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Inleiding 
 

Wij zijn Ethan van Woerkom en Julian ten Voorde. Dit onderzoek over kosmische straling 

hebben wij geschreven als profielwerkstuk. We zijn op ons onderwerp gekomen, doordat we 

in de vijfde klas bij het Nikhef langs zijn geweest. Hier werd ons, naast vele andere 

interessante zaken, verteld over het HiSPARC , hetgeen de afkorting is van High School 

Project on Astrophysics Research with Cosmics. HiSPARC is een project dat middelbare 

scholieren de kans geeft om mee te helpen aan een wetenschappelijk onderzoek en is landelijk 

geleid door het Nikhef. HiSPARC focust zich op het meten van kosmische straling met 

relatief goedkope en makkelijk in elkaar te zetten apparatuur, zodat het ook echt mogelijk is 

voor middelbare scholen om hun leerlingen te laten deelnemen aan het onderzoek. Zaken als 

energieafzetting in de detectoren en inslagtijden worden gemeten door de meetstations van het 

HiSPARC. 

Wat wij speciaal aantrekkelijk vinden aan het HiSPARC project, is dat het een gigantische 

database heeft. Deze database is gevuld met miljoenen verschillende inslagtijden van 

miljoenen verschillende incidenten, welke inslagen zijn van kosmische straling. De detectors 

van het HiSPARC staan nooit alleen, maar in clusters van drie of meer. Als de tijd van de 

inslagen ongeveer gelijk is, dan betekent dit dat de deeltjes afkomstig zijn van een inslag op 

de atmosfeer door kosmische straling en dat informatie over deze inslagen kan worden 

achterhaald. Wat het nog meer toestaat, is dat men kan trianguleren. Dit houdt in dat men met 

de verschillende inslagtijden van een inslag, de richting van het oorspronkelijke kosmische 

deeltje kan bepalen.  

Dit sprak ons aan en we vroegen ons af wat het verband is tussen de intensiteit en de 

invalsrichting van kosmische lawines. Daarom is onze vraagstelling voor dit profielwerkstuk 

als volgt: 

“Wat is het verband tussen de gemiddelde intensiteit en de invalsrichting van kosmische 

lawines?” 

Deze vraag gaan we proberen te beantwoorden met de volgende vragen: 

-Wat is kosmische straling en wat is een kosmische lawine? 

-Hoe wordt de data van het HiSPARC gemeten en hoe kun je met deze gegevens de richting 

van de inslag bepalen? 

-Hoe kan de enorme dataopslag van HiSPARC op een efficiënte manier worden gebruikt om 

op het antwoord van de hoofdvraag te komen?  

De eerste vraag “Wat is kosmische straling en wat is een kosmische lawine?” zal ons helpen 

met het begrijpen van waar we eigenlijk mee werken en wat we eigenlijk meten. Als we deze 

vraag beantwoorden kunnen we ook anticiperen hoe de resultaten er vermoedelijk uit zullen 

zien en zullen we de resultaten ook kunnen uitleggen en interpreteren.  
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De tweede vraag “Hoe wordt de data van het HiSPARC gemeten en hoe kun je met deze 

gegevens de richting van de inslag bepalen?” zal ons verder informeren over hoe de 

kosmische deeltjes precies worden gedetecteerd en wat we met de informatie kunnen doen. 

Als we weten hoe de data van HiSPARC gemeten wordt, kunnen we later ook iets zeggen 

over een mogelijke afwijking in onze resultaten. Een voorbeeld van een zodanige afwijking 

zou bijvoorbeeld bepaalde invalshoek kunnen zijn die boven de rest uitsteekt, waar er te veel 

of te weinig inslagen zijn, omdat deze niet efficiënt gemeten kan worden door de detectors. 

Deze vraag is een voorbereiding op de derde vraag, want als we weten hoe we van een enkel 

incident de richting kunnen bepalen met de gegevens die verstrekt worden door de HiSPARC 

detector, dan kunnen we dat ook op grotere schaal, met meer incidenten, bepalen. 

De derde vraag “Hoe kan de enorme dataopslag van HiSPARC op een efficiënte manier 

worden gebruikt om op het antwoord van de hoofdvraag te komen?” zal ons helpen met het 

verwerken van vele verschillende incidenten van drie verschillende meetclusters. Het zou 

namelijk niet praktisch zijn om van de miljoenen incidenten, gemeten door de clusters, met de 

hand de richting te bepalen.  Daarom gaan we met Python 2 programma’s schrijven die voor 

ons de resultaten zullen verwerken en ons onderzoek meer precies maken, omdat het ons 

toestaat meer gegevens te gebruiken.  

Met het programma dat we maken om de derde vraag te beantwoorden  zullen we onze 

uiteindelijke resultaten maken, waarmee de vraagstelling van dit profielwerkstuk beantwoord 

zal worden. Wij streven ernaar om van de vele verschillende incidenten onder andere een 

hemelkaart te maken. Hierin zullen de verschillende incidenten worden gerangschikt op 

invalshoek en windrichting, waardoor het duidelijk wordt wat de richting is waarvan de 

meeste kosmische straling komt. Ook zal het programma diagrammen maken die de intensiteit 

tegen de invalshoek uitzet, zodat duidelijk wordt of de invalshoek effect heeft op de intensiteit 

van de lawines. 

Wij zullen later ook zelf wat bijdragen aan het HiSPARC project, door zelf onder begeleiding 

van onze school een detector in elkaar te zetten, deze op het dak te plaatsen en aan te sluiten 

op het systeem. Helaas wordt deze detector pas geplaatst ná het inleveren van ons 

profielwerkstuk en daarom kunnen wij helaas niet verder daarover rapporteren in dit 

profielwerkstuk. 
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Dit profielwerkstuk gaat gepaard met een grote hoeveelheid theoretische 

achtergrondinformatie. Het is daarom nog niet goed mogelijk om onze hypothese en 

vraagstelling goed toe te lichten, zonder eerst die theoretische achtergrond te hebben 

uitgelegd. Daarom geven wij hieronder onze onderzoeksvraag en hypothese, maar stellen wij 

de toelichting van de  hypothese uit tot later in het profielwerkstuk. 

Onderzoeksvraag: 

Wat is het verband tussen de richting en gemiddelde 

intensiteit van kosmische lawines? 

Hypothese 

Wij verwachten dat de azimuth (windrichting) geen invloed 

heeft op de gemiddelde gemeten intensiteit van kosmische 

lawines, maar wel dat tussen de gemiddelde intensiteit, I, en 

de zenithhoek, θ, een verband zal gelden als volgt: 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

  

Figuur 1- een schematische afbeelding van de 
zenith en azimuth 
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Kosmische straling 
 

De ontdekking van kosmische straling
1
 heeft lang op zich laten wachten, hoewel de 

meetapparatuur die werd gebruikt voor het ontdekken van deze straling al voor een langere 

tijd bestond. Zo was de eerste elektroscoop, genaamd de versorium, al uitgevonden rond 1600 

door William Gilbert
2
. De eerste aanwijzingen voor onbekende straling werden gevonden 

door Coulomb in het jaar 1785, toen de elektroscoop plotseling zijn lading verloor door een 

onbekende reden. Hij heeft bewezen dat het niet aan de isolatie lag van de elektroscoop.  Dit 

werd verder onderzocht door Faraday in 1835 en Crookes in 1879, zonder resultaat.  

Niemand had enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn, tot Röntgen
3
 in 1895 de naar hem 

vernoemde röntgenstralen had ontdekt, toen hij aan het experimenteren was met 

kathodestraalbuizen. Toen plotseling een fluoriderend materiaal dat hij verderop had 

neergelegd begon te gloeien, maakte hij zijn theorie over de onzichtbare straling. Verder 

ontdekte hij dat deze stralen de eigenschap hadden om deeltjes te ioniseren.  

In 1896 zag Becquerel
4
, die eerder al experimenten deed met kaliumuranylzouten, een 

verband tussen de vindingen van Röntgen en zijn eigen vindingen. Hij ontdekte 

radioactiviteit, oftewel  het uitzenden van ioniserende straling bestaande uit deeltjes. Hij 

ontdekte ook dat de straling, die tijdens zijn experimenten uitgezonden werd normale lucht 

ioniseren kon. Het feit dat normale lucht door deze straling geïoniseerd
5
 kon worden, betekent 

dat het plotseling ontladen van de elektroscoop van Coulomb in contact was gekomen met 

door straling geïoniseerde lucht.  

Dit werd bewezen door met röntgenbuizen in de buurt van de elektroscopen te stralen, die 

vervolgens afgingen, maar het gebeurde soms ook dat een elektroscoop afging zonder dat er 

een röntgenbuis aanwezig was. Dit was de aanleiding voor de vraag: Waar komt deze straling 

vandaan?  

In het begin werd verwacht dat de nabije omgeving straling bevatte. Dit werd echter ontkracht 

toen in 1903 Rutherford en Cooke hun elektroscopen omwikkelde met metaal, dat geen 

radioactieve eigenschappen had. Als de straling in de nabije omgeving zou ontstaan, dan 

zouden de schilden geen, of weinig, effect hebben op de frequentie van het ontladen van de 

elektroscopen. Het experiment bevestigde echter de hypothese dat de straling niet in de nabije 

omgeving zou zijn ontstaan, maar ergens anders zijn oorsprong vond, want het ontladen 

gebeurde een stuk minder frequent.  

Er werd veel gespeculeerd waar de straling vandaan zou kunnen komen. In 1909 somde Kurz  

de drie meest aannemelijke mogelijkheden op  waar het vandaan zou kunnen komen: van een 

buitenaardse oorsprong, vanuit de aardkorst, of vanuit de atmosfeer. Hij dacht zelf dat het de 

                                                           
1
 David B.R.A. Fokkema “The HiSPARC Experiment” , 2-4 2012 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Electroscope  

3
 https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray  

4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation  

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization  

https://en.wikipedia.org/wiki/Electroscope
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ionization


 
9 

tweede optie zou moeten zijn, want het was al bekend dat er in de aardkorst mineralen 

voorkomen die radioactief zijn, zoals bijvoorbeeld uranium. Zijn uitspraak startte een 

wereldwijde golf van experimenten. 

Zo testte Theodor Wulf in datzelfde jaar deze theorie door met een elektroscoop bovenop de 

Eiffeltoren te gaan experimenteren. Uit zijn experiment volgde dat de intensiteit van de 

straling licht verminderde. De verandering was in feite zo klein, dat het ook aan zijn 

meetopstelling had kunnen liggen. 

Pacini was ook een tegenstander van de uitspraken van Kurz. Hij was van 1907 tot 1912 bezig 

met experimenten met elektroscopen op land en op water
6
. Zo had hij een elektroscoop laten 

drijven op de zee, omdat al het water dan de straling, die afkomstig is uit de aardkorst, zou 

moeten verminderen. Maar zijn resultaten toonden geen vermindering van de intensiteit.  

Later zonk hij een elektroscoop drie meter onder water, op een plek waar het ongeveer acht 

meter diep was. De intensiteit verminderde toen met ongeveer twintig procent. Deze 

resultaten kwamen dus niet overeen met de gedachte dat de straling van onderen komt, maar 

eerder van boven.  

In 1909 stuurde Gockel een elektroscoop met een ballon 4500 meter de lucht in. Zijn 

elektroscoop mat geen verschil in intensiteit. Dit bevestigde dus dat de resultaten van Pacini 

kloppen. Maar veel wetenschappers waren nog niet overtuigd en wilden het beeld dat de 

straling afkomstig was uit de aardkorst nog niet opgeven.  

Hess wilde het probleem oplossen. Eerst bepaalde hij accuraat de absorptiecoëfficiënt van 

gammastraling door lucht. Zijn vindingen kwamen overeen met dat wat eerder was gevonden 

door Gockel. Toen hij een accurate en bevestigde absorptiecoëfficiënt had, begon hij van 

1911 tot 1912 ballonnen met elektroscopen de lucht in te sturen tot een hoogte van 5200 

meter. Zijn vondst was dat in de eerste paar honderd meter de intensiteit licht daalde, maar 

toen zijn ballon hoger in de atmosfeer kwam, de intensiteit juist steeg. Als hij met zijn eerder 

bepaalde absorptiecoëfficiënt de, naar het idee dat de straling afkomstig is uit de aardkorst, 

verwachtte intensiteit zou berekenen, kwam dat helemaal niet overeen met zijn gemeten 

resultaten. Daarom concludeerde hij dat de straling een buitenaardse oorsprong moest hebben.  

                                                           
6
  D. Pacini “La radiazione penetrante alla superficie ed in seno alle acque.”  Deel 6 hoofdstuk3, 1912,   vertaling 

op : http://arxiv.org/abs/1002.1810 

http://arxiv.org/abs/1002.1810


 
10 

 

Figuur 2- Links zijn Hess zijn gemeten resultaten en rechts zijn de controles van Kolhörster, afkomstig van wikipedia 

Millikan en Bowen hebben in het jaar 1925, nadat ze onbemande ballonnen met elektroscopen 

15 kilometer de lucht in hadden laten gaan, geconcludeerd dat, omdat de intensiteit op die 

hoogte maar een kwart was van wat Hess gevonden had, de straling toch van de aarde kwam. 

Maar een korte tijd later, na experimenten met elektroscopen die op verschillende dieptes in 

water waren ondergedompeld, werd toch door Millikan bevestigd dat de straling wel van 

boven moest komen. Hij was tevens ook de eerste die de term “cosmic rays” of kosmische 

straling in het Nederlands gebruikt heeft.   

