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Mechanizm hu±tawki (ang. seesaw) w interesuj¡cy sposób tªumaczy niewielk¡ mas¦
jak¡ posiadaj¡ neutrina [1, 2]. W tym modelu neutrina s¡ cz¡stkami Majorany, a w jego
klasycznej odmianie maªa masa neutrin jest wynikiem istnienia dodatkowych, bardzo ci¦»-
kich prawoskr¦tnych neutrin. Masa tych nowych cz¡stek jest z zaªo»enia du»o wi¦ksza
ni» skala oddziaªywa« elektrosªabych. Omówiony zostanie sposób parametryzacji macie-
rzy mieszania w modelu seesaw typu I, który pozwala uzyska¢ blokowo-diagonaln¡ posta¢
macierzy masowej, co w rezultacie doprowadza nas do znanych wzorów na sektory ma-
sowe lekkich i ci¦»kich neutrin. Parametryzacji takiej mo»na dokona¢ na dwa sposoby, a
jeden z nich - bazuj¡cy na unitarnej dylatacji zaproponowanej przez Paula Halmosa - po-
zwala na dyskusj¦ dalszych poprawek dla sektorów masowych. Na posterze przedstawione
zostanie równie» zastosowanie metod analizy macierzowej [3] do modelu seesaw typu I.
Podej±cie to owocuje dwoma rezultatami. Pierwszy z nich pokazuje, »e w mechanizmie
seesaw typu I dopuszczalne s¡ wyª¡cznie 3 lekkie neutrina. Rezultat ten stanowi uogól-
nienie wyników przedstawionych w [4]. Pokazujemy jak oszacowa¢ masy ci¦»kich neutrin
wykorzystuj¡c warto±ci wªasne podmacierzy MR wyst¦puj¡cej w czªonie masowym Majo-
rany dla neutrin prawoskr¦tnych. Drugi rezultat jest nast¦pstwem pierwszego i daje nam
pogl¡d na hierarchi¦ wielko±ci poszczególnych bloków w macierzy mieszania [5]. Perspek-
tywy wykorzystania metod analizy macierzowej s¡ bardzo obiecuj¡ce. Omówione metody
teorii macierzy w przyszªo±ci mog¡ sta¢ si¦ narz¦dziem pozwalaj¡cym na rozwi¡zywanie
problemów nie tylko w �zyce neutrin, ale tak»e w innych dziaªach �zyki teoretycznej.
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