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VERSLAG VAN D E KONINHJJKE M A A K C H A P P I J
VOOR NATUURKUNDE DUIGENTIA
over het seizoen 2001-2002

De lezingen werden het afgelopen jaar wederom goed bezocht; tenmmste 100 leden vulden de zaal van Diligentia. Het bestuur mocht van verschillende kanten horen dat er veel
waardering bestond voor de uitgezochte ondei-werpen en de sprekers. Er was zeer veel
belangstelhng om de excursie op 21 november 2001 naar ESTEC in Noordwijk bij te
wonen. Daar werd inzicht gegeven in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het
space station en konden testfaciliteiten worden bezocht. Daar er die middag niet meer dan
50 leden konden deelnemen, moesten wij velen teleurstellen. In november 2002 zal deze
excursie worden herhaald.
Het aantal leden van Dihgentia is iets gedaald tot ongeveer 400. Dit baart het bestuur zorgen WIJ zouden het op prijsstehen indien de huidige leden zich zouden inspannen om
met name jongeren te bewegen hd van de Maatschappij te worden. Om de toekomst van
onze veremgmg veilig te stellen is het absoluut noodzakelijk dat er ledenaanwas plaats
vindt. Het bestuur zal zeh ook plannen ontwikkelen om dit te bereiken.
De financiële positie van de Maatschappij is onveranderd gebleven. De contributie werd
besteed aan het convoceren van de lezingen, de onkosten van de lezingen en als grootste
post het uitgeven en verzenden van het jaarboek De kosten verbonden aan de eigendom
yan het gebouw, evenals definancieringslasten,komen volgens het huidige eifpachtcontiact met de Stichting Kunstkring Diligentia, geheel ten laste van deze stichting
BIJ de aanvang van het nieuwe seizoen was het jaarboek wederom klaar en werd per post
aan de leden toegezonden. Daar dit mede door de hulp van onze uitgever Vis bijzonder
soepel verhep, zuUen wij doorgaan met het per post versturen van het jaarboek
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer formeel vergaderd; daamaast was er zéér vaak
onderling contact per E-mail en telefoon. De gewone ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 26 maart 2001 en een buitengewone ledenvergadering, in verband met de overdracht van het eigendom van het gebouw, het opstalrecht, op 3 juli 2001 [zie hieronder].
h M.X Bottema is in het afgelopen jaar ovededen. Hij was van 1975 tot 1988 bestuurslid en
van 1980 tot 1982 en van 1984 tot 1986 voorzitter van de Maatschappij. De laatste jaren
verzorgde hij voor het jaarboek een hoofdstuk met samenvattingen van bijdragen uit eerdere jaarboeken, onder de titel "Uit de voordrachten van honderd jaar geleden" Uit het
jaarboek Nieuwe Reeks No 65 (1987) hebben wij daarom in dit jaarboek een interessante
bijdrage van hem getiteld "Diligentia, enkele wetenswaardigheden" overgenomen.
De Kunstkring Diligentia, die erfpachter is van het gebouw en de grond, heeft de plannen
voor de renovatie van het gebouw afgerond. De gemeente Den Haag heeft deze plannen
aanvaard en een bedrag van 20 miljoen gulden hieivoor ter beschikking gesteld Een voorwaarde hiertoe was echter, dat de gemeente meer zeggenschap over het gebouw zou hijgen, teiwijl van de kant van de Maatschappij werd bedongen, dat de rechten van gratis
gebruik van het gebouw, voor het houden van lezingen en andere activiteiten, zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst met de Kunstkimg, behouden zouden blijven
Aanvankelijk werd het plan uitgewerkt, dat de gemeente het opstalrecht zou verkiijgen en
de maatschappij eigenaar van de grond zou blijven. Van de zijde van de gemeente was
namelijk schriftelijk bencht ontvangen, dat er tegen het vestigen van het opstalrecht geen

bezwaar zou bestaan. Onze voorkeur ging liiernaar uit, omdat hierbij kon worden bedongen dat onze rechten, zoals hierboven samengevat, daarmee een onverbrekelijk geheel
zouden vormen. Verder zou de Maatschappij worden bevrijd van alle schulden, zoals hypotheken en enkele andere Ideine posten. Het notariskantoor Houthoff Buruma werd daarop
verzocht een ontwerp overeenkomst te maken. In de ledenvergadering van 3 juh 2001 werd
dit uitgebreid toegelicht en na stemming [22 stemmen voor en 1 stem tegenj werd het
bestuur gemachtigd deze overeenkomst met de gemeente te sluiten. De gemeente is hierop echter teruggekomen en stelde als voorwaarde voor het toekennen van de gelden voor
de renovatie de eis het volle eigendom van het pand te verkrijgen.