Kort daarna werd ontdekt dat de straling niet alleen bestond uit gammastraling, zoals eerst 

werd aangenomen, maar ook door destijds onbekende geladen deeltjes. Dit fenomeen werd 

aannemelijker gemaakt door de Nederlandse natuurkundige  Jacob Clay. Hij publiceerde in 

1927 een onderzoek waarin het duidelijk werd dat de intensiteit verschilde aan de hand van de 

breedtegraad. Dit merkte hij op tijdens zijn reizen tussen Java en Nederland. Op de evenaar 

(bij Java) was de intensiteit 14 procent kleiner dan in Nederland, met een breedtegraad van 

45NB. Hij kwam tot de conclusie, dat dit hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door het 

aardmagnetisch veld. Dit zou betekenen dat, omdat het aardmagnetisch veld geen invloed 

heeft op fotonen en daarmee gammastraling niet beïnvloedt, kosmische straling uit 

gammastralen én geladen deeltjes moet bestaan. Dit werd verder ondersteund door het feit dat 

Bothe en Kolhörster deeltjes afkomstig uit kosmische straling ontdekten die zich door 4,1 

centimeter aan goud konden boren, wat absoluut niet mogelijk was met de gammastralen die 

Millikan als het enige ingrediënt van kosmische straling beschouwde.   

Millikan was het, zelfs na deze onderzoeken, er niet mee eens, tot Compton in 1932 

wereldwijd onderzocht naar wat Clay gevonden had. Hieruit bleek dat Clay inderdaad gelijk 

had. In 1933 accepteerde ook Millikan dat de straling voornamelijk bestond uit geladen 

deeltjes.  
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Tegenwoordig
7
 weten we dat de straling die deze natuurkundigen ontdekt en gemeten hebben 

niet uit de ruimte komt, maar uit het uiterste van onze dampkring. Deze straling ontstaat 

namelijk als deeltjes met een zeer hoge energie, variërend tussen de 109 eV (elektronvolt) en 

1021 eV, die wel afkomstig zijn uit de ruimte, met moleculen of andere materie uit de 

atmosfeer botsen. Deze deeltjes zijn voor het grotere deel afkomstig van buiten het 

zonnestelsel. De straling die afkomstig is vanuit ons zonnestelsel heeft doorgaans ook een 

grotere energie, omdat er in ons zonnestelsel
8
 geen (relatief gezien) sterke stralingsbron is. De 

bron die in ons zonnestelsel verantwoordelijk is voor praktisch alle straling is natuurlijk de 

zon. De zon straalt gammastraling, protonen en soms alfadeeltjes uit. Dit komt overeen met de 

verdeling van kosmische straling die de atmosfeer bereikt, namelijk 99 procent van wat de 

aarde bereikt is een proton of een alfadeeltje. De grotere kernen met hogere energie zijn goed 

voor ongeveer  één procent van de straling die de aarde bereikt. De grotere kernen zijn net als 

de protonen en de alfadeeltjes, waterstofkern en heliumkern, vaak de kern van een 

veelvoorkomend element in het heelal. De meest voorkomende grotere kernen die de aarde 

raken zijn dan ook zuurstofkernen en koolstofkernen. Doordat deze straling vaak niet alleen 

tegen de aardse atmosfeer aanbotst, maar ook tegen interstellair medium
9
, wat in feite gewoon 

materie is dat zich buiten sterrenstelsels bevindt, treedt er bij de grotere kernen zoals koolstof- 

en zuurstofkernen vaak spallatie
10

 (versplintering) op. Daardoor bestaat kosmische straling 

ook vaak uit kernen van bijvoorbeeld lithium, beryllium, magnesium en broom. De 

zogenoemde “ultra-high-energy  cosmic rays”
11

, met een energie van hoger dan 1018 eV, 

bestaan vooral uit ijzerkernen. De soorten kernen die de atmosfeer raken komen overeen met 

de relatieve hoeveelheid van het element in het heelal. Er zijn ook nog een paar andere 

deeltjes die de aarde bereiken, zoals positronen en antiprotonen. Deze ontstaan als 

atoomkernen botsen op interstellair medium en uit elkaar vallen in kleinere deeltjes. 

Als de deeltjes die hiervoor beschreven zijn de atmosfeer bereiken, botsen ze met de atomen 

en moleculen die zich bevinden in de atmosfeer, meestal zuurstof of stikstof. Dit heeft als 

resultaat dat het kosmische deeltje stopt met bestaan en uit elkaar valt in een figuurlijke 

waterval van deeltjes, ook wel een kosmische lawine
12

 genoemd. In deze kosmische lawines 

komen deeltjes voor zoals bijvoorbeeld röntgen- en gammastralen, alfadeeltjes, protonen, 

neutronen, muonen, pions en elektronen. Al deze deeltjes hebben na hun ontstaan een korte 

duur van bestaan, tot ze overgaan in een ander deeltje. Bij de eerste botsing is de 

spreidingsgraad van de secundaire deeltje ten opzichte van de inslagrichting van het primaire 

deeltje ongeveer één procent. Veel van deze deeltjes, zoals de pions en kaons, vergaan 

uiteindelijk tot muonen. Het laatste geldt natuurlijk ook voor de antideeltjes van die deeltjes. 

Muonen
13

 hebben een levensduur van slechts 2,2 microseconden, wat te kort lijkt voor het 

                                                           
7
 https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray  

8
 https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System  

9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium  

10
 https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium  

11
 https://en.wikipedia.org/wiki/HZE_ions  

12
 https://en.wikipedia.org/wiki/Air_shower_(physics)  

13
 https://en.wikipedia.org/wiki/Muon  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium
https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_medium
https://en.wikipedia.org/wiki/HZE_ions
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_shower_(physics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Muon
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deeltje om het aardoppervlak te bereiken. Een muon beweegt zich voort met een snelheid, die 

net niet gelijk is aan de lichtsnelheid. Daardoor wordt volgens de klassieke natuurkunde
14

 

verwacht, dat het volgende zou gelden: 𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡.Maar dit klopt niet, namelijk: 3 ∙ 108 ∙ 2,2 ∙

10−6 = 660𝑚 . Dit zou niet mogelijk zijn, want muonen ontstaan op een hoogte van tussen 

de tien en twintig kilometer. Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen door in de formule 

gebruik te maken van relativiteit, met in het speciaal de Lorentz
15

 factor. Als deze wordt 

gebruikt in de formule voor afstand, krijgt een deeltje dat heel snel gaat meer tijd om afstand 

af te leggen. Dit is te zien is in de formule van de Lorentz factor: 𝛾 =
1

√1−(
𝑣

𝑐
)2

. Dus de hele 

formule wordt dan: 𝑥 = 𝑣 ∙ 𝑡 ∙
1

√1−(
𝑣

𝑐
)
2
=

𝑣∙𝑡

√1−(
𝑣

𝑐
)
2
 . Hier komen, als het deeltje een snelheid 

heeft die bijna gelijk is aan de lichtsnelheid, natuurlijk vele malen grotere afstanden uit dan de 

eerder genoemde, volgens de klassieke natuurkunde berekende afstand van 660 meter. Stel 

dat het muon een snelheid van 99,9 procent van de lichtsnelheid heeft, dan is de maximale 

afgelegde afstand 𝑥 =
𝑣∙𝑡

√1−(
𝑣

𝑐
)
2
=

3,00∙108∙2,2∙10−6

√1−0,9992
= 1,48 ∙ 104𝑚. Met een zodanige snelheid 

kan een muon dus het aardoppervlak bereiken. 

  

 

Figuur 2.1- een schematische weergave van het ontstaan van muonen uit kosmische straling, afkmomstig van 
wikimedia.org 

  

                                                           
14

 https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics  
15

 https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_factor  

https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_factor
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De muonen vormen het grootste deel van de deeltjes dat gemeten is voor de gegevens die wij 

gebruiken
16

. De muon wordt samen met de elektron, de tau en de drie neutrino soorten, 

beschreven als een lepton
17

. Een lepton is een elementair subatomair deeltje met een half 

integere spin. Leptonen staan bekend om het feit dat ze niet makkelijk reageren met de andere 

subatomaire deeltjes. De muon is erg vergelijkbaar met de elektron, maar het heeft een veel 

hogere massa. De massa van een muon is 105,7 MeV/𝑐2, wat 207 keer zo groot is als de 

massa van een elektron, dat 0,511 MeV/𝑐2 bedraagt. De muon, ook wel genoteerd als  μ−, 

heeft een antideeltje, de antimuon, ook wel genoteerd als μ+. De grotere massa van de muon 

heeft als gevolg dat het niet zo sterk reageert op elektromagnetische velden en niet zo veel 

bremsstrahlung
18

 uitzendt. Bremsstrahlung is de straling verantwoordelijk voor het afremmen 

van een deeltje (afkomstig van het Duitse woord voor remmen: “bremsen”). Als een deeltje 

snelheid verliest, betekent het dat het deeltje energie verliest. De verloren energie is de 

kinetische energie (𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2). Het moet de verloren energie kwijt, anders zou het 

natuurlijk niet voldoen aan de wet van behoud van energie. Het muon doet dit door het 

uitzenden van een foton, soms met heel hoge frequentie. Het feit dat de muon minder snel 

afremt door zijn grotere massa zorgt ervoor dat het langer snelheid vasthoudt en dus als een 

van de weinige deeltjes de aarde bereikt en vaak ook de aardkorst doorklieft. Muonen 

verliezen een stuk minder snel hun snelheid door hun grotere massa, in vergelijking tot de 

andere kwantumdeeltjes. Deze grotere massa zorgt er voor dat de impuls voor de muonen een 

stuk hoger uitvalt, want de impuls (𝜌 = 𝛾 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣 =
1

√1−
𝑣2

𝑐2

∙ 𝑚 ∙ 𝑣), in dit geval de 

relativistische impuls, vanwege de hoge snelheden, hangt ook af van de massa van het deeltje. 

Aangezien de massa van een muon 207 keer zo groot is als die van een elektron, betekent dit 

dat de impuls ook 207 keer zo groot is. Dit houdt in dat een muon niet snel van richting 

verandert en dus ook niet snel afremt. Dit zorgt ervoor dat een muon grotendeels zijn 

kinetische energie behoudt en zijn energie pas kwijtraakt als hij de detectors raakt. Doordat 

muonen zo langzaam vertragen, worden ze soms ook waargenomen in mijnen en 

ondergrondse detectors. 

Er zijn nog wel  vraagstukken verbonden aan kosmische straling die nog niet door de 

hedendaagse natuurkunde uitgelegd kunnen worden. Een van die vraagstukken is ontstaan na 

de ontdekking van het zogenoemde Oh-My-God-particle
19

, gemeten door de “Fly’s Eye 

Cosmic Ray Detector” van de University of Utah. Dit deeltje was vermoedelijk een ijzerkern 

en behoorde tot de categorie van de ultra-high-energy-particles, die een energie van tussen de 

1018 eV en de 1021eV hebben. De energie van het Oh-My-God-particle werd geschat op 

1020eV. Het probleem van deze deeltjes is dat volgens natuurkundige verwachtingen en 

schattingen én gebaseerd op onze hedendaagse kennis, deze deeltjes helemaal niet kunnen 

bestaan. Dit komt doordat het heelal gevuld is met achtergrondstraling en de kosmische 

straling die op de aarde afkomt kan snelheid verminderende interacties aangaan met deze 
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achtergrondstraling. Dit wordt beschreven in de zogenaamde Greisen-Zatsepin-Kuzmin
20

 

limiet. 

 

Figuur 3- het verband tussen de energie van een deeltje en de hoeveelheid inslagen per vierkante meter per jaar, 

afkomstig van Quanta Magazine 

Deze limiet is eerder een voorspellen van een limiet, geschat door middel van bestaande 

modellen en formules. In deze stelling wordt gezegd, dat deeltjes met een energie hoger dan  

5 ∙ 1019 eV zullen reageren met de achtergrondstraling van het heelal. Hierbij botst 

bijvoorbeeld een ijzerkern op een foton, wat resulteert in een ijzerkern en een pion. Hierbij 

verliest het ijzeratoom energie en massa en kan hij dus eigenlijk, als hij de aarde bereikt, niet 

meer zo’n hoge energie hebben. Het Greisen-Zatsepin-Kuzmin limiet zegt ook dat dit sowieso 

gebeurd is na 160 miljoen lichtjaar, omdat met deze afstand de kans dat het deeltje nog geen 

interactie heeft gehad met de achtergrondstraling op nul procent wordt geschat. Voor dit 

probleem zijn vele oplossingen te bedenken. Een van die dingen is de mogelijkheid dat de 

straling misschien van dichterbij komt dan we dachten. Men heeft altijd gedacht, dat de 

oorsprong van kosmische straling met enorme energie supernova’s of een andere 

astronomische gebeurtenis, waar veel energie bij vrijkomt, is. Maar hoewel er zeker een paar 

supernova’s zijn die zo dichtbij de aarde plaats hebben gevonden, zijn het er niet genoeg om 

de continuïteit en regelmatigheid van de inslagen van deze deeltjes te verklaren. Daarom zou 
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een van de oplossingen voor dit probleem kunnen zijn dat er meer bronnen zijn van zulke 

straling dan gedacht werd. Er wordt ook gedacht dat misschien de meetapparatuur en de 

manier van het schatten van de energie van een primaire kosmische straal niet goed zijn. Ook 

zijn er natuurkundigen die denken dat het misschien iets te maken heeft met donkere energie 

of dat er een dubbele relativiteit moet zijn, maar dit moet natuurlijk eerst allemaal bewezen 

worden.  

De HiSPARC  detector 

 

De HiSPARC detector wordt gebruikt voor het verzamelen van de zogenaamde “events”, 

hetgeen inslagen van geladen deeltjes, afkomstig vanuit een kosmische lawine, inhoudt. 

Verder verzamelen de meetstations informatie over de tijd van de inslagen en de positie van 

het meetstation. De laatste twee moeten natuurlijk uiterst precies worden gemeten, zodat de 

gegevens betrouwbaar en precies genoeg  zijn voor de onderzoeken. De snelheid van deze 

deeltjes is immers vaak bijna gelijk aan de lichtsnelheid. 

