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Voorwoord 

 
In eerste instantie zouden wij ons profielwerkstuk doen over olivijn, een stof die 

misschien het broeikaseffect tegen kan gaan. Dit zou dan voor het vak scheikunde 

zijn. Na een paar weken waren wij zelf nog steeds niet verder gekomen met het 

onderzoek over olivijn, simpelweg omdat we er nauwelijks iets over konden vinden. 

Ook bleek het minder interessant te zijn dan we voorheen dachten.  

 

Toen meneer Prins over HiSPARC begon, waren wij gelijk enthousiast, en hadden 

we al snel besloten dat we, ondanks dat het laat was, toch nog wilden overstappen 

naar natuurkundig profielwerkstuk. HiSPARC is een project waarbij meerdere 

detectoren op verschillende scholen over heel Nederland zijn verspreid. Hiermee 

meten ze de kosmische straling die binnenvalt vanuit de atmosfeer. Wel gaan wij 

het iets anders aanpakken, wij gaan meer aan de slag met hoe muonen op aarde 

aan kunnen komen ondanks hun korte levensduur.  

 

We zijn nu nog steeds erg blij met onze keus, omdat dit dichter bij onze interesses 

ligt dan olivijn en het broeikaseffect. Ook hebben wij besloten om in plaats van de 

detectoren op het dak van Dalton Lyceum, gebruik te maken van de detectoren in 

Leiden. We kunnen namelijk daarmee wat gevarieerder onderzoek doen. We 

verwachtten dat dit zeker geen makkelijk profielwerkstuk zou worden. We zijn 

namelijk aan de slag gegaan met kosmische deeltjes en met de relativiteitstheorie 

van Albert Einstein! Het is algemeen bekend dat de relativiteitstheorie een erg 

abstracte theorie is, die moeilijk is om door te krijgen en veel wiskunde bevat.  

 

Gelukkig hebben wij op de universiteit Leiden wel hulp van een derdejaars student 

natuurkunde gehad. Verder zijn we erg blij dat het allemaal duidelijk is geworden. 

We wisten wat we gingen doen, hoe we het gingen doen, wat een rustgevend gevoel 

gaf. Dit was waarschijnlijk ook de reden dat we erg veel zin hadden om aan de slag 

te gaan! Ondanks dat we dus verwachtten dat het moeilijk zou gaan worden, 

hoopten we met de hulp van Oliver (de student in Leiden) en het commentaar van 

meneer Prins eruit te komen.  
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Inleiding  

 
HiSPARC  

In het kader van HiSPARC is dit profielwerkstuk ontstaan. HiSPARC staat voor High 

School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Het is dus een project dat 

zich bezighoudt met natuurkundige onderzoeken die verband houden met 

kosmische straling. Dat het project een Engelse naam heeft, geeft al aan dat het om 

een internationaal project gaat. In Nederland loopt het project vanaf 2003. Scholen 

die zich hebben aangesloten bij het onderzoek, hebben een detector op het dak van 

de school geplaatst. De detector meet kosmische straling. Er zijn inmiddels 

verschillende netwerken van detectoren gecreëerd. Hiermee wordt een grote 

hoeveelheid informatie verkregen, waardoor men steeds meer en steeds 

nauwkeurigere uitspraken kan doen over kosmische straling. Aan het eind van deze 

inleiding is een uitleg gegeven van de werking van de detector.  

 

Hoofdvraag en Deelvragen  

Bij dit profielwerkstuk hebben wij niets met de al eerder verkregen data gedaan. Wij 

hebben ons bezig gehouden met de vraag hoe het mogelijk is dat muonen, deeltjes 

uit kosmische straling, de Aarde kunnen bereiken. Nu denk je misschien: Waarom 

zou dat niet kunnen? Zonder enige voorkennis zouden wij dat waarschijnlijk ook 

hebben gedacht. Het is echter zo dat muonen een zeer korte vervaltijd hebben, wat 

betekent dat ze erg kort bestaan. Intussen leggen ze hele grote afstanden af. Als we 

deze afstanden delen door hun vervaltijd, komen we uit op snelheden die groter zijn 

dan de lichtsnelheid! In de wetenschap is aangenomen dat niets sneller is dan het 

licht. Hoe is het mogelijk dat muonen, terwijl ze zo’n korte vervaltijd hebben, zulke 

grote afstanden kunnen afleggen? Om op deze hoofdvraag een duidelijk antwoord te 

kunnen geven, hebben we de volgende vier deelvragen geformuleerd:  

 

1. Wat is kosmische straling? 

2. Wat houdt de speciale relativiteitstheorie in? 

3. Wat is de gemiddelde vervaltijd van muonen? 

4. Wat is de gemiddelde snelheid van muonen?  

 

De eerste twee deelvragen, die de benodigde achtergrondinformatie bevatten om de 

uiteindelijke conclusie te bevatten, zijn geschreven aan de hand van 

literatuuronderzoek. Om de laatste twee deelvragen te kunnen beantwoorden, zijn 

twee experimenten gedaan. De laatste twee hoofdstukken bevatten echter ook 

wiskundige theorie die bij de experimenten past, zodat de onderzoeken beter te 

begrijpen zullen zijn.  
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Overeenkomsten met lesstof 

Lesstof die overeenkomt met informatie uit hoofdstuk 1 uit dit profielwerkstuk, is te 

vinden in hoofdstuk vier en vijf van het kernboek uit vwo 6 van systematische 

natuurkunde. Hoofdstuk 1 was echter al af toen wij deze stof klassikaal gingen 

behandelen. Verder zijn er geen noemenswaardige overeenkomsten.  

 

Hoe werkt de detector? 

Om de muonen te detecteren wordt een detector gebruikt die alle positieve of 

negatieve deeltjes van kosmische straling kan detecteren. In deze paragraaf wordt 

op chronologische volgorde besproken wat er gebeurt vanaf het moment dat een 

geladen deeltje de detector aanraakt.  

 

Het eerste onderdeel van de detector waarmee een muon in aanraking komt, is de 

scintillator. Deze plaat is meestal grotendeels van perspex gemaakt en bevat ook een 

kleine hoeveelheid van een organische stof. De atomen in de scintillator worden 

aangeslagen door de geladen deeltjes die de scintillator passeren. Wanneer de 

elektronen van de atomen weer terugvallen, komt de opgeslagen energie vrij in de 

vorm van licht. De fotonen van het licht worden weerkaatst in de scintillator, totdat 

ze de doorgang naar de fotoversterkerbuis hebben gevonden. Om te voorkomen dat 

er licht ontsnapt, is de scintillator verpakt met speciaal materiaal.  

 

Het zijoppervlak van de fotoversterkerbuis is veel kleiner dan het zijoppervlak van 

de scintillator. Om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk fotonen uit de 

scintillator in de fotoversterkerbuis komen, heeft men een lichtgeleider tussen de 

twee onderdelen geplaatst. De lichtgeleider verbindt de zijkanten van de scintillator 

en de fotoversterkerbuis met elkaar. Op deze manier worden er meer lichtstralen 

opgevangen, dan wanneer de scintillator en de fotoversterkerbuis direct met elkaar 

verbonden zouden zijn. Er moet voor worden gezorgd dat de invalshoek van het licht 

naar de lichtgeleider kleiner is dan de grenshoek, omdat het licht anders weer terug 

de scintillator in wordt gekaatst. Ondanks al deze maatregelen, zullen niet alle 

fotonen de fotoversterkerbuis bereiken.  

 

 
Afb. 1: foto van lichtgeleider  

 

De fotoversterkerbuis is een apparaat dat een kleine hoeveelheid licht kan omzetten 

in elektrische stroom. In het begin van de fotoversterkerbuis zit een kathode. Als de 

fotonen hierop vallen, komen er elektronen los van de atomen in de kathode. Deze 

werking wordt het foto-elektrisch effect genoemd. De losgekomen elektronen worden 

foto-elektronen genoemd. In de fotoversterkerbuis zitten een aantal dynodes; een 

soort plaatjes waarover steeds een hogere spanning staat. Er staat dus een lagere 

spanning over een dynode aan de kant van de kathode dan over een dynode aan de 

kant van de anode. De foto-elektronen bewegen via de krachten van de elektrische 

velden tussen de dynodes richting de anode. Bij het aanraken van een dynode, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=lichtgeleider+scintillator&source=images&cd=&cad=rja&docid=YLyVJB-54CYLBM&tbnid=d1DJ5JrFWuB_kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hisparc-leiden.nl/bouwen/bouwen-04c.html&ei=tlIRUZCNFMWo0AXysIDgBw&bvm=bv.41867550,d.d2k&psig=AFQjCNHpGTvQGUJAO8OrwPNqpnmWkTVVhw&ust=1360176126579235
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komen meer elektronen los. De elektronen worden versneld door de oplopende 

spanning tussen de dynodes, waardoor uiteindelijk een meetbare stroom zal 

ontstaan. Hoe meer dynodes, hoe sterker de stroom. De fotoversterkerbuis 

genereert een stroom, nadat er een muon op de scintillator is gevallen.    

 

 
Afb. 2: fotoversterkerbuis; door oplopende spanningen komen steeds meer elektronen vrij  

 

Een aantal wetenswaardigheden:  

- Het is van belang dat er twee scintillatoren, twee lichtgeleiders en twee 

fotoversterkerbuizen zijn aangesloten. Bepaalde instellingen zorgen ervoor 

dat als op beide platen tegelijk een deeltje terecht komt, een signaal wordt 

opgeslagen. Overige impulsen worden genegeerd. Zo worden alleen deeltjes 

uit dezelfde lawine geregistreerd.  

- Het stroompje wordt gesignaleerd door een computer, een tellerkastje of een 

oscilloscoop (een oscilloscoop is het nauwkeurigst). Bij de onderzoeken die 

voor dit PWS zijn gedaan, is een computer gebruikt.  

- Er komen gemiddeld 20.000 fotonen vrij bij een botsing van een muon op de 

scintillator.  

- Bij een bepaalde detector ontstaat in een periode van 10-7 s een stroom van 

4,7 x 10-6 A (om een indruk te krijgen van de orde van grootte).   

- Hoeveel procent van het aantal muonen uiteindelijk zal leiden tot impulsen, 

is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de apparatuur. De balken die door 

ons worden gebruikt, hebben een oppervlakte van 600 cm2. Er komt 

ongeveer één muon per vierkante centimeter per seconde op de Aarde aan. 

Onze apparatuur registreerde één puls per 30 seconden, wat dus ongeveer 

0,006% is van het totale aantal passerende muonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Afb. 3: 1 scintillator, 2 lichtgeleider, 3 fotoversterkerbuis  

1 2 
3 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=fotoversterkerbuis&source=images&cd=&cad=rja&docid=CsJwTbpHeiW77M&tbnid=gL2N05WCaMXxKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hisparc.nl/en/docent-student/hisparc-detector/fotoversterker-buizen/&ei=ZlQRUdXbA4Km0QWGtoB4&bvm=bv.41867550,d.d2k&psig=AFQjCNF8Y_9zwyYrWJnUd5I0njBbcVLryg&ust=1360176584079362
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1. Wat is kosmische straling? 

 
De kosmische deeltjes die we gaan detecteren, zijn subatomaire deeltjes. Om goed 

te begrijpen wat kosmische deeltjes zijn, geven we eerst een overzicht van de 

indeling van subatomaire deeltjes in het standaardmodel van de deeltjesfysica. Twee 

hoofdgroepen zijn fermionen en bosonen. Fermionen zijn krachtvoelende deeltjes en 

bosonen zijn krachtdragende deeltjes.  

 

 

1.1 Overzicht elementaire deeltjes 
 

Fermionen 

Een fermion bezit een halftallige spin (s=1/2, s=3/2, s=5/2, enz.). De spin is de 

draaibeweging van een deeltje. Een deeltje kan om zijn eigen as draaien. Als je kijkt 

naar een deeltje dat zich in een elektromagnetisch veld bevindt, zie je dat het deeltje 

altijd slechts in bepaalde richtingen georiënteerd kan zijn ten opzichte van het 

elektromagnetisch veld. Je kan het spinhoekmoment vergelijken met een 

kompasnaaldje.  