Het bestuur reahseerde zich, dat er voor de Maatschappij en de Kunstkrmg Diligentia
alleen een toekomst zou zijn, als de renovatie zou worden doorgezet. De Kunstkiing zou
gezien de staat van het toneel, de verouderde installaties, de brandgevaariijklieid, en het
niet kunnen voldoen aan de ARBO wetgeving, in de naaste toekomst niet meer tot een sluitende exploitatie kunnen komen. In dat geval zou de Maatschappij dan weer zelf het voUe
eigendom van het gebouw krijgen, met de daaraan verbonden lasten, zoals de betahng van
rente en aflossingen op haar schulden. In de eifpachtovereenkomst waren al deze lasten
namelijk overgedragen aan de Kunstkring. Met de gemeente werd opnieuw uitgebreid overleg gevoerd over de eigendomsoverdracht van het gebouw en de grond. Hierbij is door ons
de voorwaarde gesteld dat in de akte wordt opgenomen al die bepalingen welke garanderen het ongestoord voortzetten van alle activiteiten van de Maatschappij, zoals het gratis
gebmik van de zaal en ahes wat daarmede verband houdt en de waarborgen voor
Maatschappij dat zij ontslagen wordt van alle schulden die betrekking hebben op het
gebouw. Hiertoe werd door bovengenoemd notariskantoor een z.g. raamovereenkomst
opgesteld en deze overeenkomst zal tijdens de ledenvergadering van 2002 ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Het bestuur

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'
Vereniging en gebouw
In september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondemndehjke wijsbegeerte opgericht. Dit gezelschap had ten doel de leden door middel i
vooidiachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van
de natuuiwetenschappen m de ruimste zin des woords. In die tijd was het begiip natuuiSee kundeTo,
t^gf"*°°'-dig en omvatte vakgebieden als fcheikunde,
ge ee kunde, bio ogie, steixenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft
Düigent a verschülende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en
demonstraties van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven
Bovendien beschikte de Maatschappij toen over een bibhotheek, een verzameling va r
natuuiwetenschajopehjke instrumenten en een "Kabinet van Natuuriijke Historiën» met oa
schelpen, mineralen en fossielen.
''
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voorzitter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar een ruimere lokaliteit moest worden omgezien Men vergaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, "een huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er benevens nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat" voor de
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In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieu^ n s n r e n W n p L Ï ^"^f-^^Smg vooi^esteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten
zinspieuk voeiende: Dihgentia m Den Hage.

De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
S i L r
-nr
en kleinkunst. Het oorspronS Wh H
.Diligentia"van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- en
lauiieibladeren is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw hi 1859 werd de naam
veranderd in Maatschappij voor Natiutrlutade. In 1953 werd, ter gelegenheid van het 160S e ' S / r
f
'^^PPy''
P'-^dicaat Kotmim verLgen. Toen werS tevens
aan de Maatschappij de zilveren penning van bijzondere verdiensten van de Gemeente 's
Giavenhage toegekend als blijk van grote waardering voor het vele en belangrijke werk op
m Z t v S ^ t
'
'''"^ ™
Maatschappij in d'e ioojaande
Culturele actinteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
iucht foenin
T"'"''"
" " ^ ^ ^ ' ^ «^^'^it^t^" «^"^en een grote
vlucht toen m 1821 het nieuwe genootschap Concert in Düigentia werd opgericht Dit
hl 82fv^^-d ° ' ' ^ r f ' T t
'""'T'^'^
™^ '''' groot succes, zodat reeds
m 1823 weid besloten tot een grootscheepse verbouwhig van het gebouw Een tweede verbouwing vond plaats m 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de h u i d i g e " z a a
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek
exploitatte van het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, kleinkuns en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Sticlttins
'/'^'^^"'S
1993 het gebouw, waaivan de Maatschappif
nog steeds eigenaar is, ten dele gerenoveerd.

tnT.r''^,^^
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Band met het Koninklijk Huis
De band tussen het Koihnidijlc Huis en de Koihnklijke Maatschappij voor Natuurkunde
kent een jarenlange traditie. Sedert Koning Willem I hebben alle regerende vorsten en vorstinnen de ftmctie van beschermheer, resp. beschermvrouwe, aanvaard en vele prinsen en
prinsessen zijn erehd geweest. Tn 1843 vierde de Maatschappij zijn vijftig-jarig bestaan m
aanwezigheid van Koning Willem I I en de Prins van Oranje. In 1859 aanvaardde Konmg
Wülem i n het beschermheerschap van de Maatschappij. Vanaf 1913 tot 1934 woonde
Koningin Emma verschiüende keren een lezing bij en vanaf 1936 trad Konmgin
Wilhelmma op als beschermvrouwe. Koningin Juhana aanvaardde in 1949 deze functie en
in 1956 werd Prinses Beatrix erehd van Düigentia. hi 1980 werd H.M. Koningin Beatrix
beschermvrouwe en momenteel zijn Z.KH. Prins Bernhard en Z K H . Prins Claus ereleden
van de Maatschappij.