 De deeltjes worden niet opgevangen, maar ze gaan door een scintillator
21

 heen. De 

scintillator is de feitelijke detector, de rest is de verwerking van de fotonen die de scintillator 

afgeeft. De scintillator is gemaakt van een materiaal dat de eigenschap heeft om een of 

meerdere foton(en) af te geven, als er een geladen deeltje doorheen schiet. Dit komt omdat het 

geladen deeltje reageert met de scintillator en hierdoor van richting verandert, snelheid, en 

hierdoor energie, verliest en deze energie kwijtraakt door elektromagnetische straling af te 

geven. Van deze scintillators zijn er twee per HiSPARC detector, want er zijn bijzonder veel 

geladen deeltjes die niet afkomstig zijn van kosmische lawines en deze zouden de data 

vervuilen. De tweede scintillator gaat dit tegen, want als twee deeltjes (bijna) tegelijk inslaan, 

betekent dit heel vaak dat ze uit dezelfde kosmische lawine ontstaan zijn.  De scintillators die 

te vinden zijn in de HiSPARC detectors zijn rechthoekig met een versmallend niet 

scintillerend deel, hier wordt ook naar gerefereerd als de lichtgeleider,  waardoor het foton 

naar het volgende onderdeel, namelijk de fotoversterkingsbuis, kan gaan. Het nadeel van deze 

vorm is dat niet alle geladen deeltjes met een zodanige hoek invallen, dat deze fotonen 

daadwerkelijk ook de fotoversterkersbuis
22

 kunnen bereiken. De scintillators van het 

HiSPARC zijn 1m bij 0,5m
23

. Scintillators bestaan uit een basis met daarin een opgeloste stof. 

De opgeloste stof is de stof die werkelijk scintilleert en de basis is er eigenlijk alleen voor om 

de opgeloste stof te ondersteunen en het licht te vervoeren. Natuurlijk moet de basis wel 

transparant zijn voor het uitgezonden licht van de scintillator. De basis van scintillators kan 

alles zijn, van vloeistoffen tot gassen, maar de opgeloste stof moet er wel in kunnen worden 

gemengd. De meest voorkomende scintillator heeft als basis een plastic en een organische 

scintillator, zoals bijvoorbeeld aromatische koolwaterstoffen die fluor bevatten. De HiSPARC 

scintillator bestaat ook uit een plastic, namelijk polyvinyltolueen, en uit een opgeloste stof, 
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namelijk antraceen (met fluor). Polyvinyltolueen is op zichzelf al scintillerend, maar het is 

niet transparant voor zijn eigen licht, daarom is het antraceen nodig.  

Als de scintillator een foton afgeeft, worden de fotonen opgevangen door de lichtgeleider, die 

vastzit aan de scintillator. De fotonen, die opgewekt worden door de scintillator, zijn vaak 

slechts in kleine aantallen aanwezig, dus als je deze fotonen direct op de signaalverwerking 

aansluit, heb je een te zwak signaal. Daarom wordt de fotoversterkingsbuis gebruikt. Het is 

vaak een glazen buis met in de glazen buis altijd een vacuüm. Het eerste wat de fotonen raken 

is de fotokathode. Deze raken ze, waarna ze door het foto-elektrisch effect een elektron uit het 

metaal schieten. Op de fotokathode staat een negatieve lading, zodat de elektronen als het 

ware getrokken worden naar positieve(re) ladingen. Niet alle fotonen worden omgevormd 

naar elektronen, natuurlijk worden ze niet omgezet als ze niet meer energie hebben dan de 

werkfunctie van het metaal , maar er is nog een andere oorzaak. Deze oorzaak is namelijk de 

kwantumrendement, hierover volgt later een uitleg. Het elektron wordt, nadat het uit de 

fotokathode is geslagen, aangetrokken door een minder negatief geladen dynode. Een dynode 

is een materiaal, dat als het geraakt is door een elektron, het meer elektronen vrijlaat. Dit zorgt 

voor een soort van domino effect: een elektron stoot drie elektronen weg, die stoten er weer 9 

weg, die stoten er weer 27 weg, enzovoort. Doordat elke volgende dynode steeds een beetje 

minder geladen is als de volgende, gaan de elektronen netjes van dynode naar dynode. 

Eenmaal langs alle dynodes komt de groep elektronen aan bij de anode, die geen lading heeft. 

 

Figuur 4- Het inwendig proces van een photomultiplier, afkomstig van wikipedia 

Het signaal gaat via een lichtgeleider naar het signaalverwerkers
24

 apparaat. In het geval van 

de HiSPARC detector is dit de HiSPARC II. Dit zorgt ervoor dat het lichtsignaal wordt 

omgevormd tot een elektrisch signaal. Ook zorgt het ervoor dat vervuiling, dus als deeltjes die 

niet tegelijk aankomen op de twee scintillators en dus niet afkomstig zijn uit een kosmische 

lawine, eruit wordt gefilterd. 

Het elektrisch signaal wordt doorgestuurd naar een PC, die het in een tabel zet. De PC zit ook 

aangesloten aan een GPS, die de coördinaten van het station doorgeven.  

De meetstations zijn meestal verdeeld in groepen van vier
25

, clusters genaamd, zodat van 

driehoeken met een centrale detector ontstaan. De ideale afstand van de meetstations van 
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elkaar is onder de duizend meter en boven de honderd meter. Deze getallen zijn te verklaren 

door het feit dat als je een te grote afstand hebt, de kans heel klein is dat je een goede meting 

zult krijgen van een lawine, want de kans is veel groter dat de lawine dan maar op een of twee 

detectors valt, en er dus niet mee kan worden getrianguleerd. Aan de andere kant wil je 

natuurlijk ook niet dat de onderlinge aftand van de detectors te klein is, want dan is het 

tijdsverschil te klein. De tijdsverschillen die de HiSPARC detectors kunnen meten worden 

immers afgerond op 2,5 nanoseconden, want de computer maakt gebruik van een klok van 

400 megahertz
26

. Dit is op het eerste gezicht vrij klein, maar de snelheid ligt in de nabijheid 

van de lichtsnelheid en als je dus een te kleine afstand hebt tussen de detectors, kan er 

waarschijnlijk geen goed tijdverschil worden gemeten en worden de resultaten minder 

precies. 

De detector heeft een maximale kwantumrendement van 28 procent
27

, dit geldt voor de 

fotoversterkingsbuis. Kwantumrendement is in feite het rendement van het omzetten van 

fotonen tot elektronen. Dit geldt dus voor de fotokathode. In dit geval zijn worden dus 28 van 

de 100 fotonen, met een energie de hoog genoeg is, omgezet tot elektronen, die natuurlijk hun 

weg vervolgen door de fotoversterkingsbuis. Hoewel dit rendement niet bijzonder hoog is, is 

het niet dramatisch voor onze resultaten. Aangezien het om zo veel fotonen gaat en voor elk 

energieniveau van de fotonen gelijk is, dat het onze resultaten niet zal beïnvloeden. 

 

 

Figuur 5- de globale opstelling van een HiSPARC meetstation, afkomstig van HiSPARC.nl 
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Onderbouwing hypothese 
 

Onderzoeksvraag: 

Wat is het verband tussen de richting en gemiddelde 

intensiteit van kosmische lawines? 

Hypothese 

Wij verwachten dat de azimuth (windrichting) geen invloed 

heeft op de gemiddelde gemeten intensiteit van kosmische 

lawines, maar wel dat tussen de gemiddelde intensiteit, I, en 

de zenithhoek, θ. Het verband zal gelden als volgt: 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

De zenithhoek, θ, is dus de inslaghoek van de 

lawines van de normaal af en de azimuth, φ, de 

hoek van het noorden af in horizontale richting 

zoals weergeven in figuur 6. Wij zullen nu 

verklaren waarom dit verband wordt verwacht.  

Wij modelleren dus een denkbeeldige 

deeltjeslawine, die op grote hoogte in de atmosfeer 

ontstaat. Deze heeft een startintensiteit Is, een 

inslaghoek θ, en reist door een atmosfeer met een 

loodrechte optische dikte ds. Als de hoek verandert, 

zal ook de doorheen gereisde optische dikte 

veranderen en dan varieert de intensiteit I. Wij 

doen vervolgens de volgende aannames: 

1. De aarde is bij benadering vlak en daardoor heeft de atmosfeer lokaal een constante 

hoogte. Zie figuur 7 voor verduidelijking van deze aanname. Door dit gegeven en het gegeven 

dat de lengte van de afgelegde weg s door de atmosfeer evenredig is aan de optische dikte d, 

kunnen wij de optische dikte van de atmosfeer in een richting benaderen met: 

d = 𝑑𝑠 
1

cos 𝜃
 

 2. Wij nemen aan dat de atmosfeer langzaam de deeltjes uit de atmosfeer filtert, zoals 

dat bij licht zou gebeuren. Wij verwachten dat deze filtering op exponentiële wijze plaats 

vindt: dus voor elke afgelegde km wordt een bepaald percentage door botsingen eruit 

gefilterd. Dit is evenzo bij licht dat passeert door een stof: daar wordt steeds per afgelegde cm 

(of welke afstand dan ook) een gezette percentage fotonen verloren. Wij gaan dus ervanuit dat 

in dit geval een fractie f van de lawine elke afgelegde kilometer overleeft. Omdat de 

grondslag hiervan echter ligt in het verloren gaan door botsingen en niet door een gezette 

afstand afleggen is het beter om te zeggen dat een fractie f verloren gaat per hoeveelheid stof 

gepasseerd. Zo’n hoeveelheid stof valt uit te drukken in de optische dichtheid, oftewel het 

aantal kilogram lucht per vierkante meter gepasseerd. Als wij dit aannemen wordt er dus 

Figuur 6- een schematisch afbeelding van de 
zenith en de azimuth 

Figuur 7- toelichting van de weglengte s 
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bovenin de atmosfeer minder gefilterd dan onderin, waar de lucht veel dichter is. Zo een 

aanname is echter niet te bewijzen uit onze data omdat wij alleen op grondniveau meten. In 

meer wiskundige termen, de intensiteit neemt exponentieel af met de gepasseerde optische 

dichtheid, d (kg/𝑚2) Als dat het geval is, dan geldt het volgende verband: 

 
𝐼 = 𝐼𝑠 ∙ 𝑓

𝑑 

 3. Er wordt aangenomen dat de intensiteit van kosmische straling in de ruimte relatief 

homogeen is in richting. Het aardmagnetisch veld zou wellicht hier roet in het eten kunnen 

gooien, maar, zoals eerder uitgelegd, is dat effect nauwelijks aanwezig op hoogenergetische 

deeltjes die een lawine kunnen starten, omdat die nauwelijks worden afgebogen door het veld. 

Door de aannames 1, 2 en 3 te verbinden  komen wij dus op 

het eerder genoemde verband: 

𝐼 = 𝐼𝑠 ∙ 𝑓
𝑑 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠 ∙ 𝑓
𝑑) = log(𝐼𝑠) + log(𝑓𝑑)

= log(𝐼𝑠) + d ∙ log(𝑓) 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

De intensiteit zal niet variëren naar azimuth, omdat daar 

geen sprake is van variatie in de dikte van de atmosfeer. 

Verschillende lawines hebben een verschillende intensiteit, 

maar wij gaan ervanuit dat er een gemiddelde Is is en dat 

deze constant blijft naar richting. We gaan deze ook als 

zodanig modelleren. Hoewel ons model natuurlijk enigszins 

beïnvloed wordt door dit gegeven, moeten wij dit accepteren 

omdat er anders naar veel moeilijkere modellen zou moeten worden gegrepen die niet bepaald 

meer verheldering geven. Wij verwachten dus dat wij 

uiteindelijk een diagram zullen kunnen maken als in figuur 8 

met gebruik van vele gemiddelde waardes. 

Doordat het gevonden verband een vergelijking is van de vorm y=ax+b, zullen wij een rechte 

lijn kunnen trekken en zal het snijpunt van de lijn met de y-as de intensiteit aan het begin 

aanduiden en zal de richtingscoëfficiënt ds∙log(f) aangeven. Omdat ds bekend is (circa 1 

kg/𝑚2), kan f vervolgens berekend worden. Het is natuurlijk niet mogelijk om waardes 

kleiner dan 1 te meten voor 1/cos θ door de aard van de functie: de grootste waarde van cos is 

1 en 1/1=1. Dit betekent dat het snijpunt geëxtrapoleerd dient te worden. 

  

Figuur 8- voorstelling van onze verwachte 
resultaten 
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Plan van aanpak 

Het is duidelijk dat voor ons onderzoek een grote hoeveelheid data nodig is. Er moeten 

immers betrouwbare gemiddeldes worden berekend over zeer variërende fenomenen, omdat 

de intensiteit enorm kan veranderen. Dit betekent dat er een geautomatiseerde aanpak nodig 

is: er moeten programma’s worden geschreven die “en masse” honderdduizenden events 

kunnen verwerken. Deze programma’s moeten 

zaken als azimuth, zenith en deeltjesdichtheid 

(zie onderstaande alinea) bepalen en ook vele 

diagrammen met deze data kunnen produceren 

om verbanden aan te tonen. 

Definitie Intensiteit 

We hebben nu een uitgebreide en zeer exacte 

voorspelling gemaakt over hoe de intensiteit 

zal variëren. Maar wat verstaan wij eigenlijk 

onder de noemer ‘intensiteit’? De HiSPARC 

meetstations die wij gebruiken kunnen een aantal 

grootheden meten. Zaken zoals inslagtijd in de 

verschillende aparte detectoren per station, maar 

ook grootheden als pulshoogte en pulsintegraal. In figuur 9 staat een zogenaamde ‘trace’.
28

 

Als er geladen deeltjes tijdens een event, een inslag in één enkele meetstation, de detectoren 

passeren, dan worden er in de detectors, door middel van scintillatie, fotonen gecreëerd. Deze 

fotonen worden door een fotokathode omgezet in elektronen en die elektronen worden later in 

de fotomultiplierbuis vermenigvuldigd, waardoor er een meetbaar signaal ontstaat. In een zeer 

korte tijd wordt dan door de detectors een plaatje, zoals te zien is in figuur 9, opgeslagen. Elke 

kleur geeft een aparte detector aan in station 

508. De hoogte (ook wel diepte genoemd) van 

de pieken heet de pulshoogte, terwijl de 

pulsintegraal de integraal is van de piekhoogtes 

over de tijd. 

