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Samenvatting g
Dee atmosfeer van de Aarde wordt voortdurend bestookt, met zogenaamde kosmische straling,, die voornamelijk bestaat uit protonen en andere atoomkernen die ergens in het heelal
versneldd worden tot zeer hoge energieën. Men gaat er doorgaans van uit dat deze deeltjess versneld worden doordat ze veelvuldig heen en weer 'stuiteren' in de materie die met
hogee snelheid wordt uitgestoten door sommige astrofysische objecten. Daarbij kan men
bijvoorbeeldd denken aan de uitdijende schillen die overblijven na een supernova of aan de
'jets'' die worden uitgespuwd door de kernen van sommige melkwegstelsels. Hoewel dit
versnellingmechanismee veel van de waargenomen eigenschappen van de kosmische stralingg kan verklaren, is het echter nog niet gelukt vast te stellen welke objecten er precies
verantwoordelijkk zijn voor die versnelling. Dit komt onder andere doordat de elektrisch
geladenn deeltjes, waar de kosmische straling uit bestaat, worden afgebogen door de magnetischee velden die zich in het heelal bevinden. Daardoor is de richting van de op Aarde
gedetecteerdee deeltjes niet gecorreleerd met de richting waarin hun bron gezocht moet
worden. .
Eenn veelbelovende manier om uit te vinden waar de kosmische straling vandaan komt
iss het detecteren van kosmische neutrino's. Neutrino's zijn elektrisch neutrale, elementaire
deeltjess met de bijzondere eigenschap dat ze nauwelijks interacties aangaan met andere
deeltjes.. Als gevolg hiervan wordt hun richting niet beïnvloed door magnetische velden en
kunnenn ze de Aarde bereiken zonder geabsorbeerd te worden door interstellaire materie of
straling.. Neutrino's met een hoge energie (hoger dan ongeveer 100 GeV) kunnen geproduceerdd worden in interacties van hoog-energetische protonen met bijvoorbeeld fotonen.
Bijj zulke interacties worden geladen pionen geproduceerd die vervallen naar neutrino's.
Menn verwacht dat zulke processen zich afspelen in de bronnen van de kosmische straling;; daar worden immers protonen tot zeer hoge energieën versneld. Het observeren van
eenn neutrinobron aan de hemel zou daarom een sterke aanwijzing zijn voor de oorsprong
vann de kosmische straling; temeer omdat er nauwelijks andere processen denkbaar zijn
waarinn neutrino's met dermate hoge energie geproduceerd worden (dit in tegenstelling
tott neutrino's met energieën van rond de MeV, die geproduceerd worden in sterren en
supernovae). .
Dee geringe interactie die neutrino's hebben met materie, maakt ze echter ook moeilijk
tee detecteren. Daarom is een zeer groot detectievolume nodig om een redelijke kans te
hebbenn een signaal te zien. In dit proefschrift wordt de ANTARES detector beschreven,
diee een afmeting zal hebben van ongeveer 200 x 200 x 400 m 3 . Deze detector wordt
gebouwdd op de bodem van de Middellandse Zee, zo'n 40 km uit de kust van Frankrijk,
opp een diepte van 2,4 km. Het neutrino zelf kan niet direct worden waargenomen, maar
bijj een interactie van een muon-neutrino met een atoomkern in het zeewater of in de
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aardee eronder, kan een muon worden geproduceerd, dat wel waargenomen kan worden.
Doorr de hoge impuls van het neutrino is de richting van het muon nagenoeg gelijk aan
diee van het neutrino, zodat de richtingsinformatie behouden blijft. Dit muon is elektrisch
geladenn en zendt het licht uit wanneer het zich, met bijna de lichtsnelheid, door het
zeewaterr beweegt. De ANTARES detector zal bestaan uit 900 fotomultiplicatoren, die
ditt zogenaamde Cherenkov licht detecteren. Door de aankomsttijd van het licht op de
verschillendee fotomultiplicatoren te nieten, kan de richting van het muon worden bepaald.