.
In 1993 werd het 200-jarig bestaan van de Maatschappij gevierd in aanwezigheid van H.M.
Koningin Beatrix.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Nahiurkunde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert jaarlijks, in de periode september tot april, 12 lezingen en een excursie,. De lezingen, die worden gehouden op maandagavond in de grote zaal, beginnen om 20.00 uur, duren een uur en worden gevolgd door
een meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten, In de keuze van de onderoerpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuuiwetenschappelijke
thema's De natuurkunde m de modeme zin des woords komt vier maal per jaar aan bod,
over onderoerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied twee
lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artüielen m het tijdschrift
"Scientffic American". Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het voorjaar door
het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangsteUenden, die uit Den Haag en wijde omgeving (Leiden,
Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor ondewerpen en sprekers opgeven aan het
bestuur
^
,
^
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt € 22,50 (12 lezingen voor 2 personen);
het bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 2,50. Schoheren en studenten betalen
voor het lidmaatschap € 5,—. De leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar
ontvangen zij het jaarboek met de volledige tekst van de lezingen.
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ANTARES: E E N DETECTOR VOOR K O S M I S C H E NEUTRINO'S
door
Prof. dr J.J. Engelen 1
Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica
Kosmische Stralen
Sinds het begin van de vorige eeuw is het bekend dat de aarde voortdurend bestookt wordt
door kosmische stralen. Het feit dat deze ioniserende, diep doordrmgende straling ons uit
de ruimte bereikt werd tussen 1911 en 1913 vastegesteld door Victor Hess, die waarnemingen van de ontladingssnelheid van een electroscoop deed als functie van de hoogte, in een
luchtbaUon! Hess deed deze waarnemmgen tot op hoogtes van meer dan 15000 voet en
toonde aan dat de electroscoop niet onöaadde als gevolg van radioactieve strahng die van
de aarde afkomstig was, de aanvankelijke hypothese. Het is in dit verband interessant om
op te merken dat een middelbare-schooUeraar uit het Limburgse Valkenburg, Theodor
Wulf, rond diezelfde tijd - in feite iets eerder - bezig was met een systematisch onderzoek
naar de oorzaak van 'spontane' onüading van electroscopen en ook op het idee was gekomen metingen op grote hoogte te doen. In het vooijaar van 1910 beklom hij de Eififeltoren
in Parijs en deed zijn metingen: ook op een hoogte van enkele honderden meters ontlaadde de electroscoop spontaan en aardse radioactiviteit kon als oorzaak worden uitgesloten. Voor de ontdekking van kosmische stralmg kreeg Hess later de Nobelpiijs...
Subatomaire Deeltjes
We weten nu dat kosmische stralen in feite luets anders zijn dan bekende deeltjes, zoals
protonen, a-deeltjes, etc. Deze primaire kosmische stralen kunnen interageren met de
atoomkernen in onze atmosfeer en zo aanleiding geven tot de productie van alleriei secundaire (elementaire) deeltjes. Een aantal elementahe deeltjes (bijv. het positron, het muon,
het K meson, het n meson) is voor het eerst waargenomen in kosmische stralen, voordat
deeltjesversnellers ons in staat stelden ze in het laboratorium te maken.
