil tauon a tauonové neutrino a kvarky 
b a t.

Na rozdíl od šedesátých let již však není
tento standardní model pouhou spekulací, ale
je dosti solidně podložen pozorováním.
Všechny částice z tohoto modelu již byly
detekovány (kvarky jsou nacházeny do jisté
míry nepřímo - uvnitř charakteristických
spršek částic - tzv. jetů), více než pětad-
vacetileté snažení se podařilo završit 
18. dubna 1997, kdy se fyzikům v americkém
Fermilabu podařilo nalézt tauonové neutrino.

Mohlo by se tedy zdát, že částicoví
fyzikové mohou nyní spokojeně usednout do
svých polstrovaných křesel, těšit se ze svých
výsledků a v klidu zavzpomínat na svá mladá
bohatýrská léta. Bohužel, v každé solidní
vědě, by byl takový stav krajně podezřelý a
nejinak je tomu i zde. Pomineme-li zatím
nenalezené gravitony a částice spojené se sjed-
nocovací snahou v oblasti interakcí (sem patří
v první řadě Higgsův boson, který je odpověd-
ný za narušení symetrie elektroslabých sil, po
kterém v poslední době intenzívně a možná ne
zcela bez úspěchu pátrá největší CERNský
urychlovač LEP), pak největší překvapení a
podivnosti přinášejí v posledních několika
letech pravě neutrina.

Nejlehčí, ale snad nejzajímavější
Existenci neutrina předpověděl v prosinci
roku 1930 Wolfgang Pauli. Do tehdejší triv-
iální částicové ZOO s protonem, elektronem,
neutronem (experimentálně nalezen až roku
1932) a fotonem byl nucen přidat pátou části-
ci - neutrální, lehoučké (možná přímo 
s nulovu klidovou hmotností - viz níže) a
netečné (necitlivé na silnou interakci) neutri-
no, aby zachránil platnost zákona zachování
energie při radioaktivním beta rozpadu. Na
experimentální objev této částice, jejíž exis-

Protonový urychlovač ve Fermilabu, který byl
použit  rovněž pro hledání tau neutrina  © SIPA



Klidová hmotnost a elektronvolty

Jedním ze základních parametrů každé čás-
tice je její klidová hmotnost, která se však
zpravidla neudává v kilogramech či
gramech, ale v na první pohled neintu-
itivnách jednotkách - elektronvoltech.
Elektronvolt (značka eV) je vedlejší jed-
notkou SI pro energii. Energii 1 eV získá
částice s elementárním nábojem (elektron
či proton) je-li urychlena potenciálovým
rozdílem (napětím) 1 Voltu. Mezi Joulem a
elektronovoltem je tedy stejný poměr jako
mezi Coulombem a elementárním nábo-
jem: 1 eV = 1,602.10--19 J.
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tenci mnozí kvůli jejím od počátku zvláštním
vlastnostem přijímali s velkou nedůvěrou, se
však muselo ještě pětadvacet let počkat.

Existenci neutrina potvrdili fyzikové z Los
Alamos v USA - F. Reines a L. Cowan v roce
1956. Ve svém experimentu přesněji řečeno
potvrdili existenci antineutrina, když stu-
dovali reakci, při níž právě z antineutrina a
protonu vzniká neutron a pozitron (antičás-
tice od elektronu). Zdrojem antineutrin byl
výkonný jaderný reaktor, v němž docházelo 
k mnoha beta rozpadům a tedy k vzniku
dostatečného počtu antineutrin. Pozitron,
jakožto správná antičástice, anihiluje při
setkání s prvním elektronem za vzniku dvou
fotonů gama. Po několika mikrosekundách je
pak v detektoru kadmiem pohlcen i neutron,
což se prozradí tím, že jádro kadmia při svojí
stabilizaci vyšle rovněž jeden gama foton. 
F. Reines a L. Cowan tak zaznamenali svým
scintilačním detektorem zcela specifický a
nezaměnitelný signál - nejprve detekovali
zároveň dva gama fotony a chvíli poté ještě
jeden další, existence neutrina byla
potvrzena.