Wat men in het achterhoofd moet houden is dat 

als deeltjes bewegen door een scintillerend 

materiaal, de energie van de fotonen die 

vrijkomen, afhankelijk is van de energie van 

deeltjes. Die is erg groot bij lage snelheden, 

maar daalt vervolgens behoorlijk zoals te zien 

is in figuur 10.
29

 Bij zeer hoge snelheden stijgt 

het weer langzaam. Bijna alle inkomende 

muonen hebben een bèta-gammafactor van 

tussen de één en honderd en dus zetten ze allemaal 

energieën af bijbehorend bij de ‘kuil’ in de figuur.
30

 Een 

bèta-gammafactor is de vermenigvuldiging van de beta-

factor (de snelheid gemeten als deel van de lichtsnelheid 

0,5c; 0,9c etc) en de gammafactor (relativistische factor voor het aantal keer groter dat de 
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Figuur 9- een trace van een event in station 508, 
afkomstig van de tool jsparc 

Figuur 10- het verband tussen afgegeven 
energie aan de scintillator en de bèta-
gammafactor, afkomstig uit “The HiSPARC 
Experiment” van David B.R.A. Fokkema 
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totale energie is dan de energie ontspringend uit de rustmassa). Omdat een bèta-factor de één 

benadert bij snelheden in de buurt van c en de gammafactor juist bij dat soort snelheden 

begint te groeien, is voor een deeltje met een bèta-gammafactor lager dan één de bet-

gammafactor ongeveer gelijk aan zijn bèta-factor en voor bèta-gammafactors hoger dan één is 

juist de bèta-gammafactor ongeveer gelijk aan de gammafactor. De reden dat er weinig 

deeltjes zijn met een lagere factor dan 1 is omdat die zoveel energie afzetten dat zij gauw 

stoppen terwijl er weer weinig deeltjes worden gecreëerd met een factor veel hoger dan 100, 

omdat daar weer enorme energieën voor nodig zijn. Zulke deeltjes die qua bèta-gammafactor 

rond die kuil zitten, worden minimum ionising particles (MIPS) genoemd. 

De pulsintegraal is dan een maat voor de deeltjesdichtheid van de gemeten deeltjes door een 

detector en de pulshoogte voor de maximale deeltjesdichtheid. De detectoren zijn allemaal 

gekalibreerd voor welke waarde van de pulsintegraal hoort bij welke MIPS voor loodrecht 

inslaande deeltjes. Meestal zijn er in een event niet meer dan enkele MIPS door een detector.  

De hoek beïnvloedt de MIPS op twee manieren, zoals in figuur 11 te zien is. Ten eerste maken 

de deeltjes 1/cos θ langere sporen en ten tweede wordt het loodrechte oppervlak van de 

detector op de richting van de lawine cos θ groter (omdat cos nooit groter dan 1 is wordt het 

loodrechte oppervlak dus kleiner, niet 

groter). Deze factoren heffen elkaar 

natuurlijk op: cos θ /cos θ = 1 (voor cos θ 

is niet nul). Hierdoor zou men willen 

concluderen dat de gemeten MIPS 

dichtheid in de detector gelijk is aan de 

dichtheid van de lawine, loodrecht op de 

bewegingsrichting. Maar dat is helaas te 

makkelijk gedacht door de geringe mate 

van de MIPS: als er slechts twee deeltjes 

door een detector gaan is het moeilijk om 

te zeggen hoe groot de werkelijke 

intensiteit is, aangezien door kans daar 

meer of minder deeltjes doorheen zouden 

kunnen zijn gegaan. Het is moeilijk om te spreken over deeltjesdichtheid als een continue 

grootheid zoals wij dat hier doen omdat de aantallen inslaande deeltjes dus erg gering zijn (1, 

2, 3...).
31

 

Daarom gaan wij dus als maat voor de intensiteit de MIPS/m
2
 gebruiken, hoewel men niet 

moet vergeten dat dit slechts de gemiddelde deeltjesdichtheid van lawines weergeeft. Omdat 

er wordt gewerkt met hoeveelheden van enkele deeltjes is MIPS een slechte maat voor de 

deeltjesdichtheid van individuele events, omdat die kan variëren door kans. Zo kan 

bijvoorbeeld op een vierkante meter geen enkele deeltje langskomen en een meter daarnaast 

door toeval wel 5 deeltjes neerkomen. 

Verwerking data 

Er moeten dus programma’s geschreven worden om gegevens te verwerken en te visualiseren. 

We kozen om het werk op te splitsen in twee delen: Julian deed het theoretisch kader en Ethan 

het werk dat gerelateerd is aan programmeren, omdat hij hier al geruime ervaring mee had. De 

programmeertaal Python 2 was voor ons bij uitstek de beste programmeertaal om te gebruiken 
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inslaghoek groter wordt, maar de reisafstand neemt toe 
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om twee redenen: Ethan heeft al erg veel ervaring met Python en er bestaat reeds een 

uitgebreide library, met de naam SAPPHIRE, voor Python 2, welke gebruikt kan worden om 

HiSPARC data op te vragen en te verwerken. SAPPHIRE is geschreven door Dr. David 

Fokkema, een promovendus bij het NIKHEF om de analyse van data mogelijk te maken. Dit 

scheelt een hoop werk, omdat dit pakket kan worden gebruikt om gegevens op te vragen en 

zaken als inslaghoeken te berekenen, maar helaas zorgt het ook voor  veel werk, omdat het erg 

complex in elkaar zit. Toch is hiervoor gekozen omdat het uiteindelijk de flexibiliteit en 

validiteit van het onderzoek enorm wordt vergroot. De grote moeilijkheid in het gebruik van 

dit pakket geeft misschien wel aan dat het zelf schrijven van iets met een vergelijkbare 

functionaliteit een ware nachtmerrie zou zijn geweest en daarom is het achteraf gezien toch 

een uitstekende beslissing geweest om dit te gebruiken. Voor de verwerking van de 

SAPPHIRE data is op zijn beurt veel door Ethan geschreven Python code gebruikt en zijn ook 

de libraries numpy en matplotlib voor Python gebruikt. Dit zijn wetenschappelijke libraries 

die overal ter wereld gebruikt worden om wetenschappelijke data te verwerken. Matplotlib is 

specifiek gebruikt voor het visueel verwerken van alle data. Hoewel al deze gereedschappen 

ter beschikking stonden, bleek het programmeren toch erg veel werk te zijn. Programmeren 

aan zulke grote projecten is in het algemeen veel werk. 
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Afbraak kosmische straling 
 

In dit onderdeel gaan we het hebben over de afbraak van de vele verschillende soorten 

kosmische straling in de atmosfeer. Hierin wordt ook besproken hoe de verschillende soorten 

kosmische straling voor deeltjes zorgen die meetbaar zijn door de HiSPARC-detectors. 

Voordat dit besproken kan worden, moet duidelijk zijn waar de materie die we bespreken uit 

bestaat en hoe dit de uiteindelijke reacties van de kosmische straling met de atmosfeer kan 

beïnvloeden. 

Allereerst moeten de verschillende soorten kosmische straling worden geïdentificeerd, zodat 

bekend wordt uit wat voor een materie de straling bestaat.  

De eerste soort zijn fotonen
32

, verreweg de meest voorkomende soort straling en daarmee ook 

de meest voorkomende soort kosmische straling. Deze vorm van straling kan zelfs met het 

blote oog worden waargenomen, maar we kijken alleen naar straling die gemeten kan worden 

door de HiSPARC-detectors. Daarom kijken we alleen naar de gammastraling, welke ook in 

de scintillator een reactie veroorzaakt waar fotonen bij vrijkomen. 

De tweede soort kosmische straling zijn elektronen
33

, ook wel e
-
 genoemd. Elektronen, die 

met hoge snelheid op de aarde afkomen, kunnen afkomstig zijn van diep uit de ruimte, van 

bijvoorbeeld supernova’s, of vanuit ons eigen zonnestelsel, van bijvoorbeeld zonnestormen. 

Naar elektronen wordt ook wel gerefereerd als bètaminstraling
34

 of β
-
 . Het antideeltje van de 

elektron heet een positron
35

, waar ook wel gerefereerd wordt als e
+
, bètaplusstraling of β

+
. 

Positronen zullen bijna nooit door de atmosfeer heenkomen, want als ze in aanraking komen 

met een elektron zullen ze worden geannihileerd
36

. Alleen als er later in de kettingreactie een 

positron zou ontstaan bij het botsen van een proton, waardoor er ongeveer in de detector een 

positron ontstaat, zou het meetbaar zijn. Dit komt omdat er bij annihilatie energie vrijkomt, 

onder andere in de vorm van fotonen, die op hun beurt gemeten kunnen worden door de 

detector, al komt het niet door scintillatie. Alhoewel het zeker kan, is de kans zo klein dat dit 

daadwerkelijk voorkomt dat we de effecten van dit verschijnsel verwaarlozen. Als elektronen 

of positronen de atmosfeer raken, zullen ze niet uit elkaar vallen tot andere kwantumdeeltjes, 

want een elektron is een elementair deeltje. Elektronen kunnen in de HiSPARC scintillator 

dezelfde scintillatie-reactie veroorzaken als een muon, waarbij er een verwerkbaar signaal kan 

worden geproduceerd. Maar elektronen hebben een veel lagere massa dan een muon, van 

slechts dat 0,511 MeV/𝑐2. De gevolgen van zo’n kleine massa is dat het elektron vrij snel 

geremd zal worden en dat als hij in de scintillator een reactie veroorzaakt, de daaruit volgende 

fotonen vaak niet genoeg energie zullen hebben om elektronen uit de fotokathode te slaan. Dit 

betekent dat elektronen die vanuit de ruimte komen, een te kleine impuls hebben en dus de 

aarde bijna nooit zullen bereiken. Elektronen kunnen natuurlijk ook ontstaan als bijvoorbeeld 
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een proton of een atoomkern de atmosfeer raakt en daardoor afbreekt. De elektronen die in de 

laatste situatie ontstaan kunnen gewoon gemeten worden door de detectoren. Ook als een 

hoog energetisch foton de atmosfeer binnendringt, en hierbij op niet al te hoge hoogtes nog 

een elektron ontstaat, is het mogelijk dat deze gedetecteerd wordt.  

Protonen
37

 en neutronen
38

 die met hoge snelheid op de aarde afkomen, zijn afkomstig van 

dezelfde plekken als waar elektronen afkomstig zijn, zoals onder andere supernova’s en 

zonnestormen. Protonen en neutronen zijn geen elementaire deeltjes en bestaan dus uit 

kleinere deeltjes
39

. Deze deeltjes heten quarks. Er zijn zes verschillende soorten quarks: de 

up-quark, de down-quark, de charm-quark, de strange-quark, de top-quark en de bottom-

quark. De quarks die hier van belang zijn, zijn de up-quark en de down-quark. De up-quark 

heeft een lading van +2/3 en de down-quark heeft een lading van -1/3. Een proton bestaat uit 

twee up-quarks en één down-quark, wat resulteert in een lading van +1. Het neutron bestaat 

uit één up-quark en twee down-quarks, wat resulteert in een lading van 0.  

Als het proton of neutron op de atmosfeer knalt, zullen ze uit elkaar vallen. Wat wel 

belangrijk is, is dat protonen, aangezien ze een lading hebben, veel makkelijker botsen dan 

neutronen. Een botsing resulteert in losse quarks, andere niet- elementaire deeltjes en 

antideeltjes. Deze quarks zullen met elkaar gaan reageren tot pions
40

, ook wel pi mesonen 

genoemd. Er zijn drie soorten pions: 𝜋0 , 𝜋+ en 𝜋−. De  𝜋0 bestaat uit een up-quark en een 

anti up-quark of een down-quark en een anti down-quark. De  𝜋+bestaat uit een up-quark en 

een anti down-quark. De  𝜋− bestaat uit een down-quark en een anti up-quark.  Pions hebben 

een zeer korte leeftijd. Nog een stuk korter dan de levensduur van muonen. De levensduur van 

de geladen pions (het 𝜋+ en 𝜋−) is namelijk slechts 26 nanoseconden en de levensduur van 

het ongeladen pion (𝜋0) is nog kleiner met slechts 8,4 ∙ 10−17seconden. Het feit dat pions een 

zodanig kort leven hebben, betekent dat ze de grond nooit zullen bereiken. Pions vervallen in 

verschillende dingen. Het meest voorkomend bij de 𝜋0is dat er twee fotonen vrijkomen. Deze 

fotonen kunnen vaak gemeten worden in de detector, omdat de pions afkomstig van een 

proton vaak nog veel energie hebben, ondanks dat de oorspronkelijke energie van het proton 

verdeeld is over vele verschillende deeltjes. Deze reactie komt 0.98823 keer van de tijd voor. 

De geladen pions hebben allebei een vervalreactie die erg gelijk zijn aan elkaar. De 𝜋+zal het 

grootste deel van de tijd vervallen in een anti-muon en een muon-neutrino. Voor de 𝜋− geldt 

het omgekeerde, namelijk een muon en een anti muon-neutrino. Voor beide geladen pions is 

er bij de meest voorkomende vervalreactie een kans van 0,999877. Het antimuon zal de 

grond, net zoals een normale, negatief geladen, muon, in het grootste deel van de gevallen 

bereiken. Het enige nadeel is de het antimuon geen interactie heeft met de scintillator en 

daarom niet bij draagt aan de meetresultaten. Het muon kan natuurlijk wel gemeten worden 

door de scintillator, want de scintillator is ontworpen om te reageren met muonen. Eigenlijk 

zal elk muon een reactie in de detector veroorzaken. De muon-neutrino’s en de anti muon-

neutrino’s zijn praktisch gezien, net als alle andere neutrino’s, niet te meten. 

