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Inn gewoonn nederlands 
Nu,, op dit moment, staat u blootgesteld aan een bombardement van minuscule deeltjes, neu-
trino'ss geheten. Alleen al het topje van uw duim wordt iedere seconde doorzeefd met zo'n 
100 miljard neutrino's. Zelfs al bent u een gevoelig type, merkt u er niets van, want neutrino's 
trekkenn zich weinig aan van het handjevol atomen dat maakt wie u bent. 

Dezee neutrino's zijn afkomstig van de zon. In de kern van dee zon komen ze vrij als waterstof 
wordtt omgezet in helium, het kernfusieproces dat de zon al vijf miljard jaar doet schijnen. 
Neutrino'ss zijn elementaire deeltjes van het type electron, maar dan veel lichter1. Bovendien 
hebbenn ze, in tegenstelling tot electronen, geen lading. Ze zijn niet veel meer dan een hoopje 
energie. . 

Vanuitt de kern van de zon vinden ze, ongehinderd door de bovenliggende zonnelaag, hun 
wegg naar buiten. Het deel neutrino's dat de aarde bereikt trekt zich ook weinig aan van die 
klompp materie in het heelal. Maar helemaal reaktieloos zijn ze niet. Ze kunnen botsen met een 
anderr deeltje zoals een proton, of neutron of electron. De kans dat dit gebeurt is echter heel 
klein.. En omdat de gemiddelde afstand tussen protonen, neutronen, en electronen in de aarde 
enn alles daarop voor neutrino begrippen enorm groot is, is de botsingskans nog eens extra klein. 
Daaromm zullen slechts een paar zonneneutrino's op een of andere plek in de aarde, of, vooruit, 
eenn enkele keer in uw voet of oorlel worden geabsorbeerd of uit hun anders kaarsrechte baan 
gestotenn worden. 

Hett feit dat neutrino's zo zwak wisselwerken met materie heeft de ambitieuze mens er 
niett van weerhouden om toch te proberen meer van ze te weten te komen. Er zijn detec-
torenn gemaakt met het doel neutrino's van de zon te detecteren. HOMESTAKE, GALLEX, 
enn SAGE zijn enkele van zulke experimenten. In navolging van andere experimenten waarmee 
dee wereld van het allerkleinste wordt verkend, zijn neutrinodetectoren kolossale constructies. 
Dee zonneneutrino's zijn inderdaad gedetecteerd, en stellen de natuurkundigen op dit moment 
voorr het probleem dat er minder worden gemeten dan verwacht, maar daar zal ik het verder niet 
overr hebben. 

Iederee ster die 's nachts fonkelt produceert neutrino's zoals de zon dat doet. Maar deze neu-
trinobronnenn staan te ver weg om met de huidige neutrino detectoren gezien te worden. Echter, 
opp 23 Februari 1987, werden met de Kamiokande detector in Japan en met de Irvine Michi-
gann Brookhaven detector in de VS (die eigenlijk niet voor neutrinodetectie gemaakt was, maar 
omm te onderzoeken of protonen stabiele deeltjes zijn) binnen een tijdsbestek van 20 seconden 
inn totaal 20 neutrino's gedetecteerd, en dat zette, zoals kranten dat omschrijven, de astrono-
mischee wereld "op zijn kop". Want deze neutrino's kwamen niet van de zon, maar van een 
plaatss 180.000 lichtjaar van ons verwijderd, in de Grote Magelaense Wolk, een mini sterren-
stelsell  dat ons Melkwegstelsel vergezelt. Op die plek aan de hemel verscheen, een paar uur na 
dee neutrinodetectie, een supernova, een heldere "nieuwe ster". 

Sterrenn die meer dan tienmaal zwaarder zijn dan de zon eindigen hun bestaan met een ex-
plosiee die bijna de hele ster uit elkaar doet spatten. Zulke explosies worden gezien als super-

lDee massa van de zonneneutrino's -de zogeheten electron-neutrino's- is onbekend. Uit metingen weet men 
datt  ze ten minste honderdduizend keer  lichter  zijn dan electronen, en er  is geen reden om aan te nemen dat ze niet 
nogg veel lichter  zijn, en dus misschien wel helemaal massaloos. Er  zijn nog twee andere soorten neutrino's, mu-
enn tau- neutrino's, waarvan men nog niet kan zeggen of ze net zo licht zijn als electron-neutrino's. Het is mogelijk, 
ditt  type neutrino's redelijk "zwaar"  is. 
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novae.. Omdat de explosie zo krachtig is, kunnen ze tot in verre sterrenstelsels gezien worden, 
enn dan lichten ze op met een helderheid die nagenoeg gelijk is aan die van alle sterren in dat 
stelsell  tesamen, het licht van zo'n tien miljard zonnen. 