Druhé z rodiny neutrin bylo objeveno šest
let poté, v roce 1962 týmem americké
Kolumbijské univerzity, když sledovali
obdobnou reakci, jen s tím rozdílem, že do ní
vstupuje mionové antineutrino spolu s pro-
tonem a vzniká neutron s kladným mionem.
Kladný mion má však asi 200x vyšší kli-
dovou hmotnost než elektron, a proto je
zapotřebí i mnohem vyšší energie vstupu-
jícího antineutrina, takže při experimentu již
nepostačil uranový reaktor, ale byl použit
protonový urychlovač.

Pro objevení taunového neutrina byla situ-
ace opět složitější, neboť tauon má klidovou

hmotnost zas skoro 20x vyšší než mion.
Nicméně byl použit stejný princip jako pro
mionové neutrino - jen s tím rozdílem, že ve
Fermilabu byly protony urychlovány na pod-
statně vyšší energii, a pak už se postupovalo
stejně - magnetickými poli a betonovými
deskami byly odfiltrovány jiné částice než
neutrina a sledoval se vznik tauonu a neu-
tronu.

Neutrina astronomická
Neutrino hraje i svojí velkou roli v astro-
nomii. Reliktní neutrina (tj. ta co  zbyla jako
vedlejší produkt z bouřlivých reakcí následu-
jících po velkém třesku)  mohou tvořit část
skryté hmoty vesmíru - podle posledních
předpovědí však maximálně 15% této hmoty
- patří totiž k tzv. horké skryté hmotě, která
podporuje tvoření vesmírných struktur
(galaxií, jejich kup a nadkup) shora dolů - my

však pozorujeme postup opačný.
Neutrina nejspíš hrají významnou roli i 

v částicové astrofyzice. Srážkami extrémně
energetických neutrin, která mají dosud nejas-
ný původ, s neutriny reliktními, které se
odehrávají poblíž Země (kosmologicky
poblíž, tj. do 50 Mpc), jsou totiž
pravděpodobně produkovány částice kos-
mického záření s nejvyššími energiemi, které
na Zemi sice detekujeme, ale podle platných
fyzikálních zákonů z klasických zdrojů 
s takovými energiemi přicházet nemohou,
pro což dosud neexistovalo vysvětlení.

Nejznámější role neutrin je však bezpochy-
by při termojaderných reakcích ve hvězdách.
Neutrina vznikají v průběhu celého života
hvězdy - nejintenzivněji však v bouřlivých
stádiích jejího zanikání, například při explozi
supernovy se vytvoří řádově 1057 neutrin. Je-li
pak supernova dostatečně blízko, jako byla
například 1987A ve Velkém Magelannově
mračnu, dochází k značnému zvýšení počtu
neutrin zachycených pozemskými detektory.
V roce 1987 například v americkém experi-
mentu IMB detekovali osm neutrin v průběhu
pěti sekund, oproti obvyklému jedinému neu-
trinu za týden! 

Nezáří-li však na obloze jasná supernova,
je pro nás nejzajímavějším zdrojem Slunce.
Neutrina snadno pronikají jinak těžko pros-
tupným prostředím nitra Slunce, v hojném
počtu vylétávají ze Slunce, a některá zásah-
nou i Zemí a my jsme na základě částicových
experimentů na urychlovačích schopni určit,
jakou část těchto slunečních neutrin  bychom
měli v detektorech zachytit. A zde narážíme

Hmotnost lze v těchto jednotkách udávat
po užití klasického Einsteinova vztahu
E = m.c2, tedy platí, že 1 kg odpovídá
energii 5,606.1035 eV. Hmotnosti elemen-
tárních částic se obvykle udávájí v MeV
či GeV, takže například proton má takto
klidovou hmotnost 938 MeV.
Existují částice, které mají klidovou
hmotnost zcela rozumně nenulovu (jako
je proton, neutron či elektron), ale i čás-
tice s nulovou klidovou hmotností (jako
foton či graviton). O neutrinu se
donedávna nevědělo, do jaké kategorie
jej zařadit.