                                                           
37

 https://en.wikipedia.org/wiki/Proton  
38

 https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron  
39

 https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_particle  
40

 https://en.wikipedia.org/wiki/Pion  

https://en.wikipedia.org/wiki/Proton
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
https://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_particle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pion


 
25 

Combinaties van neutronen en protonen 

komen ook soms voor. De meest 

voorkomende combinatie is een 

heliumkern, ook wel alfastraling
41

 

genoemd. Alfastraling zal nog helemaal 

uit elkaar vallen voor het de grond 

bereikt, sinds het bestaat uit slechts twee 

protonen en twee neutronen.  Maar er 

kunnen ook grotere atoomkernen op de 

atmosfeer botsen, zoals stikstof-, 

koolstof- en lithiumkernen.  Deze zullen 

waarschijnlijk niet helemaal uit elkaar 

vallen, wat kan resulteren in een nog 

heel proton of neutron dat de grond 

bereikt. Het komt niet vaak voor, maar 

het op de atmosfeer botsen van grotere 

atoomdeeltjes kan ervoor zorgen, dat als 

de atoomkern niet helemaal uit elkaar 

valt, hij later in de shower nog een 

alfadeeltje produceert, die de grond zou 

kunnen bereiken. Deze vorm van straling 

heeft vaak ook bijzonder veel energie. Er 

zijn ook nog grotere kernen met nog 

meer massa en energie, waarvan de kans 

het grootst is dat het om een 

ijzerkern gaat. Dit is omdat dit 

het atoom is met de laagste 

potentiële energie, zodat hij niet verder zal fuseren of splijten. Als een ijzerkern op de 

atmosfeer botst heeft deze doorgaans een zeer hoge energie. Als ijzerkernen op de atmosfeer 

knallen, is er een zeer grote kans dat de ijzerkern vervalt tot onder andere alfastraling en 

misschien nog grotere brokstukken van de atoomkern. Gelukkig is er gemeten dat er 

gemiddeld maar één zo’n zeer hoog energetisch deeltje per jaar per vierkante kilometer op de 

atmosfeer botst. Natuurlijk zullen zowel de lichtere atoomkernen, als de zwaardere 

atoomkernen in bijna alle gevallen muonen uitzenden, aangezien zij neutronen en protonen 

bevatten. Dit zorgt er voor dat ook deze vorm van straling gemeten kan worden door de 

HiSPARC detectoren, alhoewel de HiSPARC detectoren deze vorm van kosmische straling 

niet kunnen onderscheiden van de andere vormen van kosmische straling, die ook vergaan tot 

muonen.  

Vanuit de ruimte komen ook grote hoeveelheden neutrino’s, maar deze reageren niet of in elk 

geval nauwelijks met de atmosfeer en kunnen daardoor niet gemeten worden door de 

HiSPARC detectors. 
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Hier direct onder staan twee tabellen met daarin kort samengevat, de inhoud van de 

bovenstaande tekst. 

Primair deeltje Detecteerbaar 

door de 

detector 

Reageert 

het met 

atmosfeer 

Deeltjes die mogelijk 

vrijkomen bij de 

eerste reactie 

Detecteerbaar 

door de detector 

Foton (𝛾) Nee  Ja 𝑒−, 𝑒+ 𝑒− 

Elektron (𝑒−) Ja  Ja  𝛾 Geen  

Positron (𝑒+) Nee  Ja 𝛾 Geen 

Proton (P) Nee  Ja 𝜋0 , 𝜋+ ,𝜋−, 𝜈 Geen  

Neutron (N) Nee  Ja 𝜋0 , 𝜋+ ,𝜋−, 𝜈 Geen 

Atoomkernen (Z)  Nee  Ja  𝜋0 , 𝜋+ ,𝜋−, 𝜈 Geen  

Neutrino (𝜈) Nee   Nee  - - 

 

Secundair deeltje Vervalt het? Meest voorkomende 

vervalsproduct 

Detecteerbaar 

door detector 

𝜋0 Ja  𝛾 Geen 

𝜋+ Ja  𝜇+, 𝜈𝜇 𝜇+ 

𝜋− Ja  𝜇−, ′𝜈𝜇(antideeltje) 𝜇− 

𝜈 Nee  - - 
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Wat verhindert kosmische straling om de aarde te bereiken? 
 

De invalshoek van kosmische 

straling wordt beïnvloed door 

vele verschillende factoren. 

Een van de bekendste en 

meest effectieve manier om 

geladen deeltjes van richting te 

veranderen is met een 

magneetveld
42

. Het werkt 

precies hetzelfde met 

kosmische straling en het 

aardmagnetisch veld. 

Kosmische straling bestaat 

voor het grootste deel uit 

geladen deeltjes, zoals 

protonen en atoomkernen, maar ook elektronen. Als de straling naar de aarde toe gaat, zal het 

aardmagnetisch veld ervoor zorgen dat het deeltje van richting verandert. Dit gebeurt door 

middel van de Lorentzkracht
43

. Dit is een kracht die alleen loodrecht werkt en zal daarom de 

deeltjes die schuiner invallen minder beïnvloeden dan deeltjes die loodrecht invallen. Positief 

geladen deeltjes komen, als ze door een magnetisch veld heen gaan, in een met de klok 

meegaande spiraal terecht. Voor negatief geladen deeltjes geldt het omgekeerde en die zullen 

in een tegen de klok ingaande spiraal belanden. Natuurlijk worden neutrale deeltjes, deeltjes 

zoals neutronen, niet beïnvloed door de lorentzkracht. Het aardmagnetisch veld zorgt er dus 

voor dat het afgelegde pad van een groot deel van alle kosmische straling een stuk langer 

wordt. Het zorgt er ook voor dat er gemiddeld minder deeltjes met lagere energie de aarde 

zullen bereiken dan deeltjes met hogere energie. Dit komt omdat de impuls van de deeltjes 

met lager energie lager is en er dus minder kracht voor nodig is om het deeltje van richting te 

veranderen. Het gevolg hiervan is dat het deeltje een veel langere weg moet afleggen en 

aangezien het al weinig energie had, al zijn energie verliest voordat het de aarde bereikt. 
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Een ander gevolg van het 

aardmagnetisch veld is dat 

op de evenaar minder 

kosmische straling de 

aarde bereikt dan dichter 

bij de polen. Dit is voor 

een klein gedeelte ook het 

gevolg van de door 

centrifugale kracht iets 

dikkere atmosfeer, maar 

het grootste deel toch het 

gevolg van het 

aardmagnetisch veld. Dit 

komt omdat bij de polen 

de magnetische veldlijnen 

minder ver reiken dan op 

de evenaar. Dit heeft als 

gevolg dat de deeltjes bij de evenaar een langere weg door het magnetische veld hebben dan 

de deeltjes dichter bij de polen, waardoor ze meer energie zullen verliezen en dus de aarde 

niet zullen bereiken. Dit is een substantieel verschil, zo mat Jacob Clay dat het verschil in de 

hoeveelheid straling met Indonesië en Nederland met veertien procent verschilt. Het ligt ook 

aan de hoek die de magnetische veldlijnen maken. Zo zijn de veldlijnen van het magnetische 

veld het minst gebogen. Dit zorgt ervoor dat daar dus het meeste wordt tegengehouden, omdat 

bijna alle deeltjes die op de evenaar zullen landen een loodrechte hoek hebben op de 

veldlijnen van het magneetveld. Dit hebben we proberen te verduidelijken in de onderstaande 

plaatjes (figuur 14). Deze plaatjes tonen kosmische straling van verschillende richtingen. Het 

eerste plaatje is op de evenaar en het tweede plaatje is op ongeveer 45 graden noorderbreedte. 

Wat duidelijk te zien is, is dat de kosmische stralen die op de evenaar gericht zijn een veel 

langere afstand af te leggen hebben. Ook is duidelijk te zien dat de stralen die gericht zijn op 

de evenaar een stuk rechter op het magnetische veld vallen dan de kosmische stralen in het 

tweede plaatje. 

Voor ons onderzoek kan dit betekenen dat er mogelijk meer kosmische straling uit het 

noorden komt, sinds de gegevens die wij gebruiken in ons onderzoek gemeten worden in 

Nederland. Er komen meer stralen uit het noorden, omdat de geladen deeltjes uit het noorden 

een kleinere loodrechte component hebben dan de deeltjes uit het zuiden. 

Een ander effect verbonden aan het aardmagnetisch veld is het east-west effect
44

. Dit effect 

beschrijft het aantrekken van deeltjes door het magnetisch veld. De deeltjes die positief 

geladen zijn zullen vanuit het westen worden aangetrokken en de deeltjes die negatief geladen 

zijn worden vanuit het oosten aangetrokken. Natuurlijk worden ook nu weer de neutraal 

geladen deeltjes met rust  gelaten. Het gevolg van dit effect voor ons onderzoek is dat er meer 

positief geladen deeltjes vanuit het westen komen, die uiteindelijk zullen vervallen in onder 

                                                           
44

 http://hep.bu.edu/~superk/ew-effect.html  

Figuur 14- een schematische afbeelding van de invalshoek van kosmische 

straling op verschillende breedtegraden 

http://hep.bu.edu/~superk/ew-effect.html


 
29 

andere muonen, die op hun beurt weer gemeten kunnen worden door de HiSPARC detectoren. 

De negatief geladen deeltjes zijn eigenlijk alleen elektronen, die op zichzelf al niet vaak 

voorkomen en als je hier de kans bij op zou tellen dat ze de detectoren bereiken, zou dit een 

zeer miniem verschil maken. 

  

De dikte van de atmosfeer is ook een belangrijke factor in het bepalen of kosmische straling 

de detectoren zal bereiken. Niet zozeer omdat de secundaire kosmische stralen geremd zullen 

worden door de atmosfeer, maar omdat de secundaire kosmische stralen die nog gemeten 

kunnen worden in de detectoren vaak een zeer korte vervaltijd hebben en elke extra meter een 

kans is dat ze het niet halen. De dikte van de atmosfeer wordt in ons profielwerkstuk bepaald 

door de invalshoek van het deeltje, want als de hoek toeneemt, neemt ook de door de 

atmosfeer afgelegde afstand toe.  
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Resultaten  
 

Hoe beïnvloeden azimuth en zenith de gemeten frequentie van kosmische lawines? 

Voordat wij bekijken hoe deeltjesdichtheid daadwerkelijk wordt beïnvloed door de azimuth en 

zenith, gaan wij eerst een eenvoudiger geval bekijken, dat echter niet te verwarren is met onze 

vraagstelling. Het is goed om dit eerst te doen om mogelijke factoren die het meten 

beïnvloeden te beschouwen en te catalogiseren en bekend te worden met de mogelijkheden 

van SAPPHIRE.
45

 In deze paragraaf gaan wij data van het NIKHEF cluster verwerken om 

vervolgens grafische grootheden, zoals de azimuth en de zenith, visueel te maken en ook 

statistisch te verwerken. De data die gebruikt is omvat de hele maand januari in 2015, 

gemeten door de stations 501, 503 en 506. 

Alvorens wij beginnen moeten wij eerst Sapphire gebruiken om de nodige data te 

downloaden. Om de manier waarop wij onze resultaten behalen telkens overzichtelijk te 

houden, gaan wij de gebruikte code achter in een bijlage (achterin) toevoegen, voorzien van 

uitleg. In de bijlage bij het opvraagprogramma kan onze code gevonden worden die onze data 

opvraagt. Slechts de stations 501, 503 en 506 zullen worden gebruikt. Deze zijn gekozen 

vanwege hun goede driehoekvormige ligging: 501-503 is 139 meter, 503-506 122 meter en 

tussen 506 en 501 is de afstand 78 meter.
46

 Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te 

houden dat het nu om miljoenen events events gaat, die allemaal moeten worden verwerkt. 

Elke detector heeft circa één of twee  miljoen events gemeten. Dit is niet weinig en de 

computer heeft daarom vaak veel tijd nodig gehad om alles te downloaden, te verwerken en te 

visualiseren. 

Wij gaan in dit onderdeel hemelkaarten en zenith- en azimuth diagrammen maken van 

kosmische lawines. Dit doen wij eerst voor events, incidenten in slechts één enkel station en 

later ook voor coïncidenties, incidenten van één lawine die tegelijk plaatsvonden in meerdere 

stations. Hoewel coïncidenties veel preciezere metingen geven, zijn ze veel zeldzamer doordat 

ze erg groot moeten zijn, terwijl enkele events simpel te reconstrueren zijn. 

Events verwerken voor een enkel station 

Wij beginnen klein: eerst gaan wij slechts de events van station 501 in het Science Park 

bekijken. Dit is mogelijk doordat stations vaak bestaan uit vier aparte detectoren, waardoor 

inslagen toch trianguleren zijn. De nauwkeurigheid van de tijdsmetingen en de kleine afstand 

tussen detectoren vormt echter een bottleneck hier, waardoor de precisie van de inslagen 

beperkt wordt t.o.v. coïncidenties. De precisie waarmee met deze methode gemeten kan 

worden, is volgens David Fokkema circa 8,5 graad. 

Nu moet de data verwerkt worden door alle events voor station 501 geanalyseerd te laten 

worden door sapphire. De code daarvoor is te vinden bij het events reconstructie programma 

in de bijlage. Als deze events eenmaal verwerkt zijn moeten ze ook grafisch worden 

weergegeven, wat lukte met het events visualiserings programma. Hieronder zijn de gemaakte 

diagrammen voor 501 in het klein te zien. Er zijn ook diagrammen gemaakt voor alle andere 

stations. Alle diagrammen staan in het groot in de bijlage.  
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 Documentatie van sapphire is te vinden op docs.hisparc.nl 
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Berekend d.m.v. http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 
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Gemaakte diagrammen 

Er zijn telkens vier soorten diagrammen gemaakt, deze zijn als volgt: 

 1. Een azimuth histogram: alle events in een station worden gerangschikt naar azimuth 

en vervolgens geteld in 10 verschillende ‘bakken’. Deze score wordt vervolgens weergegeven 

in een histogram. De piekhoogtes geven het aantal events aan die plaatsvonden binnen het 

bereik van die ‘bak’. 

 2. Een zenith histogram: dit is iets soortgelijks, ook hier werd van alle inslagen geteld 

naar zenith in, deze keer, achttien verschillende bakken. 