 
Afb. 4: eenvoudige weergave van de spin van een deeltje  (met spin=1/2) 

 

 

Fermionen zijn op te delen in twee groepen, namelijk leptonen en quarks. 

  

Leptonen  

Lepton betekent in het Grieks ‘klein’ of ‘fijn’. Er zijn drie generaties leptonen. Deze 

moet je beschouwen als drie generaties binnen een familie met precies hetzelfde 

genotype (erfelijke eigenschappen), alleen een andere leeftijd. Als je leeftijd naar 

gewicht vertaald, krijg je drie families met eigenschappen die alleen verschillen, 

doordat leptonen van de eerste generatie veel lichter zijn dan die van de tweede 

generatie en nog veel lichter zijn dan leptonen van de derde generatie.  

 

De leptonen hebben ieder een antideeltje. Sterker nog, alle deeltjes hebben een 

corresponderend antideeltje, met een gelijke massa maar een tegengestelde lading. 

Ook deeltjes zonder lading hebben een antideeltje. Dit is verklaarbaar door het feit 

dat deeltjes een bepaalde ladingstructuur (positief in het midden en aan de randen, 

negatief ertussen) en een dipoolmoment hebben. 
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Er zijn twaalf leptonen (zes leptonen en zes antileptonen): 

Eerste generatie: 

 Elektron: een zeer klein negatief deeltje die gebonden of los kan voorkomen. Het 

wordt weergegeven als e-. Als een elektron gebonden is, zit het in de 

elektronenschil van een atoom. Een elektron heeft een lading van -1e (1e= 

1,60x10-9 C) en een rustmassa van 0,511 MeV. 

 Positron: het antideeltje van een elektron. Het positron wordt weergegeven als e+. 

De rustmassa is hetzelfde als dat van een elektron en de lading is +1e. 

 Elektron-neutrino: de neutrinovorm van een elektron. Het wordt weergegeven als 

Ve. Een neutrino is een ongeladen deeltje. De rustmassa is niet bekend, maar 

we weten wel dat het kleiner is dan 2,5 eV. 

 Elektron-antineutrino: het antideeltje van een elektron-neutrino. Een elektron-

antineutrino wordt weergegeven als     . De rustmassa is niet bekend, maar we 

weten wel dat het kleiner is dan 2,5 eV. 

 

Tweede generatie: 

 Muon: een deeltje met een negatieve lading, dat wordt weergegeven als -. Een 

muon heeft een rustmassa van 105,6 MeV en een lading van -1e. Een muon 

heeft een snelheid van 0,998c (c=lichtsnelheid). Daarbij nadert de snelheid van 

een muon de lichtsnelheid. Tijdsdilatatie gaat dan een rol spelen (zie 

relativiteitstheorie). Het muon is het deeltje dat we gaan detecteren in de 

proeven.  

 Antimuon: het antideeltje van een muon. Het wordt weergegeven als +. Een 

antimuon heeft een rustmassa van 105,6 MeV en een lading van +1e. 

 Muon-neutrino: het neutrinodeeltje van een muon, dat wordt weergegeven als 

V . Het is niet zeker of een muon-neutrino een rustmassa bezit, maar als het 

dat wel heeft, is het kleiner dan 170 eV. 

 Muon-antineutrino: het antineutrinodeeltje van een muon. Het muon-

antineutrino wordt weergegeven als V . Het is niet zeker of een muon-neutrino 

een rustmassa bezit, maar als het dat wel heeft, is het kleiner dan 170 eV. 

 

Derde generatie: 

 Tau: een deeltje met een negatieve lading, dat wordt weergegeven als τ-. Tau 

heeft een rustmassa van 1,777 GeV en een lading van -1e. Door de grote massa 

is het tau-deeltje erg instabiel. 

 Antitau: het antideeltje van tau. Antitau wordt weergegeven als τ+. De rustmassa 

is 1,777 GeV en de lading is +1e. 

 Tau-neutrino: het neutrinodeeltje van tau. Tau-neutrino wordt weergegeven als 

Vτ. Het is niet zeker of Vτ een rustmassa heeft, maar als het dat wel heeft, is het 

kleiner dan 18 MeV. 

 Tau-antineutrino: het antineutrinodeeltje van tau. Tau-antineutrino wordt 

weergegeven als  Vτ. Het is niet zeker of Vτ een rustmassa heeft, maar als het 

dat wel heeft, is het kleiner dan 18 MeV. 

 

 

Ve 
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Quarks 

Quarks zijn er in verschillende smaken. Je kan de generaties quarks weer het beste 

zien als generaties binnen een familie. De deeltjes uit de eerste generatie zijn 

dezelfde als die uit de derde generatie, behalve dat de quarks uit de derde generatie 

veel zwaarder zijn. Quarks zijn onder te verdelen in twaalf deeltjes (zes quarks en 

zes anti-quarks): 

 

Eerste generatie 

 Up quark: een deeltje dat wordt weergegeven als u. Een up quark heeft een 

lading van + e en een rustmassa tussen 1,7 MeV en 3,3 MeV. De up quark is 

stabiel en veel alledaagse materie is opgebouwd uit up quarks. 

 Anti-up quark: het antideeltje van een up quark. De anti-up quark wordt 

weergegeven als u. Een anti-up quark heeft een lading van - e en een 

rustmassa tussen 1,7 MeV en 3,3 MeV. Het is erg instabiel. 

 Down quark: een deeltje dat wordt weergegeven als d. Een down quark heeft een 

lading van - e en een rustmassa tussen 4,1 MeV en 5,8 MeV. De down quark is 

stabiel en veel alledaagse materie is opgebouwd uit down quarks. 

 Anti-down quark: het antideeltje van een down quark. De anti-down quark 

wordt weergegeven als d. Een anti-down quark heeft een lading van + e en een 

rustmassa tussen 4,1 MeV en 5,8 MeV. Het is erg instabiel. 

 

Tweede generatie 

 Strange quark: een deeltje dat wordt weergegeven als s. Een strange quark heeft 

een lading van - e en een rustmassa van 101 MeV. Een strange quark zit ook in 

deeltjes in kosmische straling. 

 Anti-strange quark: het antideeltje van een strange quark. Een anti-strange 

quark wordt weergegeven als s. Het heeft een lading van + e en een rustmassa 

van 101 MeV. Het is erg instabiel. 

 Charm quark: een deeltje dat wordt weergegeven als c. Een charm quark heeft 

een lading van + e en een rustmassa van 1270 MeV. Een charm quark zit ook 

in deeltjes in kosmische straling. 

 Anti-charm quark: het antideeltje van een charm quark. De anti-charm quark 

wordt weergegeven als c. Het heeft een lading van - e en een rustmassa van 

1270 MeV. Het is erg instabiel. 

 

Afb. 5: Leptonen met hun eigenschappen 
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Derde generatie 

 Top quark: een deeltje dat wordt weergegeven als t. Een top quark heeft een 

lading van + e en een rustmassa van 172 GeV. Dit is heel zwaar, waardoor het 

heel instabiel is en snel vervalt. Een topquark komt alleen voor in 

deeltjesversnellers en het kwam waarschijnlijk voor bij de oerknal. 

 Anti-top quark: het antideeltje van een top quark. Een anti-top quark wordt 

weergegeven als t. Het heeft een lading van - e en een rustmassa van 172 GeV. 

Het is erg instabiel. 

 Bottom quark: een deeltje dat wordt weergegeven als b. Een bottom quark heeft 

een lading van - e en een rustmassa tussen 4,19 GeV en 4,67 GeV. Het is heel 

instabiel en vervalt snel. Een bottom-quark komt alleen voor in 

deeltjesversnellers en het kwam waarschijnlijk voor bij de oerknal. 

 Anti-bottom quark: het antideeltje van een bottom quark. Een anti-bottom quark 

wordt weergegeven als b. Het heeft een lading van + e en een rustmassa tussen 

4,19 GeV en 4,67 GeV. Het is zeer instabiel.  

 

Let op: we hebben het steeds over rustmassa. Massa is namelijk 

snelheidsafhankelijk (zie deelvraag 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 6: Quarks met hun eigenschappen 

 

Hadronen 

Hadronen zijn subatomaire deeltjes die uit quarks bestaan. Er zijn twee soorten 

hadronen, namelijk baryonen en mesonen.  

 

 Baryon: een hadron dat bestaat uit drie quarks. De nucleonen (deeltjes in een 

atoomkern, dus neutronen en protonen) zijn baryonen. Baryonen hebben een 

halftallige spin en zijn dus fermionen.  

 Meson: een hadron dat bestaat uit een quark en een antiquark. Een meson heeft 

een heeltallige spin (het is dus een samengestelde boson). Hieronder zie je een 

overzicht van de meest voorkomende mesonen, de quarks waaruit ze bestaan en 
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hun ladingen. Een meson dat veel voorkomt in kosmische straling is het pion, - 

( ud) of + ( du). 

 
Afb. 7: Mesonen met hun eigenschappen 

 

Bosonen 

Een boson bezit een heeltallige spin (s=0, s=1, s=2, enz.). Verschillende bosonen 

kunnen zich op hetzelfde moment in dezelfde quantumtoestand bevinden (ze 

kunnen dezelfde oriëntatie aannemen). Bosonen zijn deeltjes die krachten 

overbrengen tussen fermionen. Ze dragen een van de vier fundamentele 

natuurkrachten. Deze zijn: 

 

1. Elektromagnetisme:  

Elektromagnetisme wordt overgebracht door fotonen (lichtdeeltjes). Licht is dus 

elektromagnetische straling dat door onze ogen waargenomen kan worden. Een 

foton wordt weergegeven als . Een  heeft geen rustmassa en beweegt zich in 

vacuüm met de snelheid van het licht. Een foton is heel stabiel, want het kent geen 

tijd (zie deelvraag 2). Elektromagnetisme is de aanduiding voor de interactie tussen 

het elektrische veld en het magnetische veld. De twee componenten staan altijd 

loodrecht op elkaar. 

 

2. Sterke kernkracht:  

De sterke kernkracht is de kracht die quarks samenbindt en op grotere schaal ook 

neutronen en protonen bij elkaar houdt in een atoomkern. Sterke kernkracht wordt 

veroorzaakt door gluonen. 

 

Gluonen (glue=lijm) zijn de krachtdragende deeltjes die onderling worden 

uitgewisseld door quarks. Ze worden weergegeven als g. Quarks hebben een 

kleurlading. Deze kleuren zijn rood, groen en blauw (en voor antiquarks zijn dit 

anti-rood, anti-groen en anti-blauw). Deze kleuren hebben niets te maken met 

kleuren zoals wij ze kennen. Een rode quark is dus niet echt rood. De drie kleuren 

bij elkaar (of de drie antikleuren bij elkaar) geven een neutrale kleurlading. Een 

meson bevat een quark met een kleurlading en een anti-quark met en 

antikleurlading, dus dit geeft bij elkaar ook een neutrale kleurlading. Hadronen zijn 

altijd kleur-neutraal.  

 

Een gluon heft een kleurlading en een anti-kleurlading.  Bij interactie tussen 

gluonen en quarks wisselen quarks gluonen uit en daarbij veranderen ze steeds van 

kleur. Bijvoorbeeld: er is een neutron, dat bestaat uit twee down-quarks en een up-

quark. Alle drie de quarks bevatten een verschillende kleur, want een hadron is 
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altijd kleur-neutraal. Er is dus een rode, groene en blauwe quark. De blauwe quark 

zendt een blauw-antigroen gluon uit naar de groene quark. De groene quark wordt 

dan blauw (het krijgt een blauwe kleurlading en een anti-groene kleurlading) en de 

blauwe quark wordt dan groen (het verliest zijn blauwe kleurlading en zijn anti-

groene kleurlading). De neutron blijft kleur-neutraal. Quarks zouden onderling 

afgestoten worden doordat ze eenzelfde elektrische lading hebben, als  ze niet bij 

elkaar worden gehouden door overdracht van gluonen. Zie ook afbeelding 8. 