Hiervoorr is een meetnauwkeurigheid van ongeveer 1 ns nodig. Tests die zijn uitgevoerd met
eenn prototype detector in het laboratorium hebben aangetoond dat deze nauwkeurigheid
inderdaadd gehaald wordt.
Eenn van de onderwerpen van dit proefschrift is de methode die gebruikt wordt om uit
dee aankomsttijden van het licht zo nauwkeurig mogelijk de richting en de positie van het
muonn te reconstrueren. Dit proces wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van achtergrondd licht, dat veroorzaakt wordt door natuurlijke radioactiviteit van het zeezout en door
lichtgevendee organismes. Tevens moet er rekening gehouden worden met verstrooiing van
hett licht in het water en het licht dat veroorzaakt wordt door secundaire deeltjes. De
ontwikkeldee methode heeft vier verschillende stadia, die een steeds nauwkeurigere schattingg geven van het muon spoor. In het laatste stadium wordt een 'maximum likelihood'
methodee gebruikt waarbij bovengenoemde complicaties worden meegenomen in de kansdichtheidsfunctie.. Van neutrino's met een energie groter dan 10 TeV kan zodoende de
richtingg worden bepaald met een nauwkeurigheid van ongeveer 0, 2°. Verder blijkt het
mogelijkk om met een paar simpele selectiecriteria slecht gereconstrueerde muonen van de
goedee te scheiden. Door alleen opgaande muonen te selecteren wordt de achtergrond van
neergaandee atmosferische muonen, die gemaakt worden in interacties van kosmische stralingg in de atmosfeer boven de detector, sterk onderdrukt. Zo wordt dus vooral de zuidelijke
hemell geobserveerd. De resterende achtergrond bestaat uit atmosferische neutrino's.
Eenn ander onderwerp dat in dit proefschrift beschreven wordt is een methode om te
zoekenn naar bronnen van kosmische neutrino's. Een astrofysische bron van neutrino's
zall aan de hemel een puntbron lijken. De observatie van een aantal neutrino's die uit
hetzelfdee punt aan de hemel komen, zou een indicatie kunnen zijn voor de aanwezigheid
vann zo'n puntbron, maar door de eindige meetnauwkeurigheid van de detector zullen de
neutrino'ss niet precies uit hetzelfde punt lijken te komen. We zoeken dus naar een cluster
vann neutrino's met ongeveer dezelfde gereconstrueerde richting. Zo'n cluster kan echter
ookk worden veroorzaakt door atmosferische neutrino's. Het zoeken naar een puntbron
komtt neer op het zo goed mogelijk onderscheiden van deze twee gevallen.
Dee meest gangbare methodes om naar puntbronnen te zoeken beperken zich tot het
tellenn van het aantal neutrino's dat zich in een cluster bevindt. De methode die in dit
proefschriftt beschreven wordt, gebruikt echter nog meer informatie. Zo wordt er gebruik
gemaaktt van informatie over de onderlinge positie van de neutrino's en van gemeten
waardee van de muon-energie. Door deze informatie te gebruiken wordt de gevoeligheid
vann de detector om een puntbron te ontdekken vergroot met zo'n 35%. Een bijkomend
voordeell is dat deze methode een nauwkeurige bepaling levert van de positie van de bron
aann de hemel.
Uiteindelijkk is een schatting gemaakt van de neutrino flux die nodig is voor een ontdekking.. Na een jaar waarnemen zal ANTARES de bestaande bovengrenzen voor de flux
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uitt bronnen aan de zuidelijke hemel verbeteren met ongeveer een factor 10 en zodoende
eenn waardevolle aanvulling zijn op de AMANDA neutrino telescoop op de zuidpool, die
reedss begonnen is de noordelijke sterrenhemel te bestuderen.
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