 3. Een hemelkaart. Bij elk event is er een bijbehorende azimuth en zenith. De events 

werden vervolgens geplot naar azimuth en zenith op een pooldiagram. Hierin stelde de 

azimuth dus de rotatie voor vanaf het noorden op de diagram en de zenith de afstand vanaf het 

midden van de diagram.  

 4. Een zenith event-dichtheidsdiagram. Hierin werden de waarden bij de zenith 

histogram gebruikt, maar gecorrigeerd naar breedte van de ‘band’ van de hemel waar zij hun 

oorsprong hadden. Het aantal inslagen werd dus gedeeld door het aantal sterradialen van de 

hemel waarvandaan zij hun oorsprong hadden. De eerste band bijvoorbeeld, van  0-5 graden, 

neemt in de hemel slechts zo’n 2,4 ∙ 10−2 sr in, terwijl de onderste band van 85-90 graden wel 
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5,5 ∙ 10−1 sr inneemt, dat is 

geweldig veel groter! Zie ook 

figuur 15 ter verduidelijking. De 

breedte van de banden is 

berekend met de onderstaande 

formule, met α de bovenste en β 

de onderste e hoek:  

𝛺 = 2𝜋(cos𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

In de bovenstaande formule stelt 

Ω de ruimtehoek voor die zo’n 

dergelijke band in beslag neemt. 

De ruimtehoek wordt uitgedrukt 

in sterradialen. Één sterradiaal is 

gelijk aan de ruimtehoek die 

inbeslag word genomen door een vierkant van 1x1 op een bol van straal 1.
47

 Een bol van 

straal 1 neemt dus een ruimtehoek in van 4𝜋𝑟2 = 4𝜋 sterradiaal in. 

Bespreking van de resultaten en factoren 

In de gemaakte diagrammen vallen meteen een aantal zaken op: er zijn twee pieken in de 

azimuth diagram, maar verder is die redelijk vlak. Daarnaast is er een warrige, doch duidelijk 

discrete en langs bepaalde lijnen lopende verdeling in de hemelkaart van de resultaten en ook 

loopt het aantal events hard op naarmate de zenith stijgt, waarna het aantal events weer 

langzaam daalt. Wij gaan deze observaties één voor één bespreken per diagram: 

Hemelkaart 

In de gemaakte hemelkaart valt op dat er een discrete verdeling is, dat wil zeggen dat de 

punten overeen vallen. Dit effect komt zoals eerder gezegd doordat de significantie zo laag is 

dat er een eindige hoeveelheid oplossingen bestaat voor de richtingsvergelijking. Dat komt 

doordat de detector een tijdsmeter gebruikt die tikt op 400 MHz. Daardoor kunnen alleen 

waardeverschillen in tijd tussen inslagen worden gevonden van 2.5 ns, wat dus inderdaad een 

eindige hoeveelheid mogelijkheden oplevert. Dit patroon vinden wij inderdaad ook in de 

detectoren 503 en 506. Hierdoor vallen dus de punten over elkaar op de diagram en daardoor 

is niet te zien dat dichter bij de zenith meer punten over elkaar liggen dan ver weg, dichtbij de 

nadir. Wat echter opmerkelijk is dat verschillende detectoren verschillende ‘spectra’ opleveren 

(zie bijlage). Zo is het spectrum van 501 redelijk netjes bij de randen, maar wordt het warriger 

naar het midden toe. Dit staat in schril contrast met het spectrum van 503, waar alle metingen 

exact over elkaar heen vallen. 506 heeft ook een zeer net spectrum, maar vertoont op zijn 

beurt weer ‘driehoekjes’ van metingen in het spectrum. Wij kunnen niet exact verklaren 

waardoor dit komt; wij denken dat dit komt door kalibratie verschillen in de verschillende 

detectoren: het is namelijk zo dat de tijdverschillen tussen de detectoren altijd gecorrigeerd 

moet worden omdat de glasvezels die de fotonen dragen van verschillende lengte kunnen zijn. 

David Fokkema heeft ons vooralsnog hierover geen antwoord kunnen geven; hij onderzoekt 

ons probleem en bekijkt onze gebruikte code. 
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 Bron voor formule afgeleid met behulp van nl.wikipedia.org/wiki/Steradiaal 

Figuur 15- een schematische afbeelding van de zenith-bakken 
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Azimuthhistogram 

Het azimuthhistogram van 501 is tamelijk eentonig: het enige wat te zien is  zijn twee pieken 

rond west en oost. Om eerlijk te zijn kunnen wij hier geen goede verklaring voor geven. De 

andere stations vertonen andere gedragingen: 503 heeft een aantal pieken, al zouden deze 

statistische afwijkingen kunnen zijn. 506 heeft weer een zeer net spectrum, met geen enkele 

noemenswaardige piek. Wij zouden ook hier de schuld kunnen geven aan de kalibratie van de 

detectoren, maar dat is geen sterk argument omdat wij het niet het verschil exact kunnen 

aanwijzen. Deze afwijkingen zijn echter van betrekkelijk kleine grootte (~10%) en de precisie 

van de event metingen
48

 is ook in die orde van grootte dus denken wij dat wij ze wel voor lief 

kunnen nemen zonder al te veel problemen. 

Zenithhistogram en zenith inslagdichtheidshistogram 

Uit de zenith histogram blijkt dat wij goede, regelmatige resultaten hebben. Er is sprake van 

een duidelijke verdeling: aanvankelijk is er een groei in het aantal events doordat de banden 

waarover gemeten wordt groeien en vervolgens vlakt het uit naar rechts doordat de hoek 

steeds groter wordt, waardoor de lawines zwakker worden en moeilijker te meten. Een 

gewogen diagram, in de inslagen/sterradiaal zou moeten aantonen dat links inderdaad wel de 

hoogste inslagdichtheid is. Dat hebben wij ook gedaan en dat bleek het geval te zijn. In de 

inslagdichtheidsdiagram is een zeer duidelijke aflopend verband te zien. Alle detectoren 

hebben ongeveer hetzelfde zenithspectrum gehad. 503 had alleen een klein dalletje naast de 

piek en 506 had een sneller oplopend spectrum. Als wij echter naar hun 

dichtheidsdiagrammen kijken, zien wij dat overal er sprake is van een aflopende verdeling. 

Ook hier denken wij dat de kleine fouten te wijten zijn aan de kalibratie: de aantallen 

gebruikte events, die in de tienduizenden lopen, zijn te groot om die fouten af te doen als een 

willekeurige fout. 

Algemene opmerkingen en lessen 

Er zijn nog een aantal opmerkingen te maken en lessen te trekken uit deze resultaten. Ten 

eerste is er een zeer belangrijke opmerking te maken over de kwaliteit onzer data, die absoluut 

onder alle omstandigheden moet worden onthouden: slechts 20% van de waargenomen events 

wordt daadwerkelijk een azimuth en zenith voor gevonden. Dit ligt aan een aantal factoren. 

Veel events kunnen van erg zwakke lawines komen met lage deeltjesdichtheden of sterk 

vertraagde deeltjes. Dit zorgt ervoor dat er vreemde aankomst tijden kunnen worden gemeten, 

of dat slechts een deel van de detectoren deeltjes binnen krijgt, waardoor een triangulatie 

faalt. Een voorbeeld van zo’n geval is als er overal tegelijk deeltjes binnenkomen, behalve in 

het midden van de detector, waar ze later komen. Dat is niet te rijmen met het idee van een bij 

benadering platte lawinefront. Al deze events worden opgeslagen als ‘nan’ door de software 

en deze worden dus als zodanig eruit gefilterd. 

Dit betekent dat wij alleen events bekijken die in ons model passen! De mogelijke kritieken 

die wetenschapsfilosofen als Karl Popper zouden kunnen leveren op ons onderzoek zijn door 

dit gegeven eindeloos: wij als wetenschappers ‘zien’ alleen wat wij willen zien en gooien al 

de rest van de data weg. Het is kritisch om bij elke volgende stap in dit onderzoek dit in het 

achterhoofd te houden. Het is dus absoluut onmogelijk voor ons om zaken te stellen, zoals: er 

komen meer lawines direct van boven. Natuurlijk is dat niet zo: er worden er meer gemeten 

van boven, omdat wij gebruik maken van bepaalde modellen en meetinstrumenten. Het wordt 
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algemeen aangenomen dat kosmische straling relatief isotroop is in de ruimte. Uit dit gegeven 

concluderen wij dat lawines onder lagere hoeken veel minder gemeten worden doordat bij hun 

er veel lagere deeltjesdichtheden zijn. Wij zijn gedwongen deze vervorming van onze 

resultaten te aanvaarden. Ten eerste, omdat er simpelweg onvoldoende HiSPARC detectoren 

zijn om zeker te zijn dat áls er een lawine was, we deeltjes ervan hebben gemeten. Ten tweede 

moeten lawines op grote hoeken zich een langere weg banen door de atmosfeer. De lawines 

zwakken daardoor erg af en dit zorgt ervoor dat alleen de sterkste lawines relatief intact hun 

reis overleven. Dit betekent wel dat de ‘meetvoorkeur’ uitgaat naar hoger energetische 

lawines, omdat die hogere dichtheden hebben en dus een hogere kans hebben waargenomen te 

worden. Naarmate de zenith groter wordt, meten wij dus ook steeds meer lawines van hogere 

energie en is de kans kleiner dat er laag-energetische lawines worden waargenomen. 

Verder is het duidelijk dat verschillende detectoren verschillende dataspectra kunnen 

opleveren en dus moeten wij in het vervolg nooit vertrouwen op één enkele detector, maar 

deze resultaten altijd vergelijken met die van de andere gebruikte detectoren. 

Coïncidenties verwerken 

Wij hebben ook hetzelfde onderzoek gedaan voor coïncidenties. De code die wij daarvoor 

gebruikten is te vinden in de bestanden “Coïncidenties reconstructie programma”en 

“Coïncidenties reconstructie programma”. De coïncidenties die wij hier verwerkten waren die 

tussen 501, 503 en 506.  

Algemene opmerkingen en verschillen tussen data events en coïncidenties 

We hebben ook in dit geval vergelijkbare resultaten als met de events. Er was hier echter 

sprake van veel minder metingen, circa 50.000, doordat coïncidenties veel grotere lawines 

vergen van veel grotere energie om gemeten te kunnen worden door de grote afstanden tussen 

de detectoren: een grotere showerdoorsnede is nodig. Ook was hier de uitval véél groter: 

slechts zo’n 5% van de coïncidenties waren in alle drie de detectoren tegelijk, waardoor hun 

zenith en azimuth bepaald kon worden. 

Zoals te zien is, is er nu geen sprake meer van een discrete hemelkaart: de door de afstand 

vergrote tijdsverschillen is er nu een praktisch oneindige hoeveelheid oplossingen, waardoor 

de punten nu ook willekeurig gespreid lijken. Hier kozen wij voor pixels in plaats van rode 

bollen omdat anders de individuele coïncidenties niet meer naar voren zouden komen: ze 

zouden deels bedekt worden door de buren. 

Het zenithspectrum is hier ook veel sterker aflopend: er zijn haast geen metingen meer na de 

50 graden. Dit komt doordat de deeltjesdichtheden veel kleiner zijn bij een grotere hoek, 

terwijl die al flink verlaagd werden door de grote afstand tussen detectoren, waardoor er veel 

minder ‘intacte’ lawines meetbaar overleven. Er is echter ook hier een mooie aflopende 

dichtheidsverdeling en dat duidt erop dat de kwaliteit van onze resultaten wel redelijk 

bewaard is gebleven. 
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Verontrustend is echter de gigantische piek in het zuiden van ons spectrum: deze kan absoluut 

niet willekeurig zijn gevormd. Deze is moeilijk te verklaren. Het meest waarschijnlijk lijkt het 

dat de kalibratie dit beïnvloedt.  Verder gaan dezelfde waarschuwingen als eerder op. In dit 

geval worden echter wel alleen coïncidenties in twee stations weggegooid en bestaat er niet 

zoiets als coïncidenties die niet voldoen aan ons model, omdat voor drie stations altijd een 

oplossing te vinden is. 
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Verwerking van de resultaten 

Nu wij de eerdere voorbeelden hebben bekeken en uitvoerig erover hebben gediscussieerd, 

voelen wij ons vertrouwd genoeg met de fijnere punten van deeltjes showers en met 

SAPPHIRE om onze hypothese te bevestigen ofwel ontkrachten. Voor de duidelijkheid 

hebben wij hem hier nogmaals herhaald: 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

Het moge duidelijk zijn dat dit een lineair verband is en dus zou, als deze hypothese klopt, uit 

een (log I, 1/cos 𝜃) diagram een rechte lijn moeten komen. Om dit verband te controleren 

hebben wij drie verschillende soorten grafieken gemaakt voor de data die wij uit events 

verkregen. Het is nog niet gelukt om dit ook voor coïncidenties te doen. Het tweede deel van 

onze hypothese, dat de deeltjesdichtheden naar azimuth constant blijven hebben wij ook nog 

niet bekeken, omdat wij dachten hier de interessantste resultaten te kunnen halen in het 

tijdsbestek dat voor handen lag. 

Wij hebben drie soorten diagrammen gemaakt en ze staan hieronder toegelicht. De code is te 

vinden in de bijlage bij het programma ter toetsing van de hypothese. 

1. Een diagram waarin wij voor elke event de bijbehorende zenithhoek en 

deeltjesdichtheid, gemeten in MIPS, tegen elkaar plotten: elk punt stelt één enkele event voor. 

2. Eenzelfde diagram, alleen hebben wij hier weer 18 ‘bakken’ genomen en voor elke 

zenithband hebben wij de gemiddelde deeltjesdichtheid berekend. Dit staat weergegeven in 

een staafdiagram. 

3. Een diagram met dezelfde data als in twee, alleen is de hoogte van de kolommen in 

MIPS nu het natuurlijke logaritme genomen en is op de x-as de 1/cos θ geplot. Dit betekent 

dat grotere hoeken een zeer snel groeiende x-positie krijgen en daarom hebben na 60 graden 

alle resultaten voor onze diagram weggegooid. Een andere, belangrijkere reden is dat na 60 

graden de hoeveelheden metingen te laag worden voor betrouwbare resultaten. 