Průběh stavby čerenkovského detektoru Super-Kamiokande v Japonsku © ICRR, Tokijská univerzita
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na zásadní problém - od roku 1968, kdy se
taková měření provádějí, jsou výsledky zhru-
ba třetinové oproti očekávání, a to i přesto, že
detektory i teroretické modely termonuk-
leárních reakcí jsou stále sofistikovanjěší a
přesnější. V teoretických modelech asi chybu
netřeba hledat, neboť jejich předpovědi se
velmi přesně shodují s pozorováními helio-
seismologickými (tedy s pozorováním jem-
ných a specifických oscilací slunečního
povrchu). Chyba je tedy v experimentech,
anebo někde docela jinde. Zabývejme se
proto podrobněji nejprve rozborem experi-
mentů.

Neutrinové detektory
V nitru Slunce probíhá výroba hélia z vodíku
pomocí tzv. proton-protonového cyklu. Ze
čtyř jader vodíku (protonů) vzniká jádro
hélia (dva protony a dva neutrony) nikoli
přímo, ale přes několik kroků, při kterých
vznikají charakteristické meziprodukty - a
především neutrina s charakteristickými
energiemi. Při interakci protonu s protonem
vzniká například neutrino s energií spojitě
rozloženou mezi 0 - 0,43 MeV, spolu s jád-
rem 8B vznikají neutrina s energií 0 - 15 MeV,
pro 7Be je energie přesně určena na 0,86 či
0,38 MeV.

Dosud bylo zrealizováno šest experimen-
tů, které si kladly za cíl (a některé dosud
kladou) měření toku slunečních neutrin.

Tři z nich jsou radiochemické - nejstarší
Homestake, chlórový detektor, pak
GALLEX a SAGE - detektory využívající
galium. V těchto experimentech dochází po
pohlcení neutrina ke změně protonového
čísla, čímž vzniká snadno identifikovatelný
radioizotop. Pomocí tohoto typu detektorů
jsme schopni pouze určit celkový počet neu-
trin nad nějakou prahovou energií (pro chlór

nad 0,8 MeV a pro galium nad 0,2 MeV),
nezískáváme žádnou informaci o energii a
směru příchodu jednotlivých částic.

Tři zbylé experimenty - Kamiokande,
Super-Kamiokande a SNO měří v reálném
čase energie elektronů vyprodukovaných 
po interakci s neutrinem ve vodě (v SNO se
používá „těžká voda“, tedy voda, kde je
místo obyčejného vodíku deuterium). Po
srážce s neutrinem rychle se pohybující elek-
trony vytvářejí kužel viditelného tzv. če-
renkovského záření. Podle velikosti
vrcholového úhlu a orientace tohoto kuželu
lze určit jak energii dopadnuvšího neutrina,
tak i jeho směr. Nevýhodou je však jejich
vysoká prahová energie - detektory jsou
citlivé jen na neutrina s energiemi vyššími
než 5 MeV.

Všechny tyto experimenty dosud naměřily
třetinová až dvoutřetinová množství neutrin
oproti teoretické předpovědi. Je však třeba
říci, že i toto je úspěchem - a jak sám řekl
Ray Davis, autor vůbec prvního slunečního
neutrinového detektoru, koncem 60. let 
v něco takového sám ani nedoufal. Množství
produkovaných neutrin totiž závisí na velmi
vysokých mocninách centrální teploty,
konkrétně zatím stále nejvýznamnější
„bórová“ neutrina na 25. mocnině, a proto
jen malinká chyba v teoretickém modelu
teploty se nám velmi dramaticky promítne 
v počtu produkovaných neutrin. Dalším fak-
torem, který musíme při naší kritice zvážit, je
skutečnost, že žádný experiment zatím nede-
tekoval všechna sluneční neutrina - přesné
čerenkovské experimenty detekují v zásadě
jen právě zmiňovaná neutrina „bórová“ - 
s energiemi nad 5 MeV, která tvoří jen deseti-
tisícinu celkového počtu produkovaných
slunečních neutrin. V každém případě
můžeme dnes potvrdit, že neutrina jsou pro-
dukována při termojaderných reakcích 
v nitru Slunce a naše teorie termojaderné
fúze je přinejmenším v hrubých rysech
správná.