Dee eerste stap naar het huidige begrip dat wij van supernovae hebben werd gezet in 1934 
doorr Baade & Zwicky. Zij deden de zeer gewaagde veronderstelling dat bij deze explosie 
eenn zogeheten neutronenster gevormd werd. neutronensterren waren op dat moment zuiver 
hypothesischee objecten. Landau had in 1932 geopperd dat er objecten in het heelal konden 
bestaann die uit niets anders dan dicht opeengepakte neutronen bestaan, in feite één gigantische 
atoomkern.. Het toevoegsel "gigantisch" is hier maar ten dele toepasselijk, want de diameter van 
eenn typische neutronenster is ongeveer 20 kilometer, voor astronomische begrippen erg klein. 
Alss men bedenkt dat neutronensterren waarvan de massa bekend is, allemaal ietsje zwaarder 
zijnn dan de zon, die een diameter heeft van 1.4 miljoen kilometer, dan is het duidelijk dat 
neutronensterrenn zeer compact zijn. 

Neutronensterrenn zijn nu geen hypothetische objecten meer. Ze manifesteren zich voor-
namelijkk als "pulsars", die gezien worden met radiotelescopen, en waarvan er, sinds hun ont-
dekkingg in 1967 door Jocelyn Bell en Anthony Hewish, al meer dan 500 bekend zijn. En het 
ideee van Baade & Zwicky is ook algemeen aanvaard: neutronensterren worden geboren in su-
pernovaa explosies. De explosie begint met de implosie van de kern van een zware ster. Dit is 
dee "Core-collapse" in de titel van mijn proefschrift. In een halve seconde stort het binnenste 
gedeeltee ter grootte van 6000 km in elkaar tot een zeer compact, zeer hete klomp met een diam-
eterr van 200 km. Dit wordt later de neutronenster. De implosie wordt omgezet in een explosie 
diee alle materie buiten de jonge neutronenster wegblaast. 
Dee hoeveelheid energie die gedurende het geheel vrijkomt is, zelfs voor astronomen, indruk-
wekkend.. De hoeveelheid "gewone" electromagnetische straling (dat is wat "licht" is), werd 
hierbovenn al genoemd, maar deze is echter een fractie, minder dan 1%, van het totaal. De 
krachtt waarmee de stermaterie het interstellaire in wordt geslingerd vertegenwoordigd 1-10% 
vann het totale energie budget. De rest van de energie, het overgrote deel, wordt door de jonge 
neutronensterr geëmitteerd in de vorm van neutrino's 

Inn 1987 zijn dit soort supernova neutrino's "gezien" door de Kamiokande en 1MB. Alleen 
omdatt er bij een supernova in korte tijd zo onvoorstelbaar veel neutrino's (~ 1058) vrijkomen, 
kondenn Kamiokande en 1MB een paar van de neutrino's van de 1987 supernova (SN1987A) 
registreren,, al kwamen ze van verre. Ze waren een geschenk uit de hemel, niet alleen omdat 
voorr het allereerst (maar sindsdien niet meer) extrasolaire neutrino's gemeten waren. Voor de 
natuur-- en sterrenkundigen die zich, met name vanaf de 60er jaren, over supernovae gebogen 
hadden,, was het een overwinning. Hun ideeën over de vorming van neutronensterren en het 
mechanismee van de explosie werden, na decennia de status van "puur theoretisch" te hebben 
gehad,, in één klap bevestigd met de 19 neutrino's van 1987A. 