In Figuur 1 is weergegeven het 'aU paiticle' energiespectrum van primahe kosmische stralen zoals dat tot op heden gemeten is. Wat opvalt is dat er energieën voorkomen met waarden tot 1020 eV2 of hoger! Dit zijn energieën die zeer tot de verbeelding spreken. In de
expenmentele hoge-energiefysica, die zich met de studie van elementahe deeltjes en hun
wisselwerkingen bezighoudt, is de maximale energie tot welke protonen kumien worden
versneld momenteel 1 TeV (10^2 eV). Deze energie wordt gehaald bij Fermüab (in de buurt
van Chicago, USA). In 2006 zal CERN (het Europese versnellercentaim bij Genève) de
Large Hadron Colhder in bedrijf nemen, die protonen kan versneUen tot 7 TeV en loodkemen tot een energie ongeveer 82 (de electrische lading van de kern) keer zo hoog. Maar
ook deze waarden komen niet in de buurt van de hoogste energieën waargenomen bij kosmische stralen. Aard en oorsprong van de kosmische stralen zoals weergegeven in Figuur
1 zijn niet goed bekend. Wat hun aard betreft: 'uiteraard' bestaan ze uit (elementaire) deeltjes zoals we die kennen: protonen, fotonen, atoomkernen, etc. Hun oorsprong kan tweeër-
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lei zijn: ze Icunnen het gevolg zijn van kosmische, bijvoorbeeld astrofysische, versnellingsmechanismen of ze kunnen zijn ontstaan bij het veml van zeer zvi^are, vooralsnog onbekende, elementaire deeltjes. De eerste mogelijkheid is zeer interessant voor de astrofysica:
een beter begrip en betere kennis van spectra zoals in Figuur 1, eventueel gerelateerd aan
bekende of nog niet bekende puntbronnen, zoals bijvoorbeeld Gamma Ray Bursts (GRB),
kan licht werpen op de mechanismes die ten grondslag hggen aan dergelijke, in wezen nog
onbegrepen fenomenen. De tweede mogelijkheid is van gi'oot belang voor de elementairedeeltjesfysica. Zoals gezegd is de huidige technologie ontoereikend om hogere energieën
dan van de orde van 10'3 eV te halen en het is moeilijk voor te snellen dat toekomstige
technologische ontwikkelingen de mogelijkheid zullen bieden meer dan een factor 10
hoger te komen. Volstrekt ondenkbaar is het dat ooit energieën zo hoog als lO^" eV
gehaald kunnen worden. Toch zijn dit voor defysicavan elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen relevante energieën. Zoals bij een energie van ongeveer 100 GeV (10" eV) de
sterkte van electromagnetische en zwakke wisselwerkingen even groot wordt, bestaat het
vermoeden dat bij een energie van van de orde van grootte van 10'^ GeV (lO^^ eV) ook de
sterke wisselwerkingen met de electromagnetische en zwakke 'unificeren' en verder - nog
speculatiever - dat bij een energie van lO'^ GeV (1028 eV) ook de zwaartekracht zich erbij
voegt. We zuhen hier niet ingaan op gedetaiUeerde speculaties, we merken alleen op dat
bij deze extrapolaties, vanaf het bekende domein (100 GeV) naar steeds hogere energieën
de ontdekking van nog een aantal nieuwe elementaire deeltjes vei"wacht wordt. De zwaarste van deze deeltjes zuUen niet met versneUers gemaakt kunnen worden. Als ze bestaan
hebben ze kort na de Big Bang een rol gespeeld. Misschien hebben ze hun sporen nagelaten als 'topologische defecten' na de relevante fase-overgang in het zeer vroege heelal en
zijn de hoog-energetische deeltjes afkomstig van het 'veival' van deze defecten tot op
heden te detecteren.
Kosmische Microgolfachtergrond
Voor zover we weten bestaan de meest voorkomende kosmische stralen die ons uit de
ruimte bereiken uit protonen. Het is echter moeüijk voor te steUen dat de hoogst energetische deeltjes die in Figuur 1 voorkomen overeenkomen met protonen. Het is bekend dat
het heelal gevuld is met electromagnetische straling, de 'Cosmic Microwave Background'
(CMB), waaivan het spectrum precies overeenkomt met dat uitgezonden door een zwart
lichaam ('black body') met een temperatuur van 2,7 K Met behulp van de constante van
Boltzmann komt hiermee typisch een energie van /cr=2,35 10"'' eV overeen. De totale ener-
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gie in liet zwaartepuntsysteem van proton en foton is dan, bij een frontale botsing, gelijk
aan 1.5 10-2
£
energie van het proton is (in eV). De gemiddelde energie van de
'black body' fotonen is in feite enkele malen kT en het spectrum strekt zich uit tot vele
malen kT. Vanaf een totale energie van 1100 MeV begmnen de protonen sterk te verstrooien aan de CMB en worden pionen geproduceerd (py-^p}^ waarbij de protonen energie vediezen. Het belangrijke punt hier is dat de ruimte vanaf deze energie intransparant
wordt voor protonen. Berekeningen leren dat protonen met een energie gi-oter dan 5 x 1019
eV binnen een afstand van 50 Mpc (1 Mpc^IO^ parsec; 1 parsec is ongeveer 3 lichtjaar)
geabsorbeerd worden. Ook fotonen worden geabsorbeerd door de fotonen van de CMB,
via electron-positron paaiproductie: e-e+. Binnen een afstand van 50 Mpc kennen we echter geen bronnen die in aanmerking komen voor de emissie van de ultra-hoge energieën
zichtbaar in het spectiimi van Figuur 1. Van alle deeltjes die mogelijk in primaire kosmische stralen voorkomen hebben neutrino's het grootste doordringend vennogen: ze zijn
ongevoelig voor de CMB. Omdat ze bovendien electrisch neutraal zijn worden ze niet afgebogen door (inter-galactische) magneetvelden en blijven dus naar hun bron wijzen.