Jak však stále přesvědčivěji naznačují
výsledky z dvou posledních let ze Super-
Kamiokande a též dalších experimentů, které
se zabývají sledováním tzv. atmosférických
neutrin (tedy neutrin vznikajících v atmos-
féře Země jako produkty srážky velmi ener-
getické částice kosmického záření - podrob-
něji například Astropis 3-4/1999), problém 
s neutriny je skutečně přítomný a jeho řešení
je třeba hledat jinde.

Měnící se neutrina
Řešení problému slunečních neutrin navrhl již
v roce 1957 v hrubých rysech sovětský imi-
grant Bruno Pontecorvo. Neutrina, jak se 
v posledních letech čím dál tím výrazněji
potvrzuje, mají totiž jednu těžko uvěřitelnou a
dlouho všeobecně odmítanou vlastnost - na
svojí pouti prostorem přecházejí z jedné formy
do druhé - například elektronové neutrino se
změní po uražení určité dráhy na mionové a
pak zas třeba naopak. Pro náš sluneční prob-
lém je podstatné, že elektronová neutrina
vznikající ve Slunci mohou tímto procesem
přejít na obtížněji detekovatelná neutrina
mionová či tauonová.

Ná zakladě experimentů na urychlovačích,
ale i z kosmologických předpokladů je
poměrně jisté, že mezi sebou vzájemně
přecházejí jen naše tři známá neutrina, tedy že
neexistuje žádný čtvrtý druh - např. sterilní neu-
trino (necitlivé i na slabou interakci).

Z teorie dále plyne, že k vzniku oscilací
musí mít alespoň jedna z forem neutrina
nenulovou hmotnost (rozdíl hmotností je totiž
jedním z parametrů pro velikost oscilací,
kdyby byl nulový, byly by nulové i oscilace). 

A jakým způsobem oscilace konkrétně
probíhají? To ještě není známo. 

Na základě laboratorních experimentů se
zatím musíme omezit jen na výrok, že klidová
hmotnost neutrina musí být menší než několik
elektronvoltů (a tak se vracíme k otázce 
z úvodu), experimenty s atmosférickými neu-
triny zas nasvědčují tomu, že by rozdíl kli-
dových hmotností jednotlivých neutrin mohl
být zhruba 0,07 eV.  Tyto parametry však zatím
splňuje více konkurenčních teorií, a tak si
musíme na úplné vysvětlení záhady slunečních
neutrin ještě přeci jen nějaký čas počkat.

Takže - i když částicová ZOO již dávno
nepraská ve všech, chovanci se stále činí a
návštěvníci tak mají čemu tleskat a i na co se
dále  těšit do budoucna.                           �

Malý slovníček termínů:
Spin - vnitřní moment hybnosti částice,
jedno z kvantových čísel charakterizujících
částici; jakožto kvantové číslo nabývá jen
diskrétních hodnot, nelze si jej proto před-
stavit jako rotaci částice kolem své osy,
nicméně platí pro něj zákony zachování
Anihilace - proces, při kterém se mění čás-
tice a k ní příslušící antičástice na jinou
formu hmoty, nejčastěji pak na gama
fotony (ale např. při interakci protonu s
antiprotonem vznikají pí a K mezony)

Podmořský projekt Antares  budovaný u fran-
couzského pobřeží  bude sloužit k detekci
atmosférických neutrin s velmi vysokými
energiemi