 

 
 

 

 

 

 

Afb. 8 

 

3. Zwakke kernkracht:  

De zwakke kernkracht is de kracht die ervoor verantwoordelijk is dat zware quarks 

en leptonen vervallen in lichtere quarks en leptonen. Door het verval in lichtere 

deeltjes is al het gewone materie op aarde opgebouwd uit de lichtste quarks (up en 

down) en de lichtste lepton (het elektron). De krachtvoerende deeltjes van de 

zwakke kernkracht zijn W+, W- en Z0. De rustmassa van een W±-deeltje is 80,4 GeV 

en Z0 heeft een rustmassa van 90,2 GeV.  

 

Er zijn drie basistypen van wisselwerking voor de zwakke kernkracht, namelijk: 

 Een geladen lepton kan een W-boson uitzenden of absorberen en omzetten in 

een corresponderend neutrino. 

 Een down type quark kan een W-boson absorberen of uitzenden en overgaan in 

een supertype van een up quark. Zo kan ook een up type quark een W-boson 

absorberen of uitzenden en overgaan in een supertype van het down quark. 

 Een lepton of een quark kan een Z-boson uitzenden of absorberen. 

De eerste twee typen zijn geladen-stroom-wisselwerkingen. Samen zijn ze 

verantwoordelijk voor bèta-verval.  

 

Hieronder staat muonverval eenvoudig weergegeven:    
-  e- + V  + Ve 

 

In werkelijkheid gaat het zo:  

-  V  + W- 

W-  e- + Ve 

Je ziet dat een muon eerst vervalt in een muon-neutrino en W- boson, die 

vervolgens vervalt in een elektron en een elektron-neutrino. 

 

4. Zwaartekracht: 

Van de vier fundamentele krachten is de zwaartekracht de zwakste, maar wel de 

bekendste. Zwaartekracht is de aantrekkende kracht die twee massa’s op elkaar 

uitoefenen. Onderzoekers denken dat er een drager is voor de zwaartekracht, 
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namelijk het graviton. Het graviton zou een stabiele boson zijn, zonder rustmassa 

en met spin=2.  

 

De zwaartekracht die op een deeltje wordt uitgeoefend, is afhankelijk van de massa 

en de gravitatieconstante. Een deeltje krijgt zijn massa door het higgs-boson. Het 

higgs-boson is de drager van het higgsveld, dat in het hele universum aanwezig is. 

Het higgsveld is een energieveld dat de massa van elementaire deeltjes veroorzaakt. 

Het higgsveld beïnvloedt verschillende deeltjes op een verschillende manier. Dit 

hangt af van de mate waarin higgs-bosonen aan een deeltje blijven “plakken”. Hoe 

meer higgs-deeltjes er blijven plakken, hoe zwaarder de quark of lepton. Wat 

bepaalt of de higgs-deeltjes blijven plakken, is nog onbekend. Het werkelijke 

bestaan van het higgs-deeltje is echter nog niet bewezen.  
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 deeltje symbool Lading  rustmassa spin antideeltje 

Fermionen 

(krachtvoelende 

deeltjes) 

Leptonen Eerste 

generatie 

Elektron e- -1 0,511 MeV 1/2 positron 

Elektron-

neutrino 

Ve -1 <2,5 eV 1/2 Elektron-

antineutrino 

Tweede 

generatie 

Muon - -1 105,6 MeV 1/2 Antimuon 

Muon-

neutrino 

V  -1 <0,17 MeV 1/2 Muon-antineutrino 

Derde 

generatie 

Tau τ- -1 1,777 GeV 1/2 Antitau 

Tau-

neutrino 

Vτ -1 <18 MeV 1/2 Tau-antineutrino 

Quarks Eerste 

generatie 

Up u +2/3 1,7 MeV - 

3,3 MeV 

1/2 Anti-up 

Down d -1/3 4,1 MeV - 

5,8 MeV 

1/2 Anti-down 

Tweede 

generatie 

Strange s -1/3 101 MeV 1/2 Anti-strange 

Charm c +2/3 1270 MeV 1/2 Anti-charm 

Derde 

generatie 

Top t +2/3 172 GeV 1/2 Anti-top 

Bottom b -1/3 4,19 GeV - 

4,67 GeV 

1/2 Anti-Bottom 

 

 

deeltje symbool lading rustmassa spin fundamentele 

natuurkracht 

Bosonen (krachtdragende deeltjes) Foton  0 0 1 Elektromagnetisme 

Gluon g 0 0 1 Sterke kernkracht 

W-boson W+/W- +1/-1 80,4 GeV 1 Zwakke 

kernkracht 

Z-boson Z0 0 90,2 GeV 1 Zwakke 

kernkracht 

Graviton - 0 0 2 Zwaartekracht 

Higgs-

boson 

H+/H-

/H0 

+1/ 0/ 

-1 

125,3 GeV 0 Zwaartekracht 

 deeltje symbool lading rustmassa spin quarks 

 

Hadronen 

Mesonen (bosonen) Pion - -1 139,6 MeV 0 ud 

Pion + +1 139,6 MeV 0 du 

Kaon K+/K-

/K0 

+1/ 0/ 

-1 

494 MeV 1 su/ sd/ ds/ us 

Baryonen 

(fermionen) 

Proton p +1 938,3 MeV 1/2 uud 

Neutron n 0 939,6 MeV 1/2 udd 

 

Afb. 9: overzicht indeling deeltjes (alleen de bekendste hadronen zijn vermeld, want dit zijn er heel veel)
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1.2 Kosmische straling en kosmische air showers 
 

Nu we een overzicht hebben van kosmische deeltjes, kunnen we dieper ingaan op 

het fenomeen kosmische straling. Kosmische straling is de verzamelnaam voor 

allerlei geladen en ongeladen deeltjes met veel energie die op de aardatmosfeer 

botsen. Kosmisch betekent: van het heelal afkomstig en straling is het uitzenden 

van energie in de vorm van elektromagnetische golven of subatomaire deeltjes. 

Wanneer een deeltje de dampkring binnenkomt, botst het tegen atomen en ontstaat 

er een air-shower, een lawine van secundaire deeltjes. Het deeltje vervalt dan in 

andere deeltjes. De invloed van de zwakke kernkracht op het verval van deeltjes 

hebben we al eerder besproken. De lawine van kosmische deeltjes die ontstaat door 

verval van een deeltje dat tegen de aardatmosfeer botst, noemen we een kosmische 

air shower. 

 

 

 
Afb. 10: Kosmische air shower (in de legenda is gegeven dat e+ = elektron en dat e- = positron, maar dit moet 

andersom zijn)  
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Op de bovenstaande afbeelding kan je zien dat een proton, een positief geladen 

deeltje (p+), vervalt in drie verschillende pionen. - is een negatief geladen pion, + is 

een positief geladen pion en v is een neutraal geladen pion.  

 

Een ongeladen pion vervalt bijna altijd in 2 fotonen en heel soms in een elektron, e-, 

een positron, e+, en een foton. Fotonen zijn stabiel en vervallen dus niet. Als een 

foton met veel energie op materie botst, kan het veranderen in 2 elektrisch geladen 

deeltjes met massa,  een e- en e+. Dit wordt creatie genoemd (omdat er materie 

ontstaat). Een positief geladen pion valt uiteen in een +, een antimuon, en in een 

V , een muon-neutrino. Een negatief geladen pion valt uiteen in een -, een muon, 

en in een V . Een muon is negatief geladen en bij een antimuon is dit precies het 

tegenovergestelde, dus deze is positief geladen. Een muon vervalt in een negatieve e-

, een V  en een  Ve, een elektron-antineutrino. Dit is het antideeltje van het 

elektron-neutrino, een ongeladen elektron. Een antimuon vervalt in een e+, een V   

en een Ve, een elektron-neutrino.  

 

Hieronder geven we de reactievergelijkingen van het verval van een proton en de 

reacties daarop weer. 

 

eerste generatie  tweede generatie    derde generatie 

P+  - + + + v 

 

-  - + V  

+  + + V  

v  2  (of in uitzondering: v  e- + e+ + ) 

         
-  e- + V  + Ve 

          +  e+ + V  + Ve 

            e- + e+ 
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1.3 Bronnen van kosmische straling 
 

Als je gaat opzoeken wat het woord kosmisch betekend, zal 

je vinden dat het heel het heelal betreft. Het is niet zo dat 

kosmische straling afkomstig is uit de gehele kosmos. De 

straling valt niet in onder willekeurige hoeken, maar is 

afkomstig van bepaalde bronnen in het heelal. Nog lang 

niet alle bronnen zijn bekend.  

    

Ten eerste is de Zon een zeer belangrijke bron van kosmische straling. Voornamelijk 

fotonen en neutrino’s zijn afkomstig van de Zon. Ze komen vrij bij fusiereacties, 

reacties waarbij de kernen van twee verschillende deeltjes samengaan. Neutrino’s 

zijn eerder in dit hoofdstuk al uitgebreid besproken. De laagenergetische deeltjes 

die afkomstig zijn uit de zonnewind, een stroom van geladen deeltjes die afkomstig 

is van de Zon, zijn waar te nemen op de polen als het poollicht. Door de 

aardatmosfeer worden de deeltjes afgebogen naar de polen. 

 

Naast het feit dat de Zon een bron van kosmische straling is, bestaat er ook een 

theorie die zegt dat de Zon kan zorgen voor een vermindering van kosmische 

straling die de Aarde bereikt. Aan de hand van de grafieken hieronder is duidelijk te 

zien dat er een verband bestaat tussen de hoeveelheid kosmische straling die de 

aarde bereikt en de zonneactiviteit, een verzamelnaam voor alle energierijke 

verschijnselen die kunnen plaatsvinden op de Zon. De rode lijn is een grafiek van de 

hoeveelheid kosmische straling en de blauwe lijn is een grafiek van de hoeveelheid 

zonnevlekken. Je kunt zien dat de hoeveelheid kosmische straling afneemt, naar 

mate de zonneactiviteit toeneemt. Dit komt doordat een verhoogde zonneactiviteit 

zorgt voor een versterkt magnetisch veld, afkomstig van de Zon. Het versterkte 

magnetische veld zorgt ervoor dat de kosmische straling de Aarde niet kan bereiken. 

Abeelding 12b is hier een vereenvoudigde weergave van.  

 

 
 
Afb. 12a: De rode grafiek geeft de hoeveelheid kosmische straling die    Afb. 12b: De invloed van de magnetische  

de Aarde bereikt weer. De blauwe grafiek geeft de hoeveelheid     velden van de Zon op de kosmische  

zonnevlekken weer.         straling.  

 

zwak 

magnetisch 

veld  

sterk 

magnetisch 

veld  

Kosmische straling  

Kosmische straling  

    Afb. 11: Inval van kosmische straling 
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Kosmische straling is ook afkomstig van supernova’s, exploderende sterren. Voordat 

een ster explodeert, stort de kern van de ster als het ware ineen. Hierbij wordt een 

massa die gelijk is aan een tiende massa van de Zon omgezet in antineutrino-paren. 

Deze paren hebben een energie van een paar MeV. Een groot deel van de neutrino’s 

verlaat de ster ongehinderd, waarbij zij een groot deel van de energie met zich 

meenemen. Deze kosmische deeltjes bevatten dan ook veel meer energie dan de 

deeltjes die afkomstig zijn van de Zon.  

 

Daarnaast is kosmische straling ook nog afkomstig van zwarte gaten, een gebied 

met een oneindig grote dichtheid, waardoor ze een grote aantrekkingskracht 

hebben. Deeltjes die afkomstig zijn uit zwarte gaten, bevatten enorm veel energie. 