Waarnemingen aan kosmische neutiino's zijn van groot belang om de oorsprong van kosmische stralen en hun energiespectium te doorgronden. Hoog-energetische neutrino's
afkomstig van een puntbron - zoals een GRB - zouden duiden op de aanwezigheid van
Jt mesonen (die kort leven en veiYallen naar een neutrino en een muon), hetgeen weer
betekent dat hoge-energieprocessen zoals een rol spelen in de dynamica van de puntbron:
een dergelijke waarneming alleen al zou een majeure ontdekking zijn. De eventuele waarneming van een isotrope verdeling van hoog-energetische neutrino's zou kunnen duiden
op de aanwezigheid van zware, veivallende deeltjes zoals hierboven aangegeven.
De detecde van neutrino's
Neutrino's reageren vrijwel niet met materie of straling; juist die eigenschap maakt ze bij
uitstek gesclukt als boodschappers uit het diepe heelal. Diezelfde eigenschap maakt hun
detectie, die juist wisselwerking met een detector vereist, uiterst moeilijk Het is daarom
nodig een massieve detector te kiezen. (Om de gedachte te bepalen: de werkzame doorsnede van neutrino-proton verstrooiing is van de orde van grootte van 10-37 cm2 voor een
neutrino met een energie van 10 GeV De werkzame doorsnede neemt lineah toe met de
energie tot een energie van ongeveer 50 TeV en begint dan af te vlakken.)
De reactie die van belang is voor neutrino-detectie is de volgende¬
waar staat voor proton of neutron en X voor reactieproducten van relatief lage energie
die we niet nader specificeren en p voor een muon. Een muon is een geladen deeltje.
Als onze detector bestaat uit water dan zendt het muon licht uit: de zogenaamde
Cerenkov-straling. Dit licht is karakteristiek voor geladen deeltjes die zich door een medium bewegen met een snelheid groter dan de lichtsnelheid in dat medium. Die laatste is
gelijk aan c/;i, waar c de lichtsnelheid (in vacuum) en n de brekingsindex van het medium.
Het licht wordt uitgezonden onder een hoek 0 met de bewegingsrichting van het deeltje,
zó dat, waar v de snelheid van het deeltje is. De muonen waarin we geïnteresseerd zijn
bewegen vrijwel met de lichtsnelheid, de brekingsindex van water is 1,33 en de hoek waaronder het licht wordt uitgezonden is dus 41». Een iUustratie wordt gegeven in Figuur 2. In
deze figuur zijn ook symbolisch aangegeven de detectoren voor registratie van het
Cerenkov-licht, waarop we later in meer detaü zuUen temgkomen.
De energie die het muon veriiest door het uitzenden van Cerenkov-straling is erg gering.
Groter is het energieverhes door ionisatie, enkele honderden MeV's per meter Voor muonen waaivan de dracht kan worden gemeten - muonen die gemaakt worden en stoppen
in het gevoelige volume van de detector - is het dus mogelijk de energie te meten. (In de
praktijk, waarover later meer, komt dit neer op muonen met een energie tot ongeveer 100
GeV) Voor hogere energie, laten we zeggen hoger dan I TeV, treedt ook energieverhes op
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Figuur 2. Door neutrino-inleractie outstaar muon beweegt zoals aangegeven door het water.
Het Cerenliov-Ucin wordt onder een lioelc 6 (zie tekst) met de ricltting van liet muon uitgezonden en vormt het oppetvlak van een kegel met halve tophoek 6. Zie tekst voor verdere uitleg.
door Bremsstrahlung (muon+kern geeft muon+kern+fijton) en paar-creatie (muon+kern
geeft muon+kem+electron+positron), processen die weer aanleiding geven tot 'sproeiers'
van electronen en positronen, die op hun beuit weer Cerenkov-hcht
uitzenden: de intensiteit van dit ücht is een maat voor de energie van het muon.
Een praktische detector
Het omzetten van bovenstaande ideeën in een praktische detector vereist nog eihge stappen. Veel R&D werk heeft geleid tot een aantal initiatieven. Twee eivan zijn in een vergevorderd stadium van realisering. Allereerst het Amanda-project^ op de Zuidpool, dat al eerste metingen heeft verricht, en vervolgens het Antares-project in de Middellandse Zee,
waarop we ons hier zullen concentreren.
Het idee is om een groot volume water, 1 x 1 x 1 km, uit te rusten met fotomultiplicatorbuizen (zeer gevoehge lichtdetectoren) om het Cerenkov-licht te detecteren dat door de
geproduceerde muonen wordt uitgezonden. Dit is een enonne onderneming en het is verstandig iets kleiner te beginnen en de imtiële Antares-detector zal daarom een 'gevoelig
volume' hebben van 0.1 km^ x 300 m. Het is niet goed mogelijk een zo volumineuze
opstellmg in een laboratorium te reahseren en we kiezen er daarom voor een volume zeewater te instrumenteren. Een geschikte plaats is gevonden in de Middeüandse Zee, enkele
tientaUen küometers uit de kust bij Toulon.