Ook is het zo dat na 60 graden de deeltjesdichtheden niet afnemen, doordat als de 

deeltjesdichtheden lager werden , ze niet meer waargenomen zouden kunnen worden. Er zijn 

namelijk vier deeltjes noodzakelijk om alle vier de detectoren af te laten gaan en drie deeltjes 

om drie detectoren af te laten gaan. Aangezien wij steeds moeten trianguleren, kunnen wij 

alleen maar de data gebruiken waarbij minstens drie detectoren zijn getriggerd.  Bij grotere 

hoeken krijgt men dus onterecht het beeld dat de lawines even hoge deeltjesdichtheden 

hebben, maar dat is niet het geval. Op grote hoeken overleven dus alleen hoog-energetische 

lawines de reis, terwijl alle kleinere lawines afstand niet afleggen zonder afgeremd te worden 

en te vervallen en kunnen daarom niet waargenomen worden. 
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Bespreking resultaten en controle hypothese 

Voordat wij verder gaan willen wij eerst iets vieren: we zijn volkomen weggeblazen door het 

feit dat onze hypothese juist bleek te zijn. Het is ons gelukt een rechte lijn te trekken door alle 

logaritmische diagrammen en er is voor elk station een vergelijkbaar sterk verband gevonden 

met ongeveer eenzelfde waarden voor de lijn. Als wetenschappers zouden wij dit niet moeten 

doen, maar: hoera! 

Om te beginnen bij het begin: er is niet veel interessants aan de (zenith, deeltjesdichtheid) 

diagram. Er zijn pieken te zien, omdat daar events clusteren door de discrete aard van de data. 

Verder lijken er meer inslagen te zijn met een hoge deeltjesdichteid bij kleinere hoeken, maar 

dat is een vrij onbetrouwbare uitspraak, omdat de hoek zo klein is en er niet zo veel inslagen 

zijn. 

Het tweede diagram, over de gemiddelde deeltjesdichtheid naar zenith is interessanter. 

Aanvankelijk blijft de deeltjesdichtheid vlak met de grotere hoek, omdat dan de weglengte 

niet significant groeit, doordat voor kleine hoeken cos θ ongeveer gelijk is aan één maar rond 

de dertig graden begint de vergroting van de weglengte echt in te hakken en lijdt de 

deeltjesdichtheid eronder. Na ongeveer 60 graden houdt dit op omdat nu haast alleen maar 
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showers worden gemeten met de minimum benodigde deeltjeshoeveelheden. 

Het derde diagram is het aller interessantste: het voorspelde logaritmische verband lijkt 

inderdaad aanwezig te zijn. Aan het begin groeit de weglengte nauwelijks en liggen de 

resultaten ook zeer dichtbij elkaar, maar daarna zet de daling van de intensiteit in en is er een 

duidelijke dalende lijn zichtbaar.  

Alle detectoren lieten zulke resultaten zien. Er leek echter wel een soort s-vorm aanwezig te 

zijn in de resultaten. Alleen is die zo zwak te zien dat wij daar geen conclusie over durven 

trekken. De uitvlakking naar het einde van die s-vorm is mogelijk te verklaren doordat dan al 

het effect van het bevoordelen van lawines van hogere intensiteit al zich begint voor te doen.  
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Analyse 

Voor 501, 503 en 506 werd respectievelijk een trendline bepaald van de vorm: 
log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

Als wij aannemen dat de ds, de optische dichtheid van de atmosfeer 1,0x10
4
 kg/m

2
 is, komen 

wij op de volgende waardes uit voor de Is en f: 

 ln Is Is ln f F 

501 2,43 11,35888 -0,875 0,416862 

503 2,8 16,44465 -0,829 0,436486 

506 2,67 14,43997 -0,953 0,385583 

Gem. 2,63 14,1 -0,886 0,413 

Conclusie 

Onze hypothese, dat het volgende gold voor het verband tussen zenith en deeltjesdichtheid 

klopte: 

log(𝐼) = log(𝐼𝑠) + 1/cos(𝜃) ∙ 𝑑𝑠 ∙ log(𝑓) 

Als antwoord voor onze onderzoeksvraag: “Wat is het verband tussen de gemiddelde 

intensiteit en de invalsrichting van kosmische lawines?”, kunnen wij dus geven dat er grofweg 

een verband geldt zoals gegeven door de formule hierboven. Verder is de verdeling langs de 

azimuth relatief homogeen. Er kwamen duidelijk rechte lijnen uit de hiervoor bestemde 

grafieken. We hebben als gemiddelde waarde voor Is gevonden 14,1 MIPS/m
2
 en voor f 0,413. 

Voor elke atmosfeer waardoorheen wordt gereisd, oftewel elke kilogram lucht/cm
2
, gaat dus 

58,7 procent van de deeltjes verloren. Er moet nog geen grote waarde worden gehecht aan de 

gevonden waarden, hun betekenis en hun precisie: meer hierover in de discussie. 

Discussie 

Wat ons enorm opviel over onze resultaten was dat onze hypothese daadwerkelijk leek te 

kloppen. Naarmate ons onderzoek vorderde, daalde ons vertrouwen in de opgestelde 

hypothese: we hadden nog wel een dalend verband verwacht, maar we hadden alle hoop 

opgegeven dat er nog een significant of in elk geval zichtbaar verband zou worden gevonden. 

Dat is omdat wij in onze hypothese gebruik hadden gemaakt van een model waarin wij de 

muonen op de zelfde manier behandelden als invallend licht: we gingen ervan uit dat bovenin 

de atmosfeer x muonen waren en naarmate men meer lucht passeerde steeds een fractie 

daarvan eruit werd gefilterd. 
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Dit was alleen een volstrekt vreemde aanname, gezien wat wij nu allemaal weten over 

hoogenergetische straling: het gedraagt zich eerder als deeltjes vanwege zijn hoge energie en 

niet als een golf, zoals licht dat zou doen. Het tegenhouden van de muonen, in een 

exponentiële zin, waarbij een deel steeds weer intact de reis overleeft is hier veel minder tot 

nauwelijks aanwezig; muonen zijn zo zwaar dat zij recht door atomen heen gaan; alleen als zij 

zeer dichtbij de kern komen of de kern raken, kunnen ze daadwerkelijk volledig worden 

afgebogen of een reactie aangaan. Al het overige heeft slechts te maken met energieverlies 

door processen, zoals bremsstrahlung. Voor muon minimum ioniserende deeltjes is het energie 

verlies zo’n 1,8 GeV/(kg/cm
2
)
49

, terwijl een muon zelf een rustmassa heeft van circa 105 

MeV. Het is goed voorstelbaar dat zulke remmende krachten grote invloeden hebben bij 

muonen met gammafactoren in de tientallen. Daarom verwachtten wij dat er een ander soort, 

veel steiler aflopend, patroon zou zijn. Een ander argument, dat hier tegen in te brengen was: 

als honderden meters rots nodig zijn om een paar muonen tegen te houden uit de neutrino 

detectors, zoals de Japanse Super-Kamiokande, die gebouwd is in een berg, waarom zouden 

muonen zich dan iets aantrekken van de lucht? Dit argument zou weer een argument leveren 

voor een volkomen constant deeltjesdichtheid spectrum: kort samengevat, ons onderzoek zou 

niets hebben opgeleverd. 

Een nog groter probleem was dat wij de aard van een kosmische lawine helemaal weglieten 

uit ons verwachtingsmodel: kosmische lawines beginnen namelijk eerst met lage 

deeltjesdichtheden, waarna die stijgen door verval van primaire en secundaire deeltjes. 

Intussen spreidt de lawine zich over een steeds groter oppervlak uit. Vervolgens dalen de 

deeltjesdichtheden weer doordat er een te lage energie is om nog nieuwe deeltjes aan te 

maken of om de deeltjes verder te dragen. Zie de figuur 16
50

 voor een verduidelijking. Wat 

wij dus waarschijnlijk in feite deden, was metingen verrichten aan de ‘staart’ van de lawine, 

als alle muonen al lang en breed ontstaan zijn en er geen nieuwe protonvervallen zijn en 

muonen verval de verandering in deeltjes 

aantallen domineert. 

Vreemd genoeg lijkt onze kwantitatieve 

hypothese juist wel redelijk te kloppen. 

Zou er misschien dan toch iets zitten in het 

argument dat de atmosfeer deeltjes filtert? 

Volgens welk proces zou dit dan gaan? 

Het enige dat ons bekend is dat een muon 

kan stoppen, is een atoomkern. Het is dus 

denkbaar dat atoomkernen muonen weg 

filteren. Kan dit aannemelijk worden 

gemaakt door middel van een berekening? 

Laten we berekenen wat de kans is voor 

een muon om een kern te raken als hij 1 

kg/cm
2
 stikstofatomen (het meest 

voorkomende element in de atmosfeer) 

passeert. Het is moeilijk om een maat te 

koppelen aan het oppervlak van de 

doorsnede van een stikstofatoom doordat 

er daar verschillende definities voor zijn. 

Hier gebruiken wij de zogenaamde ‘charge radius’. Deze is voor een N atoom circa 2,89∙
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 AL-RUBAIEE et al. 

Figuur 16- toe- en afname van deeltjes in een gesimuleerde lawine 
na door de atmosfeer heen te zijn gegaan, afkomstig van AL-
RUBAIEE et al. 



 
41 

10−15 m
51

. Dus is de doorsnede van een N atoom π ∙ (2,89 ∙ 10−15)2 = 2,62 ∙ 10−29m
2
. Eén 

mol van deze atomen zou dus bij benadering een oppervlak van 1 cm
2
 voor 

2,62∙10−29∙6,022∙1023

0,01
= 0,00158ste 

  deel bedekken. In één kg N gaan 
1000

14,00
 =71,4 mol N. Dus het 

oppervlak is voor (1-0,00158)
71,4

=0,893
ste

 deel onbedekt gebleven. Dit zou dus impliceren dat 

zo’n 10,7% van de muonen kwijt zou gaan aan kernbotsingen, terwijl in de realiteit zo’n 

58,7% kwijt lijkt te gaan. 

Het zou kunnen dat wij de radius verkeerd hebben ingeschat, maar een aannemelijkere 

verklaring is, dat deze discrepantie komt doordat de muonen vervallen. Muonen hebben 

namelijk een vervaltijd van 2,2 microseconden. Als wij stellen dat muonen op 15 km hoogte 

ontstaan en hun snelheid afronden naar c, zouden wij de gemiddelde gammafactor kunnen 

berekenen voor muonen waarvan telkens 58,7% na een reis door de atmosfeer vervalt. Deze 

gammafactor zouden wij dan kunnen vergelijken met andere data om te kijken of dat 

inderdaad een aannemelijke gammafactor is. Een reis van 15 km zou dus in ons 

referentieframe zo’n 15km /(300.000 km/s)=50 microseconden duren. Voor de muonen 

verstrijkt echter blijkbaar slechts 2,2 ∗ log0,5 1 − 0,587 = 2,8𝜇𝑠 om deze grootte van verval 

te verklaren.Dat zou een gammafactor van γ=50/2,8=17,8 impliceren. Zo een grote 

gammafactor zou een snelheid opleveren van 𝑣 = √1 − (
1

𝛾
)2 = 0,998𝑐. De bijbehorende 

energie zou dan c. 1,9 GeV zijn. Dit lijkt een vrij normale snelheid. Op het internet vinden wij 

dat muonen eerder energieën hebben van rond de 6 GeV
52

, maar het blijkt dat  verval in elk 

geval een zeer grote rol speelt en dat we in onze verwachting de invloed van de atmosfeer 

overschat hebben, aangezien het niet de dikte van de atmosfeer blijkt te zijn die er toe doet, 

maar de afgelegde afstand. ds, De optische dikte moet dus eerder worden gelezen als 

simpelweg s, de afgelegde afstand door de atmosfeer. 

Mogelijke vervolgonderzoeken 
 

In dit onderzoek hebben we een kwantitatief verband gevonden tussen de invalshoek van 

lawines en hun deeltjesdichtheid zoals gemeten op grondniveau. Wij hebben dit echter slechts 

kunnen doen voor events die waren waargenomen op een enkel station. De stations die wij 

hiervoor gebruikten waren ook alleen die, welke deel uitmaakten van het Science 

Park  cluster. Dit betekent dat ons onderzoek beperkt was in het soort fenomenen die het 

meette. Verder was de kwaliteit van de gebruikte metingen ook niet perfect, aangezien wij 

niet konden verklaren wat de verschillende discrete azimuth- en zenithspectra in verschillende 

stations veroorzaakte. Dit lag waarschijnlijk eerder aan een gebrek aan kennis over de 

apparatuur van onze kant dan aan de apparatuur zelf. Er is dus veel ruimte voor een 

vervolgonderzoek van dezelfde soort die wij hier uitvoerden, maar waarin de oorzaak van dit 

effect in acht wordt genomen. Verder zou zo’n dergelijk onderzoek zich kunnen toespitsen op 

alle HiSPARC detectoren in het land: dit zou een minder instrument- en  locatiegevoelig 

beeld geven. Naast het uitsluitend onderzoeken van individuele events, zou het onderzoeken 

van coïncidenties op meerdere stations een beter beeld kunnen geven van de onderzochte 

lawines omdat dan ook informatie als de afstand tot de kern van de lawine en de energie van 

het primaire deeltje berekend zou kunnen worden. Zulke informatie zou ontzettend kunnen 
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 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/muonatm.html 
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 http://cosmic.lbl.gov/SKliewer/Cosmic_Rays/Muons.htm 
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bijdragen tot het beter modelleren van zulke lawines en hoe zij zich verder vertakken en 

vervolgens uitdoven. 

