


Protonen in de LHC: 
6.5 TeV 



Protonen uit de ruimte 















Protonen uit de kosmos: 108 TeV 



LHC Kosmische versnellers 

Factor 10.000.000  
In energie 
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Neutrino: 
• Elementair deeltje 
• Geen elektrische lading 
• Zeer weinig interactie met materie 
• Ideale boodschapper 
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bron      energie  flux cm-2 s-1 

 
big bang neutrino's  10-4 eV  5 1012 

solar neutrinos   MeV  6 1010 

reactor @ 100 km   MeV  3 106 

atmospheric    GeV  0.1 
cosmic     TeV   10-10 

De zon: 
60 000 000 000 neutrinos per cm2 per seconde 
 
Merk je niks van... 
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blok  lood tussen hier en de 
zon: slechts 1 op de 10000 
neutrinos zou er iets van merken 



proton 



Detectie principe 



Het Cherenkov Effect 



Groot Volume 

enkele KM3 zeewater 



IceCube Experiment op de zuidpool 



IceCube ziet kosmische neutrinos 

Ze zijn er! Maar Bronnen van neutrino’s  
nog steeds ongewis 



Het KM3NeT Experiment 

300 detectie-lijnen 
18 bollen per lijn 
3 km diep in de Middellandse Zee 
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Neutrino eigenschappend - massa 

25 

Vorig jaar : Nobelprijzen voor neutrino oscillaties 
KM3NeT kan volgende stap zetten : patroon van neutrino massa’s 
 



Simulatie van een neutrino signaal in de KM3NeT detector 





Het KM3NeT Experiment 

300 detectie-lijnen 
18 bollen per lijn 
3 km diep in de Middellandse Zee 



●Onze rol KM3eT 

• Off-shore firm- and software 
• On shore software (trigger, reconstruction) 
• PMT bases, dcdc convertors 
     ...are all big efforts we do at nikhef 



 

Opticsche Module 
met 31 gevoelige  
foto-sensoren 
 



Eerste KM3NeT detectie lijn gebouwd op  
Nikhef , Nationaal instituut voor subatomaire fysica 
(dec 2014) 
 



Verankeren van een 
Detectie-lijn 
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Nieuwe vorm van Astronomie: 
• Kosmische deeltjes-versnellers 
• (zwarte gaten in sterrenstelsels, 
• Supernova’s…) 

Neutrino/deeltjes fysica: 
• Neutrino eigenschappen massa’s 
• Donkere materie 
• Verschil materie/anti-materie 

KM3NeT neutrino telescoop  
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Einde 