De geschiktheid van deze locatie is vastgesteld na een groot aantal metingen van water- en
omgevingseigenschappen. Deze omvatten ondermeer: absorptielengte van het water, verstrooiingslengte in het water, aanslag door veivuüende bestanddelen (i.h.b. 'bio-fouling'),
stroomsnelheid, temperatuur, natuuriijke radio-activiteit, bio-luminescentie. Ook de diepte is van belang, zoals we nog zuUen uitleggen. Deze bedraagt op de Antares-locatie meer
dan 2400 m.
De diepte is van groot praktisch belang. In de eerste plaats vormt de waterlaag van meer
dan 2000 m een hermetische afsluiting voor licht van buiten. Verder wordt de flux van
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Figilur 3. Locatie van de Aittares detector in de Middellandse Zee. Een electro-optische kabel
zorgt voor de verbinding met hel kiistslation; via koperdraad in deze kabel worch de apparatuur onder water van spanning voorzien, via optische fibers wordt de detector uitgelezen.
atmosferische muonen die de detector bereiken, afliankelijk van de energie, vei-zwakf*.
Toch is deze flux nog zo groot dat de fotobuizen langs de koorden (zie onderschrift Figuur
4) zo georiënteerd zijn dat aheen hcht dat van beneden of schuin van beneden komt, de
buizen bereikt. Daarmee is de detector alleen gevoehg voor muonen die van beneden (of
in elk geval van beneden de horizon) komen:
deze muonen zijn dan in elk geval aflcomstig van neutrino's die de detector van (schuin)
beneden bereiken waarbij (een deel van) de aarde als 'muon-filter' èn als doelwit dienst
doet.
In figuur 5 is een elenientah detector-triplet (een koord bevat 30 van deze tripiets, de initiële Antares detector bestaat uit 10 koorden) aangegeven. De feitelijke werking van de
detector berust op de meting van het tijdstip waarop (Cerenkov-)licht arriveert en op de
meting van de intensiteh van dit hcht. Dit laatste is van belang voor de bepaling van de
energie van het muon, zoals we eerder aangaven. De tijdmeting is van belang voor de
reconstructie van het muonspoor: richting en eventueel begin- en eindpunt (indien in het
gevoelige volume van de detector). Het prmcipe is eenvoudig: van elke fotobuis kennen we
de positie, we meten de aankomsttijd van het licht en we bepalen of er een muonspoor te
verzinnen is dat ?erenkovlicht uit zou zenden in overeenstemming met het waargenomen
patroon, De praktijk is natuuriijk weerbarstiger, maar 'olf-line' (en 'on-shore'!) computers
stellen ons in staat op deze wijze sporen te vinden, ondanks een enorme achtergrond^ van
voornamelijk 40K beta-veiyal (40 KHz per fotobuis). Het is mogelijk de tijdmeting uit te
voeren met een precisie van beter dan 1 miljardste seconde (1 ns) (in deze tijd legt hcht in
water goed 20 cm aft). Het moet daarmee mogelijk zijn eventuele puntbronnen te locahseren met een resolutie van ongeveer 0,2 x 0,2^.
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Figuur 4. Sdmnatisch overzicht van de Antares detector op de bodem van de Middellandse
Zee. De detector bestaat uit 10 koorden (in de figuur zijn er 8 aangegeven) waaraan fotobuizen bevestigd zijn. De koorden worden verticaal gehouden door het drijj\>ermogen van boeien. De fotobuizen zijn op 30 plaatsen (niet allemaal aangegeven) langs elk koord bevestigd
in groepjes van 3. Verticaal is de ajstand tussen de fotobuizen 12 m., de koorden staan op
ongeveer 60 m. van elkaar. Langs de koorden bevinden zich locale electroitica containers
(niel aangegeven) en elk koord heefi een globale electrónica container, deze zijn verbonden
met een groot verbindingsstation dat via een electro-optische kabel mei hel kiiststation verbonden is. De detector bevat verder optische calibratiesystemen, apparatuur voor akoestische
positiebepaling (de koorden kunnen heen en weer 'zwaaien') en apparatuur om regelmatig de
water- en omgevingseigenschappen le meten.

Figuur 5. Links triplet van optische
modules. 30 Triplets zijn bevestigd
langs 1 koord, op onderlinge afstand
van 12 m. De gelazen bollen, hiernaast
leeg, bevatten 10" fotobuizen zoals
hierboven weergegeven. De glazen bollen hebben een diameter van ongeveer
50 cm. De cylinder in het midden
bevat o.a. de'Jivnt-end'electrónica.
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Figuur 6. Een muon doorlovist de Antares detector
van reclitsonder naar
linlcsboven. Aangegeven
zijn oolc de bane van de
Cerenkov-fotonen.