Waarschijnlijk zorgen zwarte gaten voor het ontstaan van quasars. Quasars lijken 

op sterren, maar het zijn eigenlijk actieve zwarte gaten. Het blijkt dat ze 

hoogenergetische deeltjes uitzenden, omdat er ontzettend veel licht van deze 

bronnen afkomt. Er zijn nog veel meer bronnen van kosmische straling, binnen en 

buiten ons Melkwegstelsel, maar die worden hier niet genoemd.  
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2. Wat houdt de speciale relativiteitstheorie in? 

 
Wat er zo bijzonder is aan een muon, is dat het heel snel vervalt en in deze tijd een 

afstand kan overbruggen dat niet realistisch is. Dit wordt ook wel de muon paradox 

genoemd. Het muon zou hiervoor met een snelheid moeten reizen dat vele malen 

groter is dan de lichtsnelheid. En dat terwijl wetenschappers altijd zeggen dat niets 

sneller kan gaan dan het licht! Dit is te verklaren met de speciale 

relativiteitstheorie. 

 

 

2.1 Einsteins voorgangers 
 

Voordat Einstein geboren was, waren er al veel natuurkundige wetten opgesteld. 

Zonder deze wetten had Einstein nooit zijn relativiteitstheorieën op kunnen stellen. 

Galileo Galilei was een van de eerste natuur- en sterrenkundigen. Hij kwam 

erachter dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. Ook ontdekte hij door 

te experimenteren dat voorwerpen zich verzetten tegen verandering van beweging. 

 

De volgende wetenschapper die een belangrijke natuurkundige basis legde was 

Isaac Newton. Hij heeft drie wetten opgesteld: 

1. Op een voorwerp dat met een constante snelheid rechtdoor blijft bewegen, werkt 

geen resulterende kracht; 

2.  ; 

3. Actie = -reactie, oftewel  

Daarbij heeft Newton de wet van gravitatie (massa trekt elkaar aan) bedacht en zei 

hij al dat je niet kan bepalen of je beweegt of stilstaat, mits je eenparig beweegt en 

afgesloten bent van de wereld (bijvoorbeeld als je in een ruimte bent zonder ramen). 

Dit is een van de grondbeginselen van de speciale relativiteitstheorie. 

 

Hendrik Antoon Lorentz deed vooral veel onderzoek naar elektromagnetisme. Ook 

kwam hij tot de veronderstelling dat massa en lengte worden beïnvloedt door 

snelheid. 

 

James Clerk Maxwell is een heel bekende natuurkundige. De Maxwellvergelijkingen 

zijn heel moeilijk om te begrijpen, maar deze zijn ook niet van belang voor de 

relativiteitstheorie. Wat wel belangrijk is, is zijn conclusie dat licht een 

elektromagnetische golf is, dat zich voortplant met de snelheid van het licht. 
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2.2 Albert Einstein 
 

De man die de algemene relativiteitstheorie en de speciale relativiteitstheorie heeft 

verzonnen, is Albert Einstein. Over zichzelf zegt hij: “Ik weet heel zeker dat ik geen 

speciaal talent heb; ik heb mijn ideeën te danken aan mijn nieuwsgierigheid, 

obsessie en volharding, gecombineerd met zelfkritiek.” Hij werd op 14 maart 1879 

geboren in Ulm, Duitsland. Toen Albert opgroeide, vond hij wiskunde vooral erg 

leuk. Het was een periode waarin veel voortgang werd geboekt op het gebied van 

wetenschap.  

 

Na de middelbare school ging Einstein naar de Federale Polytechnische School in 

Zürich, om opgeleid te worden als leraar natuurkunde en wiskunde. Het kostte hem 

echter veel moeite om een vaste baan als leraar te vinden, dus ging hij aan de slag 

bij de Zwitserse Octrooiraad. Ondanks dat dit een zeer drukke tijd was voor Albert 

Einstein en hij tijdens zijn werk niet met natuurkunde bezig was, bleef hij 

nadenken over natuurkunde. Hij was erg onderzoekend en nam nooit iets als de 

waarheid aan zonder harde bewijzen. In 1905 publiceerde Einstein zijn artikel over 

de speciale relativiteitstheorie. 

 

 

Afb. 13: Albert Einstein 
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2.3 Relativiteit 
 

“Wanneer je met een leuk meisje bent, lijkt een uur een seconde. Wanneer je op een 

roodgloeiende sintel zit, lijkt een seconde een uur. Dat is relativiteit.” Albert Einstein.  

 

Iets is relatief wanneer het betrekkelijk is en alleen ten opzichte van iets anders 

bestaat. Absoluut is daarentegen iets dat los gezien wordt en kan worden van iets 

anders. Het is in elk opzicht hetzelfde. Als je zegt dat een dier 1 meter hoog is, dan 

is dat absoluut. Maar als je zegt dat het dier klein is, dan is dat relatief. Ten 

opzichte van wat is het dier klein? Ten opzichte van een olifant is het dier klein, 

maar ten opzichte van een cavia zal het dier groot zijn. Je kan dus pas zeggen dat 

iets groot of klein is als je het vergelijkt met iets anders.  

 

Zo is snelheid ook relatief. Stel je voor: je zit in een auto die met 120 km/uur over 

de snelweg rijdt. Dan merk je niet eens dat je beweegt. Sterker nog, als je uit het 

raam kijkt lijkt het alsof de omgeving de andere kant op beweegt.  

 

 

 

 

 
Afb. 14: Een auto rijdt met 120 km/uur naar rechts. 

In 14a zie je dat de auto ten opzichte van de boom 

aan de linkerkant rijdt. In 14b is de auto de boom 

voorbij gereden. In 14c bekijk je het vanuit de auto en 

niet vanuit de omgeving. Het lijkt alsof de boom naar 

links is geschoven en de auto niet is verplaatst. 

 

 

In afbeelding 14a moet je de boom zien als symbool voor de omgeving. Je ziet de 

auto die over de snelweg rijden met een snelheid van 120 km/uur. Een stukje 

verder (zie afbeelding 14b) zie je dat de auto zich naar rechts heeft verplaatst ten 

opzichte van de omgeving. Maar als je het bekijkt ten opzichte van de auto (zie 

afbeelding 14c), lijkt het alsof de boom zich naar links heeft verplaatst met een 

snelheid van 120 km/uur en dat de auto stil stond. Snelheid is hier verschillend 

per waarnemer en dus relatief. 

 

 

  

Afb. 14a 

 

Afb. 14b 

Afb. 14c 
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2.4 De twee postulaten van de speciale relativiteitstheorie 
 

Aan de hand van het begrip relativiteit gaan we kijken naar de speciale 

relativiteitstheorie. Einstein ging uit van twee aannames (postulaten) toen hij deze 

theorie opstelde. De eerste aanname houdt in dat absolute rust niet bestaat. 

Beweging of rust is altijd relatief ten opzichte van andere objecten. Ondanks dat jij 

stilstaat (ten opzichte van de aarde), beweeg je ten opzichte van de zon. In elk 

intertiaalstelsel moeten dan ook dezelfde natuurwetten gelden. Een intertiaalstelsel 

is een stelsel dat eenparig beweegt. 

 

De andere aanname houdt in dat de lichtsnelheid voor elke waarnemer hetzelfde is, 

ongeacht deze persoon in beweging is of niet. Er is nog nooit een deeltje gevonden 

dat sneller ging dan het licht.  

 

Het is goed te onderbouwen dat licht in vacuüm constant is. Daarvoor moeten we 

licht zien als een golf. In deelvraag 1 hebben we al verteld dat elektromagnetisme de 

aanduiding is voor de interactie tussen het elektrische veld en het magnetische 

veld, waarbij de twee componenten altijd loodrecht op elkaar staan. Een elektrisch 

veld heeft een bepaalde kracht dat afhankelijk is van de kracht van de elektrische 

lading. Om een magnetisch veld op te wekken moet de elektrische lading bewegen 

(er moet stroom zijn). Hoe sneller de lading beweegt, hoe sterker het magnetische 

veld is. Bij een magnetisch veld dat precies even sterk is als het elektrische veld, 

beweegt de lading met de lichtsnelheid.  

 

Hiermee kan je beredeneren dat de lichtsnelheid constant is! Want als de snelheid 

van de elektrische lading lager zou zijn dan de lichtsnelheid, dan zou er een 

magnetisch veld ontstaan dat zwakker is dan het elektrische veld. De golf verliest 

dan bij elke omzetting energie en dooft heel snel uit. Als de snelheid van de 

elektrische lading hoger zou zijn dan de lichtsnelheid, dan zou er een magnetisch 

veld ontstaan dat sterker is dan het elektrische veld. Dit is niet mogelijk, omdat er 

dan energie in de vorm van magnetisme ontstaat zonder toevoeging van extra 

elektrische energie en energie kan niet uit het niets ontstaan. 

 

We weten nu dus dat licht constant is. Dat betekent dat je snelheden niet in elk 

geval mag optellen. Dit kan verduidelijkt worden met een voorbeeld. Een auto rijdt 

100 km/h en aan de voorkant van de auto is een kanon bevestigd die schoten 

afvuurt met een snelheid van 100 km/h. De schoten zullen met 200 km/h gaan 

aangezien 2 x 100 = 200 km/h. Echter, wanneer de auto met de lichtsnelheid rijdt 

en de kanonnen ook met de lichtsnelheid worden afgevuurd, gaan de schoten 

gewoon met de lichtsnelheid, want deze is constant. Het blijkt dus dat je bij (relatief) 

lage snelheden geldt: . Bij hoge snelheden geldt echter:  

Als je voor  en voor  allebei de lichtsnelheid invult, dan geldt . De formule 

is dan ook afgeleid van de lichtsnelheid en het gegeven . 
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2.5 Voorspellingen van de speciale relativiteitstheorie 
 

Met behulp van de aannames dat absolute rust niet bestaat en dat de lichtsnelheid 

constant is kon Albert Einstein de speciale relativiteitstheorie opstellen. De speciale 

relativiteitstheorie beschrijft dat lengte, massa en tijdservaringen afhankelijk zijn 

van de waarnemers. Daarmee deed Einstein een aantal voorspellingen. 

 

 

Lorentztransformaties 

Lorentztransformaties zijn een vervolg op de Galilei transformaties. Deze zijn geen 

voorspelling van Albert Einstein, maar van Hendrik Antoon Lorentz en Einstein 

heeft ze gebruikt. Bij de Galilei transformaties wordt er uitgegaan van twee 

referentiekaders. Een referentiekader is in de natuurkunde een ruimtelijk 

coördinatenstelsel om waarnemingen te beschrijven. Twee referentiekaders zijn dus 

de waarnemingen van twee verschillende waarnemers. 

 S’ v 

S 

 

 y y’  

 

 x’ 

 x 

 

 

 

 

                        x’ 

    

O   x 
Afb. 15: Twee referentiekaders 

 

In afbeelding 15 zie je die twee referentiekaders, referentiekader S en 

referentiekader S’. S’ beweegt in de richting van de bal en S staat stil ten opzichte 

van S’. Galilei bedacht hier de volgende formules bij: ,  en . 

Galilei nam aan dat je vanuit S en S’ y en t op dezelfde manier zou waarnemen, 

maar dat de afstand tot de bal anders zou zijn. Dit zijn correcte formules, indien 

. Dit is het geval als  klein is, maar we weten dankzij de speciale 

relativiteitstheorie dat wanneer  de lichtsnelheid nadert, tijd niet meer als iets 

absoluuts gezien kan worden en  niet opgaat.  

 

Lorentz ging er al vanuit dat tijd niet absoluut is. Hij begreep nog niet helemaal 

waar hij mee bezig was. Einstein begreep dit later wel. Hij kwam op de volgende 

formules: ,  en .  is de Lorentzfactor. De 

Lorentzfactor kan ook gedefinieerd worden als: .  
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In deze formule geldt: 

-  = de Lorentzfactor; 

- = de snelheid van het voorwerp;  

- = de lichtsnelheid. 

