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Inhoudsopgave
• Inleiding
• Uitleg
• Hypothese Voorkeuring
• Vergelijkingen
• Toevoegde waarde van meer dan 2 platen
• de hoek tussen horizontaal en de dakrand
• Coördinaten
• Script
• Voorlopige veronderstelling
• Metingen



Inleiding 
• Wat is HiSPARC?
• Wat hebben wij nu gedaan?
• 2 van de 4 detectoren gebouwd (TU/E)
• Informatie gekregen wat we nou aan het doen waren
• Opendag TU/E



Uitleg
• Deeltje uit de ruimte
• Zware kern bijv. Ijzer botst op dampkring.

• Kettingreactie
• Botsing zorgt voor kettingreactie waaruit allerlei deeltjes ontstaan,

waaronder ook muonen. 
• Muonen vrijwel enige deeltjes die de Aarde bereiken.
• Kunnen we meten door detectorplaat die zeer snel ioniseerd.
• Fotonen onstaan  naar fotobuis, zodat we deze kunnen meten.

• Shower
• Indien er in 2 of meer detectoren ionisatie wordt gemeten, kunnen we spreken van een shower.
• Op alle platen (binnen een bepaald tijdsinterval) een deeltjes registratie  vrijwel zeker een 

shower.

• Richting shower
• Deeltjes zelfde snelheid, tijdsverschil in de platen, geven een afgelegde afstandsverschil.
• Hiermee kan de richting bepaald worden



Vergelijkingen
• Bron: Manon Kok, afstudeerscriptie

• Hoek met de azimut

Bron: David Fokkema



Hypothese voorkeursrichting
Muonen  gaan het liefst door +/- 22 graden met de azimut (y-as)

+/- 22 graden, optimale ringgrootte, zo min mogelijk atmosfeer waar ze doorheen moeten.

Bron: Claus Grupen, 
Astroparticle Physics



Toevoegevoegde waarde van meer dan 2 platen

• Richtingsbepaling
(Je hebt er minimaal 3 nodig)
• Nauwkeurigheid wordt groter bij 4 platen
(Je kunt de berekening 4x uitvoeren ipv 1x)



De hoek tussen dakrand en horizontaal

• Google Earth + geodriekhoek =D
• Hoek met het Noorden  16 graden



Coördinaten van de detectorplaten

• Bron: van Hees

• Kaart coördinaten vanaf een vast punt.
• Coördinaten altijd positief, y altijd groter dan x



Metingen
• Hoe is er gemeten
aflezen St. Joris station
• Hoe vaak
86 Metingen.
• Waarom zo weinig
Niet geautomatiseerd



Het script (1e fase)



Het script (2e fase)



Voorlopige veronderstelling
• Hypothese van Claus Grupen



Vragen?



Einde