Geraakte fotobuizen zijn
afgebeeld als kubussen: de
grootte Is een maat voor
de intensiteit en de kleur
codeeii de aankomsttijd.
Ook buizen die oplichten
als gevolg van ''"/f achtergrond zijn aangegeven.
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Niet de signalen van echte muonen maar de achtergrond van voornamelijk 40K stelt de
hoogste eisen aan het transport van data (tijd- en amphtudeinfonnatie) naar de kust. Er is
gekozen voor transport van (gedigitahseerde) informatie van het 'front-end' (zie figuur 5)
naar electronica-containers, verbindingsstation en het kuststation (zie figuur 4) via optische
fibers. Per koord is er één fiber beschikbaar Moderne technologie (Dense Wavelength
Division Multiplexing) stelt ons in staat op betrouwbare ( en 'onderhoudsvrije') wijze 1
Gigabit/seconde per fiber naar de kust (40 km verderop) te transporteren.
Een illustratie van een 'event' zoals dat geregistreerd en gereconstrueerd zal worden in de
Antares-detector is weergegeven in figuur 6.
Scenario
Het ontwerp van de Antares-detector^ is voltooid. Een geschikte plaats voor exploitatie is
gevonden. De electro-optische kabel is gelegd. In de tweede helft van 2002 zal een eerste
koord, uitgerust met 5 (van de uiteindelijk 30) tripiets afgezonken worden. Daaimee zal
operationele ervaring worden opgedaan met het instaUeren van een koord op de zeebodem en met het aanbrengen van kabelverbindingen onder water VeiYoIgens zullen signalen naar de kust gezonden en aldaar geregistreerd en geanalyseerd worden. Na een succesvol verioop van deze cruciale eerste stappen zal de Antares-detector dan 'koord voor
koord' opgebouwd en bedreven worden en moet de voUedige detector in 2005 in bedrijf
zijn.
De detectie van primaire kosmische neutrino's zou een primeur zijn, van onschatbaar
wetenschappelijk belang en weUicht het begin van een nieuwe onderzoekslijn voor de
komende decennia. Het bestaan van primaire kosmische stralen tot zeer hoge energieën is
onomstotelijk vastgesteld. Via, uiteraard niet geheel modelonaftiankelijke berekingen, kan
worden geschat dat neutrino-detectoren zoals Antares, een volume zouden moeten hebben yan minstens 1 x 1 x 1 km, om gevoelig te zijn voor de lage flux veiwacht voor neutrino's met energieën overeenkomend met die van de hoogst energetische kosmische stralen tot dusver waargenomen (meer dan lO^o eV). De initiële Antares-detector, 0.1 km2 x
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300 m, zal echter al in staat zijn metingen te doen die belangrijke conclusies omtrent kandidaat- neutrinobronnen zoals Gamma Rays Bursts en Active Gahtic Nuclei mogelijk
maken. Hoe het ook zij: een eerste meting van het primaire kosmische neutrinospectrum
vanaf enkele tientallen GeVs tot in het multi-TeV gebied en verder zal belangrijke nieuwe
kennis en misschien wel grote verrassmgen opleveren! Neutiino-obseivatoria zullen een
geheel nieuwe kijk op het heelal mogelijk maken.
Daiitovoord
Ik dank de coUega's van de Attares-coUaboratie voor hun bijdragen aan dit artikel. In het
bijzonder dank ik drs. Aart Heijboer (NIKHEF) voor zijn commentaar op een eerdere versie van het manuscript en voor het verstrekken van figuur 6, afkomstig uit zijn patroonherkennings- en reconstructiealgorithme.
Noten
1 e-iiiail: engelen@niklief nl adres: Kiiiislaan 409, 1098 SJ Amsterdam
2 eV staat voor electronvolt; 1 eV is de energietoename van een deeltje met de lading van een electron bij het doodopen van een potentiaalverschil van 1 Volt. (1 eV=l,6 lO-i' Joule).
3 De Amanda detector detecteert Cerenkov-straling in ijs en 'zief vanaf de Zuidpool een ander deel
van het heelal dan Aitares. Een deel van het waarnemingsgebied overiapt. Amanda en Antares zullen elkaar kunnen 'controleren' en aanvullen.
4 Atmosferische muonen zijn veivalsproducten van pionen die op hun beurt weer gemaakt worden
in reacties van kosmische stralen, meest protonen, die invallen op de aardatmosfeer.
5 Bioluminescentie, optische activiteit van kleine organismen, vindt in korte 'uitbarstingen' plaats en
zal, in het ongustigste geval aanleiding geven tot een overigens kleine 'dode tijd' van de detector.