 

Bij Tijddilatatie wordt de formule van tijddilatatie afgeleid en uitgelegd. De afleiding 

van de Lorentzfactor gaat op dezelfde manier. 

 

Het begrip voorwerp kan heel breed worden genomen. Meestal gaat het om een 

bewegend voorwerp en een stilstaand persoon als waarnemer.  

 

 

Massatoename 

Een andere voorspelling is dat massa van een lichaam toeneemt wanneer zijn 

snelheid toeneemt. Deze neemt net als lengte toe met de Lorentzfactor . Dit geeft 

de formule: =  

 

In deze formule geldt:  

- = de massa wanneer het voorwerp beweegt; 

- = de massa van het voorwerp in rust; 

- = de Lorentzfactor. 

 

 

E=mc2 

Een van de bekendste formules van Einstein is . Eigenlijk is de formule: 

. De formule waarbij geen rekening wordt gehouden met de Lorentzfactor 

slaat dan ook op een voorwerp in rust.  

 

In deze formule geldt: 

- = de energie; 

- = de Lorentz factor; 

- = de massa; 

- = de lichtsnelheid 

 

 zegt hier dat energie en massa een andere vorm van elkaar zijn (energie en 

massa zijn equivalent). De massa van een lichaam is dus gelijkwaardig met zijn 

energie. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een automotor, als men daarin benzine 

verbrandt ontstaat er energie. Stel je nu voor dat iemand in een ruimteschip de 

raketmotoren aanzet om zo tot een grotere snelheid te bereiken. De massa van de 

brandstof wordt omgezet in energie (net als bij de automotor en benzine). Maar 

aangezien energie zelf ook een massa heeft, neemt de massa van de raket toe. Voor 

een waarnemer buiten de raket wordt in feite maar heel weinig van de extra energie 

gebruikt om de snelheid te verhogen. Als de raket ook maar in de buurt van de 

lichtsnelheid komt wordt zijn massa zo groot, dat het bijna onmogelijk is om door 

middel van extra energie de snelheid te verhogen. Volgens Einstein heeft een 

v
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lichaam wanneer het niet beweegt een hoeveelheid energie dat afhankelijk is van de 

massa. Massa kan worden omgezet in energie en andersom. Als je naar de formule 

kijkt en je weet dat c ongeveer 299792458 m/s is, zie je dat er maar een hele kleine 

hoeveelheid massa nodig is om erg veel energie vrij te maken, want je moet de 

massa vermenigvuldigen met de lichtsnelheid in het kwadraat om de hoeveelheid 

energie te berekenen.  

 

 

Lengtecontractie 

Bewegende lichamen worden korter in de bewegingsrichting. Dit is een voorspelling 

die Lorentz al eerder had voorspeld. Hij kwam op de juiste formules uit, hoewel hij 

het nog niet zo goed begreep als Einstein later deed. Op afbeelding 13 kan je zien 

dat Einsteins gezicht in de bewegingsrichting korter wordt als je het heel snel opzij 

beweegt. 

 

 
Afb. 16: Bewegende foto van Albert Einstein.  

 

Lorentzcontractie (ofwel lengtecontractie) is het korter worden van 

bewegingslichamen in de bewegingsrichting en dit is te berekenen met de 

Lorentzfactor. Dit volgt uit de formule: .  

In deze formule geldt: 

- = de lengte van het bewegende voorwerp; 

- = de lengte van het voorwerp in rust 

- = de snelheid van het voorwerp 

- = de lichtsnelheid 

 

 

Tijddilatatie 

Einstein voorspelde dat bewegende klokken trager lopen dan stilstaande klokken. 

Dit verschijnsel wordt tijddilatatie genoemd. Dilatatie betekend uitrekking, dus 

tijddilatatie is de uitrekking van de tijd. Zo verloopt de tijd van zeer snel bewegende 

deeltjes langzamer dan deze van minder snelle deeltjes. Dit is ook een verklaring 

voor de muon paradox. Het muon kan in een zeer korte tijd (die wij op aarde meten) 

een grote afstand afleggen, doordat zijn tijd ten opzichte van die van ons langzaam 

verloopt. 
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Afleiding formule tijddilatatie  

 

   
 
Afb. 17a en 17b: lichtstralen weerkaatst tussen twee evenwijdige spiegels  

 

In afbeelding 17a zijn twee evenwijdige spiegels te zien, waartussen een lichtstraal 

wordt weerkaatst. De tijd die de lichtstraal daarvoor nodig heeft, kan worden 

berekend met de formule .  

 

In afbeelding 17b zijn weer twee evenwijdige spiegels te zien, maar in dit geval wordt 

de onderste spiegel over een rechte lijn naar rechts verplaatst. De tijd die de 

lichtstraal in dit geval nodig heeft om heen en weer te gaan, kan worde berekend 

met de formule . Met behulp van de stelling van Pythagoras kan de zijde D  

van de rechthoekige driehoek worden berekend. Hiervoor hebben we de helft van de 

afgelegde afstand nodig. De gehele afstand die de spiegel aflegt, is te berekenen met 

de formule . Hieruit volgt dat . Nu kunnen we zeggen dat D 

gelijk is aan . Door D in te vullen bij de formule , ontstaat 

de formule . Hieronder is te zien hoe deze formule verder 

wordt afgeleid.  
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   breuk wegwerken  

 

    naar één kant halen  

 

    buiten haakjes halen  

 

    buiten haakjes halen  

 

    vrijmaken  

 

   wortel trekken  

 

   splitsen  

 

    vervangen door (immers geldt: )  

 

 

Deze laatste formule wordt gebruikt om de tijddilatatie uit te rekenen op een directe 

manier. In deze formule geldt:  

- t  = de tijd die een voorwerp heeft doorlopen    

-  = de snelheid van dat voorwerp  

-  = de lichtsnelheid  

- = de tijddilatatie, dus de tijd die het voorwerp heeft doorlopen ten opzichte 

van een stilstaand voorwerp  

 

De indirecte manier om de tijddilatatie uit te rekenen, is door eerst de Lorentzfactor 

te berekenen. De formule om met de Lorentzfactor de tijddilatatie te berekenen, is: 

. In deze formule geldt:  

- t = de tijd die een voorwerp heeft doorlopen;    
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- = de tijddilatatie, dus de tijd die het voorwerp heeft doorlopen ten opzichte 

van een stilstaand voorwerp; 

- = de Lorentzfactor. 

Voor tijddilatatie geldt dus: . 

 

Toepassing formule tijddilatatie  

Voorbeeld 1 

Een fietser rijdt met 18 km/h over een rechte weg. Een man zit op een bankje en 

volgt de fietser met zijn ogen. Met behulp van de formule van tijddilatatie kunnen 

we de factor berekenen waarmee de tijd van de fietser volgens de man is vertraagd.  

 

 

Formule tijddilatatie 

 
 

Gegevens  

De snelheid van de fietser is 18 km/h. Voor de lichtsnelheid gebruiken we de 

eenheid m/s, dus voor de snelheid van de fietser moet ook deze eenheid worden 

gebruikt.  

 = = 5,0 m/s  

 = 3,00 · 108 m/s (ongeveer)  

 

Berekening  

Om de factor te bepalen waarmee de tijd van de fietser volgens de man is vertraagd, 

hoeven we alleen maar naar de noemer te kijken. Hieronder staat de berekening van 

de noemer.  

 

= 1 (nagenoeg)  

 

Conclusie 

De factor waarmee de tijd van de fietser volgens de man is vertraagd, is nagenoeg 

gelijk aan 1. Er is dus geen tijddilatatie waar te nemen.  

 

 

Voorbeeld 2  

Een raket gaat met 1300 m/s. Vanaf de aarde kijkt iemand toe hoe de raket de 

lucht in wordt geschoten. Met behulp van de formule van tijddilatatie kunnen we de 
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factor berekenen waarmee de tijd van de raket ten opzichte van de persoon is 

vertraagd.  

 

Formule tijddilatatie 

2

2

1
c

v

t
t

 
 

Gegevens  

 = 1300 m/s  

= 3,00 · 108 m/s (ongeveer)  

 

Berekening  

= 1 (nagenoeg)  

 

Conclusie 

Raketten ondergaan geen tijddilatatie. Vaak worden raketten in voorbeelden bij 

tijddilatatie genoemd, maar dit is in werkelijkheid onjuist.  

 

 

Voorbeeld 3 

Een elektron wordt versneld in de deeltjesversneller in Geneve. Het deeltje wordt op 

een snelheid van 2,70 · 108 m/s gebracht. Met nauwkeurige meetapparatuur wordt 

het deeltje 2,00 seconden gevolgd. Aan de hand van de formule voor tijddilatatie 

kan de eigentijd van het deeltje worden berekend.  

 

Formule tijddilatatie 

 
 

Gegevens 

 = 2 s  

 = 2,70 · 108 m/s  

 = 3,00 · 108 m/s  

 

Berekening  

 = 4,59 s  
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Conclusie  

Terwijl de meetapparatuur 2,00 seconden heeft gemeten, heeft het elektron zelf een 

tijd van 4,59 seconden ondergaan. Door de hoge snelheid van het deeltje is er dus 

sprake van tijddilatatie.  
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2.6 Verschil speciale relativiteitstheorie en algemene 

relativiteitstheorie  
 

In 1915 schreef Albert Einstein nog een artikel, De algemene relativiteitstheorie is 

een verdieping op de speciale relativiteitstheorie, waarbij rekening wordt gehouden 

met de zwaartekracht. 

 

De speciale relativiteitstheorie heet zo, omdat je het alleen kan gebruiken in 

speciale gevallen. Het kan gebruikt worden zolang je geen rekening hoeft te houden 

met de zwaartekracht (of met versnellende deeltjes). Als je wel te maken hebt met 

een versnelling, gaan de formules van de speciale relativiteitstheorie niet meer op en 

moet je de formules van de algemene relativiteitstheorie gebruiken. 
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3 De snelheid van muonen  

 

3.1 Inleiding  
 

In het tweede hoofdstuk is de speciale relativiteitstheorie van Einstein behandeld. 

Bij deze theorie hoort de formule van tijddilatatie. Met behulp van voorbeelden is 

duidelijk geworden dat tijddilatatie alleen waarneembaar is bij zeer hoge snelheden.  

 

Een goede verklaring voor het feit dat muonen op aarde worden gedetecteerd, terwijl 

ze zo’n grote afstand afleggen, is dat ze tijddilatatie ondergaan. Hiervoor zou hun 

snelheid in de orde van grootte van lichtsnelheid moeten liggen. Wat is de snelheid 

van muonen? Wij vermoeden dat de gemiddelde snelheid van muonen inderdaad in 

de orde van grootte van de lichtsnelheid ligt, omdat er geen andere logische 

verklaring is voor het feit dat muonen de aarde bereiken.  

 

Om de snelheid te kunnen berekenen, is een afstand en een tijd nodig. Bij dit 

experiment worden twee gelijke detectoren op een bepaalde afstand precies boven 

elkaar geplaatst. Een deel van de muonen, die van ongeveer 10 km hoogte komen 

(volgens meerdere natuurkundestudenten van de universiteit van Leiden), vervalt in 

de bovenste detector, maar een groter deel gaat door de bovenste detector heen en 

bereikt ook de onderste detector. Deze muonen zorgen dus in beide detectoren voor 

het ontstaan van fotonen. In deelvraag 3 is uitgelegd hoe dit werkt.   

 

Beide detectoren zijn met een snoer aangesloten op een meetkastje. Deze snoeren 

moeten even lang zijn, omdat we het tijdsverschil tussen het neerkomen van een 

muon op de bovenste detector en het neerkomen op de onderste detector gaan 

meten. In een langer snoer is een signaal namelijk langer onderweg dan in een kort 

snoer. Als we één langer snoer zouden gebruiken, zou de waarde van de tijd die bij 

dat snoer gemeten wordt, te hoog zijn.  