Het is duidelijk dat er veel finetuning kan worden 

gedaan bij dit onderzoek, maar het schijnt ons ook dat 

de technieken die zijn gebruikt in dit profielwerkstuk 

ook voor veel andere onderzoeken zouden kunnen 

worden gebruikt. Zo zijn er, zoals op hisparc.nl te zien 

is, erg veel profielwerkstukken gemaakt over het 

verband tussen het voorkomen van onweer en events in 

de detectoren. Daar werd echter meestal gekeken per 

uur. De onderzoeken waren dan ook vaak redelijk 

inconclusief: het was moeilijk om te zien of een kleine 

stijging in het aantal events per uur ook daadwerkelijk 

te maken had met het onweer. Met de tools die wij nu 

hebben gebruikt zouden wij echter kunnen kijken naar 

het voorkomen van bliksem en kosmische 

stralingslawines op de microseconde schaal. Als het 

echter te moeilijk blijkt om aan data hierover te komen 

die van voldoende kwaliteit is, dan kan men nog altijd 

een bliksemdetector bouwen en die naast de stations 

zetten. Metingen over enkele onweersbuien zouden al 

genoeg moeten zijn om een verband aan te tonen, want 

als er bliksem een aantal keer is ingeslagen binnen een straal van een kilometer en dan in 

dezelfde milliseconde ook een event wordt gedetecteerd, dan is de kans erg laag dat er geen 

oorzakelijk verband is tussen deze twee fenomenen. Daarmee zou uitsluitsel kunnen worden 

gegeven over het verband tussen bliksem en kosmische straling.  

  

Figuur 17-een typische bliksemdetector, 
afkomstig van pi4ems.nl 

http://hisparc.nl/
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Bijlage diagrammen 
Hier staan per station alle bijbehorende gemaakte diagrammen. 

501 



 
45 



 
46 

 

  



 
47 

503 



 
48 



 
49 

 

  



 
50 

506 



 
51 



 
52 

 

  



 
53 

Coïncidenties in 501, 503, 506 
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Bijlage Gebruikte Python Code 

Opvraagprogramma 

1. # Deze code wordt gebruikt om data op te vragen van de hisparc servers   

2. import sapphire   

3. import tables   

4. from datetime import *   

5.    

6. doel = tables.open_file("SP_jan_2015.h5", 'w') # Maak een schrijfbestand aan   

7. begin = datetime(2015, 1, 1)   

8. eind = datetime(2015, 2, 1) # Begin is inclusief, eind exclusief bij Sapphire   

9. stations = [501, 503, 506]   

10. # Alleen deze stations zullen worden gebruikt in het onderzoek   

11. # Ze zijn gekozen vanwege hun goede triangulaire ligging   

12.    

13. for station in stations:   

14.     sapphire.download_data(doel, '/s'+str(station), station, begin, eind)   

15.     # Download alle data van elk station van de aangegeven periode (begin,eind)   

16.     # naar de subfolder /s<stationsnummer> in doel   

17. doel.flush() # Sla op   

Coïncidenties reconstructie programma 

1. import sapphire   

2. import tables   

3. from numpy import *   

4. import datetime   

5.    

6. bestand = tables.open_file('SP_jan_2015.h5', 'a')   

7.    

8. # Vind coincidences   

9. stations = ['/s501', '/s503', '/s506']   

10. coincidenties = sapphire.CoincidencesESD(bestand, '/coincidences', stations, overwrite=True)   

11. coincidenties.search_and_store_coincidences()   

12. print "Part 2"   

13. # Reconstrueer coincidences en store   

14. cluster = sapphire.ScienceParkCluster([501, 503, 506])   

15. print "Part 3"   

16. reconstrueer = sapphire.ReconstructESDCoincidences(bestand, cluster=cluster, overwrite = True)   

17. reconstrueer.reconstruct_and_store()   

Events reconstructie programma 

1. import sapphire   

2. import tables   

3. from numpy import *   

4.    

5. bestand = tables.open_file('SP_jan_2015.h5', 'a')   

6. # Flag 'a' wordt gebruikt om aanpassingen te doen   

7. reconstrueer = sapphire.ReconstructESDEvents(bestand,'/s501/', 501, overwrite=True)   

8. reconstrueer.reconstruct_and_store()   

9. reconstrueer = sapphire.ReconstructESDEvents(bestand,'/s503/', 503, overwrite=True)   

10. reconstrueer.reconstruct_and_store()   

11. reconstrueer = sapphire.ReconstructESDEvents(bestand,'/s506/', 506, overwrite=True)   

12. reconstrueer.reconstruct_and_store()   

13. # Reconstrueer alle events sla op   
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Events visualiserings programma 

1. import tables   

2. import matplotlib.pyplot as plt   

3. import numpy   

4. # Geeft oppervlakte bij een bepaalde kap theta   

5. def steradian(minhoek, maxhoek): # Geeft sterradialen band op sfeer.   

6.     return 2*numpy.pi*(numpy.cos(minhoek*numpy.pi/180)-numpy.cos(maxhoek*numpy.pi/180))   

7. # Pak data en verwijder de onbruikbare NaNS   

8. data = tables.open_file('SP_jan_2015.h5', 'r')   

9. zen = data.root.s506.reconstructions.col('zenith')   

10. azi = data.root.s506.reconstructions.col('azimuth')   

11. azi = [p for p in azi if not numpy.isnan(p)]   

12. zen = [t/numpy.pi*180 for t in zen if not numpy.isnan(t)]   

13.    

14. # Stel de grafische plot in   

15. sp = plt.subplot(111, projection='polar')   

16. sp.set_theta_zero_location('N')   

17. sp.set_theta_direction(-1)   

18. sp.set_ylim(0,90)   

19.    

20. plt.title("Hemelkaart van all events in station 506, januari 2015")   

21. plt.plot(azi, zen, 'ro')   

22. plt.show()   

23.    

24. # Maak azimuth en zenith histogrammen   

25. bins = numpy.arange(0,91,5)   

26. plt.hist(zen, bins, histtype='step')   

27. plt.title('Zenith Histogram van events in 506, januari 2015')   

28. plt.xlabel('Zenith (Graden)')   

29. plt.ylabel('Frequentie')   

30. plt.show()   

31.    

32. bins = numpy.arange(0,361,36)   

33. azi = [(p/numpy.pi*180+360)%360 for p in azi] # Maak de hoeken positieve graden   

34. plt.hist(azi, bins, histtype='step')   

35. plt.title('Azimuth Histogram van events in 506, januari 2015')   

36. plt.xlabel('Azimuth (Graden)')   

37. plt.ylabel('Frequentie')   

38. plt.xlim(0,360)   

39. plt.show()   

40.    

41. # Nu gaan we een histogram maken van de zenith inslagdichtheid   

42. # We maken tien bakken en delen die door de ruimte die zij opnemen in de hemel   

43. bins = [0 for x in range(0,18)] # We nemen 18 bakken van 5 graden   

44. # Eerst tellen   

45. for i in range(0,90, 5):   

46.     for j in zen:   

47.         if(j>=i and j < i+5):   

48.             bins[i/5] += 1   

49. # Dan factoren toepassen   

50. for i in range(0,90, 5):   

51.     bins[i/5] /= steradian(i,i+5)   

52. ax = plt.subplot(111)   

53. ax.bar(range(0,90,5), bins, 5) # Barchart   

54. ax.set_title("Eventdichtheid naar Zenithhoek (506)")   

55. ax.set_xlabel("Zenith (graden)")   

56. ax.set_ylabel("Eventdichtheid (N inslagen/steradiaal)")   

57. plt.show()   
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Coïncidenties visualiserings programma 

1. import tables   

2. import matplotlib.pyplot as plt   

3. import numpy   

4. # Geeft oppervlakte bij een bepaalde kap theta   

5. def steradian(minhoek, maxhoek): # Geeft sterradialen band op sfeer.   

6.     return 2*numpy.pi*(numpy.cos(minhoek*numpy.pi/180)-numpy.cos(maxhoek*numpy.pi/180))   

7. # Pak data en verwijder de onbruikbare NaNS   

8. data = tables.open_file('SP_jan_2015.h5', 'r')   

9. zen = data.root.coincidences.reconstructions.col('zenith')   

10. azi = data.root.coincidences.reconstructions.col('azimuth')   

11. azi = [p for p in azi if not numpy.isnan(p)]   

12. zen = [t/numpy.pi*180 for t in zen if not numpy.isnan(t)]   

13.    

14. # Stel de grafische plot in   

15. sp = plt.subplot(111, projection='polar')   

16. sp.set_theta_zero_location('N')   

17. sp.set_theta_direction(-1)   

18. sp.set_ylim(0,90)   

19.    

20. plt.title("Hemelkaart van alle coincidenties in 501, 503 en 506, januari 2015")   

21. plt.plot(azi, zen, ',')   

22. plt.show()   

23.    

24. # Maak azimuth en zenith histogrammen   

25. bins = numpy.arange(0,91,5)   

26. plt.hist(zen, bins, histtype='step')   

27. plt.title('Zenith Histogram van alle coincidenties in 501, 503 en 506, januari 2015')   

28. plt.xlabel('Zenith (Graden)')   

29. plt.ylabel('Frequentie')   

30. plt.show()   

31.    

32. bins = numpy.arange(0,361,36)   

33. azi = [(p/numpy.pi*180+360)%360 for p in azi] # Maak de hoeken positieve graden   

34. plt.hist(azi, bins, histtype='step')   

35. plt.title('Azimuth Histogram van alle coincidenties in 501, 503 en 506, januari 2015')   

36. plt.xlabel('Azimuth (Graden)')   

37. plt.ylabel('Frequentie')   

38. plt.xlim(0,360)   

39. plt.show()   

40.    

41. # Nu gaan we een histogram maken van de zenith inslagdichtheid   

42. # We maken tien bakken en delen die door de ruimte die zij opnemen in de hemel   

43. bins = [0 for x in range(0,18)] # We nemen 18 bakken van 5 graden   

44. # Eerst tellen   

45. for i in range(0,90, 5):   

46.     for j in zen:   

47.         if(j>=i and j < i+5):   

48.             bins[i/5] += 1   

49. # Dan factoren toepassen   

50. for i in range(0,90, 5):   

51.     bins[i/5] /= steradian(i,i+5)   

52. ax = plt.subplot(111)   

53. ax.bar(range(0,90,5), bins, 5) # Barchart   

54. ax.set_title("Coincidentiedichtheid in 501, 503, 506 naar Zenithhoek, janurari 2015")   

55. ax.set_xlabel("Zenith (graden)")   

56. ax.set_ylabel("Eventdichtheid (N inslagen/steradiaal)")   

57. plt.show()   
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Programma ter controlering van de hypothese 

1. # This is where the magic happens:   

2. # Check the hypothesis   

3. # Make three graphs for events:   

4. # One with dots between theta and particle density   

5. # One bar for averages of the same kind   

6. # One bar for averages with 1/cos theta and -log density plotted   

7.    

8. import tables   

9. import sapphire   

10. import numpy   

11. import matplotlib.pyplot as plt   

12. # Lees data in   

13. b = tables.open_file('SP_jan_2015.h5', 'r')   

14.    

15. print("Copying zens")   

16. zens = b.root.s506.reconstructions.col('zenith')   

17. print("Getting densities progress:")   

18. densities = []   

19. prog = 0   

20. percent = 0   

21. for i in b.root.s506.events:   

22.     densities.append(sapphire.analysis.event_utils.station_density(i))   

23.     prog +=1   

24.     if(float(prog)/len(zens) >= percent):   

25.         print(percent)   

26.         percent += 0.01   

27. print(len(zens), len(densities))   

28. nzens = [] # In deze twee gaan de goedgekeurde niet-nan events   

29. ndensities = []   

30. # Zoek alle niet-nan events en de bijbehorende zenith en dichtheid   

31. events = []   

32. for i in range(0,len(zens)):   

33.     if(not numpy.isnan(zens[i])):   

34.         nzens.append(zens[i])   

35.         ndensities.append(densities[i])   

36. for i in range(0,len(nzens)): # Omzetten naar graden   

37.     nzens[i] = nzens[i]/numpy.pi*180   

38. # Plot densities   

39. pzens = numpy.array(nzens)   

40. pdensities = numpy.array(ndensities)   

41. sp = plt.subplot(111)   

42. sp.set_xlim(0, 90)   

43. sp.plot(pzens, pdensities, marker=',', ls='')   

44. plt.xlabel('Zenith (Graden)')   

45. plt.ylabel('MIPS')   

46.    

47. plt.title('Zenith tegen MIPS/m^2, alle events januari 2015 in station 506')   

48. plt.show()   

49. # Vul boxes   

50. zenbox = [0]*18   

51. densbox = [0]*18   

52. for i in range(0,len(nzens)):   

53.     zenbox[int(nzens[i]/5)] += 1   

54.     densbox[int(nzens[i]/5)] += ndensities[i]   

55. for i in range(0,len(densbox)):   

56.     densbox[i] /= (zenbox[i] if zenbox[i] != 0 else 1)   

57. print(densbox)   

58. # Plot boxes   

59. ax = plt.subplot(111)   

60. ax.bar(range(0,90,5), densbox, 5) # Barchart   

61. ax.set_title("Station 506 Gemiddelde deeltjesdichtheid naar zenith")   

62. ax.set_xlabel("Zenith (graden)")   

63. ax.set_ylabel("Gem. deeltjesdichtheid lawine (MIPS/m^2)")   
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64. plt.show()   

65. # Plot log en 1/cos theta   

66. sp = plt.subplot(111)   

67. x = [1/numpy.cos(p*2*numpy.pi/360) for p in range(0,60,5)]   

68. y = [-numpy.log(p) for p in densbox[:12]]   

69. # Fit trendline   

70. eq = numpy.polyfit(x,y,1)   

71. eq = numpy.poly1d(eq)   

72. linex = numpy.linspace(1,1.7,100)   

73. sp.plot(x, y, '+', linex, eq(linex), 'r--')   

74. plt.xlabel('1/cos(theta)')   

75. plt.ylabel('-log(gem MIPS/m^2)')   

76. plt.title('-log gem. MIPS tegen 1/cos(theta), station 506, jan 2015\nInslaghoeken 0-

60 graden\nTrendlijn: '+'y=%.6fx+%.6f'%(eq[1],eq[0])) # Add trendlijn info   

77.    

78. plt.show()   

 


