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SAMENVATTING

Kosmische stralen zijn hoog-energetische deeltjes, voornamelijk protonen, die richting
Aarde geschoten worden door verschillende astrofysische bronnen. Zowel het bepalen
van de bronnen als de mechanismes die de deeltje versnellen tot zulke hoge energieën
zijn onderwerpen die van groot belang zijn in het hedendaagse onderzoek. Het onder-
werp van dit werk is de meeting van het energiespectrum van atmosferische neutrino’s.
Atmosferische neutrino’s worden geproduceerd in interacties van kosmische deeltjes met
kernen in de atmosfeer. Secundaire hadronen, geproduceerd in deze hoge energetische
botsingen, vervallen en onder de producten van deze vervallen zijn neutrino’s te vinden.
De studie van de energieverdeling van atmosferischeneutrino’s kan inzicht en waarde-
volle informatie geven over de hoog energetische botsingsprocessen die plaatsvinden in
de atmosfeer en buiten het bereik zijn van het energiebereik van huidige versnellers. Ook
bepalen atmosferische neutrino’s de irreducibele achtergrond voor zoektochten naar kos-
mische neutrino’s welke geproduceerd worden in de nabijheid van bronnen van kosmishe
straling.

De ANTARES detector is een neutrinotelescoop, geplaatst op een diepte van 2475 m
op de bodem van de Middelandse Zee. Het bestaat uit 12 verticaal gepositioneerde
flexibele kabels, uitgerust met in totaal 885 fotoversterkerbuizen, die licht detecteren,
geproduceerd door muonen die door de detector heenreizen. Deze muonen kunnen het
product zijn van botsingen van kosmische stralen in de atmosfeer, maar, zij kunnen
ook het product zijn van geladen-stroom neutrino-interacties in de nabijheid van de
detector. De tijd, positie en lading van het signaal afgegeven in de fotoversterkerbuis
bevat genoeg informatie om de oorspronkelijke richting van de muonen met hoge precisie
te achterhalen. De muonrichting is bijna gelijk aan de neutrinorichting, daarom kan de
ANTARES detector gebruikt worden als telescoop.

Een ander belangrijk kenmerk waarmee ieder spoor gekarakteriseerd wordt is be-
halve zijn richting zijn energie. Dit is vooral belangrijk voor de meting beschreven in
dit werk. Wanneer muonen door de ANTARES detector heenreizen verliezen ze energie
aan diverse processen. De mate waarin een muon energie verliest is proportioneel met
de hoeveelheid licht die wordt uitgezonden door deze energie verlies interacties. Een
maximale waarschijnijkheidsanalyse is ontwikkeld voor de reconstructie van de muon
energie. Het gebruikt tijd, positie en lading van iedere signaal en probeert de muon
energie te vinden waarvoor de overeenkomst tussen signaal vorm in de detector en
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verwachte hoeveelheid licht voor een bepaalde muonenergie maximaal is. De verwachte
hoeveelheid licht voor een gegeven fotoversterkerbuis en tijdstip wordt berekend als een
functie van de muonenergie, daarbij worden de absorptie en verstrooing van licht in
water meegenomen, en ook de elektronische reactie van de fotobuizen. Een resolutie
van meer dan 0.4 - 0.3 in het logaritme van de energie wordt bereikt voor het hele
energie gebied van 100 GeV tot een paar honderd TeV die we hier bekijken. De over-
grote meerderheid van gemeten gebeurtenissen in ANTARES worden veroorzaakt door
atmosferische muonen. In het werk gepresenteerd in dit proefschrift worden deze als een
achtergrond beschouwd die onderdrukt moet worden. Omdat muonen, in tegenstelling
tot neutrino’s niet door de Aarde heen kunnen reizen volstaat het om selectiecriteria op
te leggen, waarbij alleen opwaartsgaande gebeurtenissen worden geselecteerd. Dit re-
duceert de achtergrond al enorm. Hoewel er nog steeds atmosferische muonen aanwezig
zijn na deze selectie vanwege neerwaartse sporen die fout gereconstrueerd worden als
opwaartse. De muon achtergrond tot een niveau onder 1% onderdrukt door een snede
op de kwaliteit van de spoor reconstructie. De selectie waarborgt een puur monster
van goed gereconstrueerde gebeurtenissen en dus ook een verhoogde prestatie van de
energiereconstructie.

De vorm van de energieverdeling van gereconstrueerde muonen is verschillend van
die van atmosferische neutrino’s op het oppervlak van de Aarde, wat het doel is van
de meting. De reden hiervoor is dat de beperkte energiebepaling als ook de algehele
acceptantie van de ANTARES detector. De overgang van de energieverdeling van de
gereconstrueerde muonen naar die van de atmosferische neutrino’s wordt beschreven
door een responsmatrix, bepaald door Monte Carlo simulaties. Het huidige problem
behoort toe aan een klasse van problemen die de zwak-geformuleerde of ill-posed prob-
lemen worden genoemd. Een directe inversie van de overgangsmatrix is niet voldoende
en er is dus een andere aanpak geimplementeerd. Een singuliere waardeontbinding
wordt uitgevoerd op de matrix en de oplossing wordt geschreven als een machtreekson-
twikkeling. Om componenten te onderdrukken in deze machtreeks die vooral bijdragen
aan statistische ruis, wordt een beperking opgelegd die de gladheid van de oplossing
controleert, waarbij effectief de onbelangrijke termen eruit worden gefilterd.

Een meting van het energiespectrum in het bereik van 102.5 GeV to 105.3 GeV van
atmosferische neutrino’s is uitgevoerd. Het verkregen resultaat komt overeen met the-
oretische voorspellingen en de metingen uitgevoerd bij de AMANDA en IceCube col-
laboraties. De systematische onzekerheden van de meting zijn bepaald en de belan-
grijkste bijdragen worden veroorzaakt door de onzekerheden in de voorplanting van
licht in water en de efficientie van fotoversterkerbuizen. De beperkte statistiek bij de
hoogste energieën bëınvloedt de uiteindelijke onzekerheden. De volgende generatie van
neutrinotelescopen zullen strengere beperkingen op deze onzekerheden leggen en een
preciezere bepaling van het het energiespectrum vooral bij hogere energieën mogelijk
maken.
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