 

De afstand tussen de twee detectoren wordt handmatig gemeten met een liniaal. 

Hierdoor kunnen we op de millimeter nauwkeurig de afstand tussen de twee 

detectoren bepalen. Als we er één millimeter naast zitten, krijgen we een afwijking 

in de snelheid die in de orde is van een miljoen meter per seconde. Dit lijkt erg veel, 

maar die miljoen meter per seconde is slechts 1% van de werkelijke snelheid. Het 

meten met een liniaal is dus nauwkeurig genoeg. Met behulp van zeer nauwkeurige 

meetapparatuur, waarvan een afbeelding bij “materialen” staat, kunnen we het 

tijdsverschil in nanoseconden meten.  

 

Als een muon de bovenste detector en de onderste detector bereikt, zal het 

meetkastje dus twee tijdstippen waarnemen. Het verschil tussen de twee tijdstippen 

wordt door de computer uitgerekend. We kunnen aannemen dat de twee pulsen 

worden veroorzaakt door één muon, omdat de kans dat twee muonen (nagenoeg) 

gelijk neerkomen, ontzettend klein is.  
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Nu is het natuurlijk zo dat muonen van allerlei verschillende kanten komen. 

Sommige muonen vallen loodrecht op de scintillator in, andere muonen vallen 

schuin in. Door de variatie in invalshoeken leggen verschillende muonen 

verschillende afstanden af tussen de twee detectoren. Deze afstanden kunnen we 

met de beschikbare apparatuur niet onderscheiden, maar dat is in principe ook niet 

noodzakelijk voor onze meting. De muonen gaan immers met zo’n hoge snelheid, 

dat het over zo’n kleine afstand niet veel uitmaakt of ze nou 20 cm of 24 cm 

afleggen. Bij deze afstanden zal de tijd in dezelfde orde van grootte blijven liggen.  

 

            µ- 

µ- 

µ- 

 

 

 

 
Afb. 18: De afgelegde afstand tussen de detectoren verschilt per muon.  

 

Naast het feit dat de afgelegde afstand per muon kan verschillen, zijn er ook nog 

een aantal andere meetonnauwkeurigheden. Andere onnauwkeurigheden ontstaan 

doordat de afstanden tussen de platen handmatig zijn gemeten met een liniaal, of 

doordat het meetsysteem misschien niet helemaal perfect werkt. Het kan 

bijvoorbeeld zo zijn dat wij de afstand tussen de twee scintillatorplaten niet op de 

millimeter nauwkeurig meten, of dat we de platen niet precies evenwijdig boven 

elkaar plaatsen. Wij zouden door dit soort meetfouten verantwoordelijk zijn voor het 

ontstaan van foute resultaten. Daarnaast bestaat er ook een kans dat onderdelen 

van de meetapparatuur niet helemaal gaaf zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een 

mogelijkheid dat één van de snoeren beschadigd is, waardoor het signaal door dit 

snoer wordt vertraagd. Indien dit snoer wordt aangesloten op de bovenste 

scintillator, zal een grotere ∆t worden gemeten, waardoor een lagere snelheid zal 

worden berekend. Het signaal uit de bovenste scintillator komt immers later aan 

dan zou moeten, terwijl het signaal uit de onderste scintillator niet is vertraagd. Bij 

het aansluiten van het beschadigde snoer op de onderste scintillator zal juist een 

langere ∆t worden gemeten, waardoor een hogere snelheid zal worden berekend.  

 

In de alinea hierboven zijn een aantal voorbeelden gegeven van 

meetonnauwkeurigheden. Er zijn natuurlijk nog veel meer oorzaken waardoor een 

experiment kan mislukken. Aangezien wij niet beschikken over de ervaring en de 

middelen om dit experiment professioneel uit te voeren, zullen onze resultaten 

sowieso afwijken van de waarde voor de gemiddelde snelheid die in de literatuur is 

gegeven. Onderzoekers hebben al eerder een waarde van ongeveer 2,91 · 108 m/s 

gevonden voor de gemiddelde snelheid van muonen. Dit is 97% van de lichtsnelheid 

(2,99792458 · 108 m/s). Het is belangrijk om te beseffen dat we een gemiddelde 

snelheid gaan meten, omdat de snelheid van muonen verschilt.  
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3.2 Berekening minimale snelheid  
 

In deze paragraaf berekenen we de minimale snelheid waarmee een bepaald 

percentage van de muonen de Aarde zal bereiken. Dit percentage wordt in het 

volgende hoofdstuk verklaard. De berekening van de snelheid die bij dit percentage 

hoort, wordt in deze paragraaf in stappen uitgelegd.  

 

Formules  

(1) 

t

eNtN 0)(  

 

Hierin is:  

- N  de hoeveelheid deeltjes die overblijft na de vervaltijd 

- 0N  de hoeveelheid deeltjes op tijdstip 0  

- t  het tijdstip waarop je N wilt bepalen  

-  de gemiddelde vervaltijd van het deeltje in rusttoestand  

Als je voor 0N  100 invult, is N  te zien als percentage overgebleven deeltjes.  

 

(2) 
2

2

1
c

v

 

 

Hierin is: 

-  de verlengde vervaltijd van het deeltje  

-  de gemiddelde vervaltijd van het deeltje in rusttoestand  

- v  de snelheid van het deeltje  

- c  de lichtsnelheid  

Dit is natuurlijk de formule voor tijddilatatie (zie hoofdstuk 2), maar dan met een 

vervaltijd in plaats van een “gewone” tijd.  

 

(3) 
t

s
v  

 

Hierin is:  

- v  de snelheid van het deeltje  

- s  de afstand die het deeltje aflegt 

- t  de tijd die het deeltje erover doet om die afstand af te leggen  

 

Waarden  

(1) 

t

eNtN 0)(  → 

t

e1001006,2 7
 

- N is 2,06 ∙ 10-7 (wordt in de volgende deelvraag verklaard)  

- 0N  is 100 (dus N is een percentage)  

- t  is onbekend, maar deze variabele kan worden weggehaald met de derde 

formule  
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-  is onbekend, maar deze variabele kan worden weggehaald met de tweede 

formule  
 

(2) 
2

2

1
c

v

 → 
2

2

1

102,2 6

c
v

 

-  is onbekend  

-  is 2,2 ∙ 10-6 s (literatuurwaarde voor de vervaltijd)  

- v  is onbekend  

- c  is 2,99792458 ∙ 108 m/s (vullen we voor het gemak nog niet in)  

 

(3) 
t

s
v  → 

v
t

4100,1
 

- v  is onbekend 

- s  is 1,0 ∙ 104 m (we gaan ervan uit dan de muonen op 10 km hoogte 

ontstaan) 

- t  is onbekend  

 

Combinatie van formules  

Eerst vullen we de tweede formule in bij de eerste formule. In de noemer van de 

exponent komt dan een breuk te staan. De noemer van deze breuk kan helemaal 

naar boven worden gehaald. Hiermee ontstaan de onderstaande formule.  

 

6

2

2

102,2

1

7 1001006,2

c

vt

e  

 

Nu staan er nog twee variabelen in de vergelijking, namelijk t  en v . De 

lichtsnelheid is immers geen variabele. De t  kunnen we wegwerken door de derde 

formule in te vullen.  

 

6

2

2
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7 1001006,2

c

v

v

e  

 

Herleiding van formule  

 

6

2

2
4

102,2

1
100,1

7 1001006,2

c

v

v

e  

      noemer verschuiven  

6

2

2

4

102,2

1
100,1

7 1001006,2

v

c

v

e  

 
      v  in wortel verwerken  
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6

2

2

2

4

102,2

1
100,1

7 1001006,2

v

c

v

e  

      breuk onder wortelteken herleiden  

6

22

4

102,2

11
100,1

7 1001006,2

cv

e  

      breuk in exponent wegwerken    

22

9 11
10545,4

91006,2 cve  

      exponent wegwerken door natuurlijk  

      logaritme te gebruiken  

22

99 11
10545,4)1006,2ln(

cv
       

      wortelteken wegwerken door te kwadrateren  

)
11

(10066,2)1006,2(ln
22

1992

cv
 

      haakjes wegwerken 

2

19

2

19
92 10066,210066,2
)1006,2(ln

cv
 

      breuk wegwerken door lichtsnelheid in te 

      vullen  

230
10066,2

)1006,2(ln
2

19
92

v
 

      logaritme opschrijven als getalwaarde  

230
10066,2

400
2

19

v
 

      naar één kant halen  

2

1910066,2
630

v
 

      2v  vrijmaken  

630

10066,2 19
2v  

      wortel trekken en uitrekenen   

smv /108,1
630

10066,2 8
19

 

 

Conclusie 

De snelheid die bij een percentage van 2,06 ∙ 10-7 hoort, is ongeveer 1,8 ∙ 108 m/s. 

Dit is dus de minimale grenswaarde van de snelheid van dit percentage muonen. De 

maximale grenswaarde van de snelheid is natuurlijk de lichtsnelheid.  
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3.3 Materialen  
 

Hieronder staan de benodigdheden voor het onderzoek. In de inleiding is een 

uitgebreide uitleg van de opbouw van een detector te vinden.  

 

- 2 detectoren  

- 2 verstelbare ondersteuningen  

- 4 snoeren (waarvan 2 met gelijke lengte)  

- meetkastje  

- computer  

- het programma MuonLab II  

 

 

 
Afb. 19: De detectoren (zilver) boven elkaar geplaatst 
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3.4 Werkwijze 
 

In de inleiding van dit hoofdstuk is al besproken dat we te maken hebben met 

verschillende meetonnauwkeurigheden. Om het aantal onnauwkeurigheden van de 

apparatuur te verkleinen, voeren we de proef driemaal uit. Verderop wordt uitgelegd 

hoe we de fouten eruit kunnen halen door de proef meerdere malen uit te voeren. 

Eerst wordt hieronder de werkwijze van een enkele proef beschreven: 

1. Leg detector 1 op een horizontaal vlak.  

2. Plaats detector 2 met behulp van de twee ondersteuningen evenwijdig en 

recht boven detector 1.  

3. Meet de afstand tussen de twee detectoren met een liniaal.  

4. Sluit beide detectoren met de twee gelijke snoeren aan op het meetkastje.  

5. Sluit het meetkastje met de overige snoeren aan op de computer.  

6. Open het programma MuonLab II en zorg voor de juiste instellingen.  

7. Wacht tot de grafiek op het computerbeeldscherm niet meer verandert. Dit is 

na ongeveer een half uur.  

8. Stop de meting. 

9. Noteer de meest waargenomen snelheid.  

10. Voer deze proef nog tweemaal uit, maar steeds met een grotere afstand 

tussen de twee detectoren.  

 

Dit was de werkwijze van de proef. Nu volgt de werkwijze van de berekeningen. Deze 

wordt verduidelijkt aan de hand van afbeeldingen. De afbeeldingen impliceren de 

detectoren bij de eerste, de tweede en de derde keer uitvoeren van de proef.  

 

 1s   

 
 

Het programma meet bij deze situatie 1gemt .  

Afb. 20a: situatie 1 

 
 

 2s  

 

 

 

Het programma meet bij deze situatie 2gemt . 

Afb. 20b: Situatie 2  

 

 

 3s  

 

 

 

Het programma meet bij deze situatie 3gemt .  

Afb. 20c: Situatie 3  
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In de meting van een tijd is de onnauwkeurigheid van de apparatuur meegerekend. 

We kunnen er vanuit gaan dat de fout niet tijdafhankelijk is. Dit betekent dat bij 

elke waarde van de tijd, de waarde van de fout altijd hetzelfde is. Om de waarde van 

de fout te elimineren, moeten we de tijden van elkaar aftrekken.  