6 Aan het Antaresproject wordt gewerkt door een aantal Europese groepen, o.a. van het CenU'e pour
la Physique des Particules in Marseille, van Saclay bij Parijs en uit Italië, Spanje, Engeland en
Rusland. Vanuit Nederiand speelt een groep van NIKHEE een leidende rol in het project. De
Nederiandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan het project een
iiwesteringssubsidie toegekend; Aitares is een van de onderzoekprogramma's gesteund door de
Stichting voor Fundamenteel Ondeiwek der Materie (FOM)

G E C O N T S O L E E R D E VERTAKKING I N M A C R O M O L E C U L E N : E E N
BENADERING D I E L E I D T TOT U N I E K E EIGENSCHAPPEN
door
Mw dr E.E.M. de Brabander
Director Global R&D DSM Fine Chemicals
Dendrimeren zijn een nieuwe klasse van macromoleculen die sinds begin van de jaren
negentig enorme belangstelling genieten van zowel universitahe als industriële onderzoekers, hl tegenstelling tot de meeste andere macromoleculen die we ons kunnen voorstellen als lineaire ketens, zijn dendrimeren hoog vertakt; vandaar ook de toepasselijke naam:
dendrimeren is afgeleid van het griekse dendron dat tak, boom betekent.

boom
("dendron")

boomachtig macromolecule
("dendrimer")

Donald Tonialia was een van de eersten die deze hoogvertakte macromoleculen synthetiseerden en zich reahseerden dat dit een geheel nieuw veld in de macromoleculahe wereld
opende. Deze polymeren werden stap voor stap gesynthetiseerd via een repeterende reactiesequence; in de ene stap wordt de vertakking geïntroduceerd, in de volgende stap wordt
de nieuwe eindgroep weer in de uitgangseindgroep omgezet waarna de vertakkingsstap
opnieuw kan worden uitgevoerd. Deze stapsgewijze syntheseniethode resulteerde in tot
dan toe ongekende controle over de moleculaire structuur van macromoleculen.
Macromoleculen met de zuiverheid van kleine organische moleculen kwamen binnen

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 80. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 8 oktober 2001.
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handbereik. Dendrimeren waren de eerste synthetische polymeren die de zuiverheid van
natuuriijke polymeren als eiwitten benaderde. Vele organisch chemici begaven zich via het
dendrimerenveld naar de nano sciences.
De eigenschappen van de dendrhneren waren nog volledig onbekend; echter op grond van
de bijzondere structuur en eerste metingen en berekeningen konden de volgende drie
wezenlijke verschillen met de lineaire polymeren worden vastgesteld:
1. Dendrimeren hebben een groot aantal eindgroepen; bovendien zijn aantal en soort
eindgroepen goed te controleren. Eerste metingen lieten zien dat de eindgroepen een
wezenlijke invloed hebben op bepaalde eigenschappen van dendrimeren. Voorbeelden
zijn oplosbaarheid en glasovergangstemperatuur
2. Dendrimeren bevatten holtes waarin gastmoleculen kunnen worden opgeslagen. Op
grond van deze eigenschap werd gespeculeerd over aUerhande slow release toepassingen
(bijv geur-, kleurstoffen, medicijnen, katalysatoren).

(;hi.jr.'3(;taii;;iic:u oi dcïiidritic; inactoinulcjciilc!»

3. Dendrimeren hebben een goed gedefinieerde structuur; uitgaande van een puntvormige kern worden bolvormen gekregen, een keten als kern levert sigaar- structuren op. Hoe
groter het dendrimeer (dwz hoe meer schUlen) hoe dichter de buitenkant. Theoretisch
kan worden voorspeld uit hoeveel schülen een dendrimeer van bepaalde samenstelling
kan worden opgebouwd voordat sterische hindering de opbouw van een extra laag verhindert. Hoe groter de vertakking (bijv 3 ipv 2) en hoe kotter de afstand tussen de vertakkingspunten des te minder scliülen mogelijk zijn. Aangezien bij de opbouw van een
nieuwe scliü de molecuulinassa verdubbelt of verdrievoudigt terwijl de straal van het bolletje lineair toeneemt kan worden afgeleid dat de intrinsieke viscositeit van dendrimeren
als functie van het molecuulgewicht (aantal schillen) door een maximum gaat. Deze
eigenschap is uniek voor dendrimeren; bij alle andere synthetische en natuuriijke polymeren neemt de intrinsieke viscositeit toe als het molecuulgewicht toeneemt.
De artikelen en lezingen van Tomalia wekten veel interesse en vraag naar de door liem ontwikkelde dendrimeren. Echter het syntheseproces was zo gecompliceerd dat zijn polyamide amine dendrimeren met moeite in hoeveelheden van grammen gemaakt konden worden. Begin 1991 staitte ik bij DSM Research en samen met Bert Meijer (thans hoogleraar