Maarr het vraagstuk van de vorming van neutronensterren is niet op alle punten beantwoord. 
Overr welke processen direkt verantwoordelijk zijn voor het explosie mechanisme is men het 
nogg niet eens. Met name de rol die neutrino's spelen bij het wegblazen van de buitenlagen van 
dee ster is nog onduidelijk. Dit komt omdat neutrino's in de extreme omstandigheden die in een 
supernovaa heersen, niet langer ongehinderd hun weg naar buiten vinden. De dichtheden zijn 
dermatee groot, dat neutrino's vele malen botsen met materie in de jonge neutronenster voor ze 
eraann ontsnappen, en een deel van de neutrino's wordt ook weer geabsorbeerd. De beschrijving 
vann neutrino's is daarom niet rechttoe-rechtaan. Daarnaast is het bij voorbaat niet mogelijk om 
dee fysica van de explosie te analyseren met pen en papier en hersens alleen. De mathematische 
beschrijvingg van de beweging van de materie en neutrino's tesamen is daarvoor te complex. 
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Menn moet zijn toevlucht nemen tot computers om verder te komen. Daarmee kan geprobeerd 
wordenn de evolutie van implosie naar explosie en de neutrino-emissie na te bootsen. Dit is 
dee manier waarop men sinds de 60er jaren het "supernova probleem" heeft geprobeerd op te 
lossen.. Meestal is dat niet goed gelukt; de rekenmodellen leidden niet tot een explosie. 

Dee jacht naar het juiste supernova model ligt nog steeds open, want nee, ik heb het super-
novaa probleem niet opgelost. Toen ik mij ging wijden aan dit onderzoek, had ik, zoals het 
hoort,, heimelijk de ambitie te komen, zien en overwinnen. Als ik alle facetten van het probleem 
hadd doorgrond, zou de oplossing zich wellicht aandienen. Welnu, na al die tijd mag ik mijzelf 
vertrouwdd noemen met slechts een klein deel. En weet ik nu ook dat een probleem alleen maar 
groterr wordt als je er meer van begrijpt. Gelukkig bestaat een probleem als dit uit meer dan een 
enkell  deel, en ik heb me met één daarvan bezig gehouden. 

Dee eerste drie hoofdstukken van dit proefschrift gaan allemaal over de mathematische be-
schrijvingg van hoe neutrinos voortbewegen en botsen met de materie. Dit is het neutrino-
transport.. In computerberekeningen van supernova explosie's is het uitrekenen van het neutrino 
transportt het meest ingewikkeld. Hoe de materie evolueert is relatief eenvoudig. Hoewel er 
aann de mathematische beschrijving van neutrino-transport niet getornd mag worden, gebeurt 
datt in de praktijk toch. De vergelijkingen worden vereenvoudigd omdat ze dan gemakkelijker 
enn vooral sneller door de computer kunnen worden opgelost. Vereenvoudiging betekent echter 
eenn bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Met een inaccuraat neutrino-transport model kan 
hett alle kanten opgaan; het kan een explosie geven, of niet, maar in beide gevallen is het re-
sultaatt van weinig betekenis. Ik heb de nauwkeurigheid van een neutrino-transport methode 
onderzochtt door deze te vergelijken met de onvereenvoudigde methode. Daarbij leg ik ook uit 
watt de mathematische structuur is van de methode. Dat was nodig, omdat niet iedereen in deze 
methodee geloofde. 

Dee laatste twee hoofdstukken handelen over een specifieke interaktie tussen neutrino's en 
materie:: de botsing tussen een neutrino en een electron. Men noemt dit ook wel verstrooiing, 
omm aan te geven dat het neutrino afketst, en niet helemaal verwijnt, zoals bijvoorbeeld in het 
gevall  van absorptie op een vrij neutron. Neutrino's verstrooien ook aan neutronen en protonen 
(all  dan niet samengepakt in atoomkernen), maar dan is het alsof het neutrino als een stuiterbal 
tegenn een muur kaatst. Het verliest dan geen energie. Bij verstrooiing aan het electron is wel 
sprakee van energieoverdracht. Dit is meer als een botsing tussen twee stuiterballen onderling 
(off  twee biljardballen). De energieoverdracht is wat het tegelijk interessant en lastig maakt. 
Dee heb gekeken naar het effect van neutrino-electron verstrooiing op het neutrino-transport in 
zijnn geheel, dus met alle andere neutrino-materie interacties erbij. Daarbij heb ik de hiervoor 
beschrevenn methode gebruikt. 