 

gemeten 1gemt  = werkelijke 1gemt  + foutt  

gemeten 2gemt  = werkelijke 2gemt  + foutt   

 

12Ggemt  = ( 2Wgemt  + foutt ) – ( 1Wgemt  + foutt ) = 2Wgemt  − 1Wgemt  = 12Wgemt    

De afkorting “gem” geeft aan dat het om een gemiddeld tijdverschil gaat. “G” en “W” 

geven aan of het om een gemeten of om een werkelijk tijdverschil gaat. Bij de 

12Wgemt  hoort natuurlijk de afstand 2s  − 1s . Dit betreft de afstand tussen de 

onderkant van detector 2 en de bovenkant van detector 1 (zie afbeelding 20). Deze 

afstand dient apart te worden gemeten, dus het is niet de bedoeling dat 1s van 
2

s

wordt afgehaald. De afstanden worden gemeten met een liniaal, dus dit is niet zo 

heel nauwkeurig. Als we er vanuit gaan dat elke gemeten afstand wel iets afwijkt 

van elke werkelijke afstand, is het logisch dat we zo min mogelijk moeten opmeten. 

Het is het nauwkeuriger om 2s  − 1s  in één keer op te meten. Voor onze 

berekening gebruiken we steeds de kortste afstand tussen de balken.  

 

Een groot gedeelte van de meetfouten dat door de apparatuur wordt veroorzaakt, 

wordt in ieder geval met behulp van de berekening op de vorige bladzijde vernietigd.  

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de proef twee keer moet worden 

uitgevoerd om tot een werkelijke t te komen. Er wordt geen snelheid berekend na 

het uitvoeren van de proef bij situatie 1. Pas na het uitvoeren van de proef bij 

situatie 2 wordt een snelheid gemeten. Situatie 1 wordt dus alleen maar gebruikt 

om de apparatuurfout uit de meting te halen. De snelheid wordt gemeten door de 

afstand tussen de balken bij situatie 2 te delen door 12gemt .  

 

Er mag alleen nog niet worden gezegd dat alle apparatuurfouten nu zijn 

geëlimineerd. Het is mogelijk om een nauwkeuriger resultaat te verkrijgen. Hiervoor 

moeten we de proef nog een keer uitvoeren. Hoe vaker we de proef uitvoeren, hoe 

exacter ons antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn. Wij voeren de proef drie keer 

uit. Hieronder is te zien hoe de resultaten van de proef bij situatie 3 worden 

verwerkt met de resultaten van de vorige berekening.  

 

gemeten 1gemt  = werkelijke 1gemt  + foutt  

gemeten 3gemt  = werkelijke 3gemt  + foutt   

 

13Ggemt  = ( 3Wgemt  + foutt ) – ( 1Wgemt  + foutt ) = 3Wgemt  − 1Wgemt  = 13Wgemt  
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De snelheid wordt gemeten door de afstand tussen de balken bij situatie 3 te delen 

door 13gemt . Nu zijn er dus twee snelheden bepaald en berekend. Deze zullen iets 

van elkaar afwijken. Van deze twee snelheden zullen we het gemiddelde nemen als 

het uiteindelijke antwoord op de onderzoeksvraag.  
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3.5 Resultaten 
  

Op de volgende twee bladzijden staan drie verschillend grafieken. De eerste grafiek 

hoort bij situatie 1, de tweede grafiek hoort bij situatie 2 en de derde grafiek hoort 

bij situatie 3. Op de x-as staan de waarden voor het tijdverschil tussen het 

neerkomen van een muon op de bovenste detector en het neerkomen van datzelfde 

muon op de onderste detector. Het lijkt misschien vreemd dat er ook negatieve 

getallen op deze as staan, maar die minnetjes moeten we negeren. Ze hebben te 

maken met de instellingen, dus het is niet zo dat er negatieve waarden voor het 

tijdsverschil zijn gevonden. Op de y-as staat het aantal hits, het aantal muonen dat 

is ingeslagen, met een bepaalde waarde voor het tijdsverschil.  

 

In elk van de drie grafieken is te zien dat t  niet voor elk muon gelijk is. Het blijkt 

dat alle grafiek de vorm van een normaalverdeling hebben. Een normale verdeling is 

altijd klokvormig en symmetrisch. Daarnaast is in het midden van zo’n grafiek altijd 

het gemiddelde, de waarde die het vaakst is geregistreerd. Bij dit experiment is dat 

dus het tijdverschil dat het meest is waargenomen. Het oppervlak onder de grafiek 

van een normale verdeling bevat alle gegevens die zijn binnengekomen. Dit betekent 

dat alle muon-inslagen in de grafieken zijn verwerkt.  

 

In alle drie de grafieken is links van 2,1 nanoseconden een “gat” te zien. 

Waarschijnlijk is dit veroorzaakt door een defect in het programma en zijn de 

inslagen met deze t  wel meegerekend.  

 

 
Afb. 21a: De grafiek van de proef bij situatie 1 
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Afb. 21b: De grafiek van de proef bij situatie 2 

 

 
Afb. 21c: De grafiek van de proef bij situatie 3  

 

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat er geen vaste snelheid aan alle muonen 

valt toe te kennen. De snelheid verschilt per muon. Daardoor is de tijd die een 

muon erover doet om van de bovenste scintillator naar de onderste scintillator te 

komen niet voor alle muonen hetzelfde. Dit verklaart de verschillen in t .  
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Een verklaring voor de specifieke vorm van de grafieken is echter wat lastiger te 

bedenken. Misschien is het een vaststaand gegeven in de natuur dat muonen altijd 

dezelfde verdeling qua snelheid hebben. Het kan ook zo zijn dat het verschil in 

afgelegde weg invloed heeft op de vorm van de grafiek. In de inleiding van dit 

hoofdstuk is uitgelegd hoe het komt dat muonen verschillende afstanden afleggen 

tussen de twee detectoren. Hoe deze verschillen invloed zouden kunnen hebben op 

de grafiek, is voor dit experiment niet van belang. Daarnaast mogen we deze theorie 

toch niet als waarheid beschouwen, omdat we er geen bewijs voor hebben.  

 

Als we de grafieken heel nauwkeurig bekijken, kunnen we zien dat het gemiddelde 

steeds een klein stukje naar rechts is verschoven. Dit komt doordat de afstand 

tussen de detectoren steeds werd vergroot. Hierdoor wordt het tijdverschil groter en 

verschuift het centrum van de grafiek, het gemiddelde, naar rechts op de x-as.  

 

De resultaten die we nodig hebben voor de berekening van de snelheid staan op de 

volgende bladzijde in een tabel geordend. De afstanden hebben we zelf opgemeten 

en de gemiddelde tijdverschillen zijn af te lezen uit de bovenstaande afbeeldingen 

met de grafieken. Ze staat achter “center”, rechtsboven in de afbeelding.  

 

 

proefnummer  afstand tussen detectoren 

in meters  

gemiddeld tijdverschil in 

seconden 

1 0,00 m -1,91 · 10-9 s 

2 7,40 · 10-2 m -1,57 · 10-9 s 

3 21,6 · 10-2 m -0,71 · 10-9 s 

 

Hieronder staan de berekeningen die tot de bij dit experiment gemeten snelheid zal 

leiden. In de werkwijze is een uitgebreide uitleg van de berekeningen te vinden.  

 

Eerst berekenen we de snelheid van de muonen aan de hand van de resultaten van 

proef 1 en proef 2.  
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Vervolgens berekenen we de snelheid van de muonen aan de hand van de 

resultaten proef 1 en proef 3.  
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De kans op een fout in de meting wordt verkleind door het gemiddelde van deze 

twee bovenberekende snelheden te nemen.  
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3.6 Conclusie  
 

De gemiddelde snelheid die wij hebben gevonden is  2,0 ∙ 108 m/s. Dit komt overeen 

met de hypothese die is gevormd aan de hand van de berekening uit de tweede 

paragraaf. In deze paragraaf is een minimale snelheid van 1,8 ∙ 108 m/s berekend. 

De door ons gevonden snelheid is niet lager dan 1,8 ∙ 108 m/s, dus de gestelde 

hypothese blijkt juist te zijn. Aan het exponent kunnen we zien, zoals in de 

hypothese genoemd, dat de gemiddelde snelheid van muonen in de orde van de 

lichtsnelheid ligt. Hierdoor is het mogelijk dat ze tijddilatatie ondergaan. Het is wel 

zeer belangrijk te onthouden dat de snelheid kan verschillen per muon.  
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4. Wat is de gemiddelde vervaltijd van muonen? 

 

4.1 Inleiding 
 

In deze deelvraag gaan we de gemiddelde vervaltijd van muonen meten. In 

combinatie met de snelheid die we hebben gemeten bij deelvraag 3, bewijzen we dat 

het onmogelijk is dat een percentage van muonen de aarde haalt, zonder de speciale 

relativiteitstheorie. De speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein gaf al aan dat 

de tijd als het ware ‘trager’ gaat voor deeltjes die met een enorm grote snelheid 

bewegen (iets wat bij de lichtsnelheid in de buurt komt). We gaan met behulp van 3 

formules berekenen welk percentage van muonen die op tien kilometer hoogte 

worden gevormd op aarde aankomen. Dit doen we twee keer, we beginnen met 

waarden die we in literatuur gevonden hebben (zoals gemiddelde vervaltijd in 

rusttoestand, snelheid), vervolgens berekenen we hetzelfde percentage met de 

waarden die wij hebben gevonden met onze experimenten. Het is belangrijk om te 

onthouden dat wij in deze deelvraag bijna altijd van een gemiddelde spreken, en dat 

dus zeker niet wil zeggen dat wat wij zeggen voor elk muon geldt.  
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4.2 Theorie 
 

Met behulp van HiSPARC-apparatuur wordt bij dit experiment de vervaltijd van 

muonen bepaald. De data wordt verzameld met apparatuur die in feite willekeurige 

gebeurtenissen telt. In werkelijkheid komen er veel meer deeltjes het apparatuur 

binnen. Door bepaalde instellingen wordt voorkomen dat deze deeltjes gemeten 

worden door de software. Het eerste onderdeel van de detector waarmee een muon 

in aanraking komt, is de scintillator. Deze bestaat vooral uit perspex en bevat ook 

een kleine hoeveelheid van een organische stof.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.22: het lampje van binnenkomende deeltjes blijft branden, het zijn niet allemaal muonen.   

 

De atomen in de scintillator worden aangeslagen door de kinetische energie van de 

muonen die op de scintillator neerkomen. Aangeslagen wil zeggen dat een elektron 

naar een hogere elektronenschil gaat, door toevoeging van energie aan het 

desbetreffende elektron. Wanneer de elektronen van de atomen weer vervallen naar 

een lagere baan, wat vrijwel direct gebeurt,  komt de energie vrij in de vorm van 

licht. Licht kan men zien als deeltjes of als straling. De deeltjes worden fotonen 

genoemd. De fotonen worden weerkaatst in de scintillator, totdat ze de doorgang 

naar de fotoversterkerbuis hebben gevonden. Om te voorkomen dat er licht 

ontsnapt, is de scintillator verpakt met speciaal materiaal.  

 

 

 

   Energie      

  

 

  

  

 

 

 

 
Afb. 23: door de energie gaat het elektron naar een hogere energiebaan (links) en vervalt vervolgens weer (rechts), 

waardoor een foton vrijkomt  

 

ᵞ 



47 
 

Wanneer een muon neerkomt op de scintillator, gaat er een signaal naar de 

computer. Er wordt dan als het ware een “window” geopend in de software van de 

aangesloten computer. Een window kun je zien als een soort tijdsbalk. Het proces 

tussen het neerkomen van een muon en het openen van een window gebeurt in 

verwaarloosbare kleine tijd. De tijdsbalk is zo gekozen dat het zeer waarschijnlijk is 

dat de tweede gebeurtenis binnen de window het verval is van dezelfde muon. Men 

moet hierbij denken aan ongeveer 20 microseconden. Binnen T vervalt het muon 

dat eerder is neergeslagen volgens de formule: 
-  e- + V  + Ve.  

 
In de window is dit als puls waar te nemen. De window “sluit” hierna gelijk en er 

wordt er pas weer één geopend als er weer een foton wordt uitgezonden. Ook is de 

window zo gekozen dat de kans erg klein is dat er binnen de window een tweede 

muon binnenkomt. De reden dat we een week lang moeten meten is dat het verval 

van een muon binnen de detectorplaat eigenlijk heel zeldzaam is. Dus we hebben 

erg veel metingen nodig. Aangezien het zeldzaam is dat muonen binnen de detector 

vervallen zal het vaak voorkomen dat er een window wordt geopend zonder dat er 

een tweede gebeurtenis plaatsvindt. In dit geval zal het programma niets opslaan en 

begint het proces opnieuw. Window T is verdeelt in vele kleine stukjes ∆t die we 

bins noemen. 

 
  

 

 

                                        

 

 

 

T 
Afb. 24: vereenvoudigde weergave van window T, onderverdeelt in N bins 

 

Op punt A slaat er een muon in op de scintillator en op punt B vervalt hetzelfde 

muon. De waarde van ∆t is 6,25 nanoseconden (1 bin is dus 6,25 s). Voor T geldt: 

T = N x ∆t. 

 

Stel dat we meerdere tijdsbalken (zoals in afb. 3) ‘samenvoegen’ in een gezamenlijke 

tijdsbalk. De window wordt geopend als er inslag van muonen op de scintillator is, 

het vervallen van de muonen wordt aangegeven door een rode stip, dan sluit de 

window en wordt er een nieuwe geopend als er een nieuwe aanslag is. Voor het 

gemak volgen de windows elkaar in deze tijdsbalk op.  

  

bins 

A 
B 
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Afb.25: een tijdsbalk van meerdere windows, verdeelt in 15 bins  

 

Als we de resultaten van het bovenstaande voorbeeld in een histogram verwerken 

krijgen we het volgende te zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 26: histogram van de ontvangen data.  

 

Hierop is dus te zien na hoeveel bins een aantal muonen zijn vervallen. In dit geval 

is de muon van window 1, na 5 bins vervallen, de muon van window 4 na 2 bins, de 

muon van window 5 na 1 bin, maar zowel de muon van window 2 als window 3 zijn 

na 3 bins vervallen. Blijkbaar is de kans dus groter om na 3 bins te vervallen.  

Dit is natuurlijk een sterk vereenvoudigd weergave van de werkelijkheid. 

 

Omdat we te maken hebben met willekeurige gebeurtenissen, is het nodig om met 

kansberekeningen aan de slag te gaan. Er zijn twee algemene regels voor kans 

rekenen: 

 

Regel 1: Samengestelde kans: Als twee gebeurtenissen elkaar uitsluiten (gooi 1 óf 2 

met een dobbelsteen), is de kans op de som van de gebeurtenissen de som van de 

kans op de afzonderlijke gebeurtenissen: 
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Regel 2: Onafhankelijke kans: Als twee gebeurtenissen onafhankelijk zijn 

(bijvoorbeeld dubbel zes), dan is de kans op deze gebeurtenis het product van de 

afzonderlijke kansen: 

 

 

In elk klein tijdsinterval Δt is er een gelijke kans dat er een gebeurtenis plaatsvindt. 

Een gebeurtenis is in dit geval het verval van een muon. Deze kans is . Hierin 

is r een constante, de gemiddelde rate. Aangezien een kans geen eenheid heeft en de 

eenheid van Δt seconde is, moet de eenheid van r   zijn. Omdat de kans op wél 

een gebeurtenis is, is de kans op geen gebeurtenis gelijk aan  

. De kans op wél een gebeurtenis en de kans op geen gebeurtenis is 

namelijk bij elkaar 1, omdat het geheel van alle gebeurtenissen 100% is.  

 

P1( t)  

P0( t)  

P0 N 

Deze formule is de kans dat er N intervallen niks gebeurt. 

 

Vervolgens maken we de intervallen ( t) kleiner door N groter te maken. Dit gaat 

volgens formule:  

 

Het staat vast dat T 20 μs 3 ns). Dit is zo gekozen zodat het zeer 

onwaarschijnlijk  is dat er binnen 1 window meerdere muonen worden 

gedetecteerd. Aangezien dit een vast staand gegeven is, variëren alleen de t en N. 

We willen voor t een waarde van 6,25 ns krijgen (omdat een bin 6,25 seconde is). 

Dus voor N moeten we dan 10.000 nemen volgens:  

 

 

 

Omdat N nu zo groot is geworden kunnen we spreken van een limiet. Dus kunnen 

we ook de volgende wiskundige waarheid gebruiken:  

 

 

De formule N  kunnen we ook ombouwen.  

 N   

 N 

 N 

 

Als we dit toepassen op de eerder genoemde wiskundige waarheid krijgen we het 

volgende: 

 N =  
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 is de kans dat er geen gebeurtenis plaatsvindt. 

 

Als we weer gaan kijken naar de gebeurtenissen die wel in  interval t voorkomen 

kan je nog steeds gebruik maken van de formule .  Het maakt namelijk niet uit 

hoevaak je een dobbelsteen gooit, de kans dat je 6 gooit is nog steeds . De kans dat 

we na T een puls waarnemen is t. Het is namelijk onafhankelijk van elkaar.  

 

De verdeling van de kans neemt met de tijd af, dus de kans dat er geen gebeurtenis 

plaatsvindt wordt met de tijd minder. Dit klinkt natuurlijk erg raar aangezien we 

net al zeiden dat de gebeurtenissen eigenlijk onafhankelijk van elkaar zijn, toch 

blijkt het dat hoe langer men wacht hoe groter de kans op wél een gebeurtenis is.  

Dit kunnen we verduidelijken met een voorbeeld: 

We werpen een munt N keer in de lucht, we zien kop als wél een gebeurtenis, en 

munt als geen gebeurtenis.  

 

 

 

Hierbij is  altijd tussen 0 en 1, omdat we spreken van een kans op iets. 

 

De grafiek die bij de bovenstaande vergelijking hoort zie je hieronder 

 

 
Je ziet dat de kans op geen gebeurtenis steeds kleiner wordt, dat wil dus zeggen dat 

de kans op kop steeds groter, hoe vaker je werpt. Een grafiek als hierboven wordt 

een verdelingsfunctie genoemd, dit wordt gebruikt bij kansen die continu zijn.  

Ons formule is nu dus t . Omdat we nu te maken hebben met een limiet en 

t erg klein is gekozen kunnen we van t dt maken. Wanneer t namelijk zo klein is 

dat het verschil tussen de twee tijdstippen eigenlijk 1 punt wordt, gaat men van dt 

spreken in plaats van t. Dus t wordt t =  t 

De verdelingsfunctie I1(t) =  vertelt ons hoe de gebeurtenissen (de muon-verval 

gebeurtenissen) verdeeld zijn in de tijd. Als we de kans tussen twee tijdsintervallen 

willen weten moeten we integreren tussen de twee desbetreffende intervallen. Als we 

bijvoorbeeld tussen t1 en t2 willen integreren: 

 Afb. 27: voorbeeld grafiek. 
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We gebruiken voor de verdelingsfunctie de meest algemene formule. We nemen voor 

r,  (alleen de r die in de macht staat). Ook hebben we twee constante namelijk A 

(de eerste r) en c (de integratieconstante). 

We krijgen dan de volgende formule: 

 =  

 

Deze formule zal ons helpen om een zo goed mogelijke schatting te maken van de 

data. Als we de resultaten terug hebben moeten we m.b.v. Excel τ bereken dat is 

namelijk ons gemiddelde vervaltijd. We gaan dat doen door te kijken hoeveel 

muonen al vervallen zijn na e aantal seconden. Dat doen we met de vervalformule 

namelijk:  

 

 

 als je geen beginaantal weet kan je ook met 

procenten werken, dit doe je door voor  100 % te nemen, vervolgens kan je 

dan het percentage uitrekenen dat overblijft na een t aantal seconden. 

t = tijd t  

 = gemiddelde vervaltijd 

Om t in bovenstaande formule uit te rekenen gaan we de algemene formule van 

snelheid gebruiken: 

 

Muonen worden in de bovenste laag van de atmosfeer gemaakt, dat is op een hoogte 

van ongeveer 10 km, en dat is dus de afstand die ze moeten afleggen om onze 

detectoren te kunnen bereiken. De gemiddelde snelheid is volgens literatuur 

ongeveer 90% van de lichtsnelheid.  

Invullen geeft: 

 

 

Om τ uit te rekenen gebruiken we de al eerder genoemde formule voor tijddilatatie: 

 

 

Voor t’ kunnen we ook τ nemen. Volgens literatuur is de gemiddelde vervaltijd van 

muonen in rusttoestand  seconden. 

2

2

1
c

v

t
t
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Nu kunnen we de formule van vervaltijd invullen, we weten geen beginaantal dus 

gaan we met percentages werken. 

 

Dit wil dus zeggen dat 0,06 % van de muonen die op 10 km hoogte worden 

gemaakt, de aarde (dus onze detectoren) zullen bereiken. Dit klinkt misschien als 

een klein getal, maar er worden erg veel muonen gemaakt dus er zullen ook veel 

aankomen. De bovenstaande berekeningen gaan we nog een keer doen in de 

conclusie maar dan met de verkregen waarde uit de experimenten, dit is namelijk 

ook een manier onze eigen berekeningen te kunnen controleren. 

De meting van onze detectoren begint natuurlijk pas als de muonen de aarde al 

hebben bereikt, je zou dan denken dat de vervaltijd korter is aangezien ze al heel de 

afstand hebben afgelegd en dus al even leven, maar toch kunnen we met de grafiek 

van de muon-verval gebeurtenissen de juiste vervaltijd meten, zonder de 

voorgeschiedenis van de muon mee te nemen. Dit komt door de statische aard van 

de meting.  
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4.2  Materialen 

de volgende materialen hebben we nodig gehad voor het onderzoek: 

- Een detector 

- Meetkastje 

- Computer 

- Het programma MuonLab II 

- Snoeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Afb. 28: de opstelling van de detector en de computer, op de computer is het programma MuonLab II 

 

 

  



54 
 

4.4 Werkwijze 
 

Het is bij het eerste onderzoek van belang dat we het een week lang aan laten 

staan. Zo kunnen we zo veel mogelijk data verzamelen waardoor de data ook 

betrouwbaarder wordt.  

1. Verbind de detector met het meetkastje d.m.v. kabels 

2. Sluit het meetkastje op de computer aan d.m.v. kabels 

3. Open het programma MuonLab II 

4. Zorg ervoor dat de data van de juiste usb-poort wordt gebruikt (kies bij COM-

poort) 

5. Ga naar PMT set up en zorg ervoor dat het High Voltage Level overeen komt 

met de spanning over de balk 

6. Zet de Input Tresh op 0,2 volt, zodat alleen muonen voor een puls zorgen 

7. Klik op de start/stop buton om de meting te starten 

8. Laat de detector een week lang meten om zo voldoende resultaten te krijgen 

9. Sla de resultaten op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 29: de instellingen van MuonLab II. 

  



55 
 

4.5 Resultaten 
 

Om de resultaten op een overzichtelijke manier te kunnen ordenen hebben we  

gebruik gemaakt van Excel 2010. De formule die we gaan gebruiken is:  

Hierbij zijn A en C constant en is B:  Nadat wij zelf een schatting hebben gemaakt 

van A, B en C, laten wij Excel de exacte waarden uitrekenen. De schattingen zijn 

bedoeld om Excel ‘op weg te helpen’. Voor de exacte werkwijze van de zogenaamde 

‘data analyse’ zie bijlage 1.  

Uit de verzamelde data hebben we de volgende grafiek verkregen, op de y-as is het 

aantal hits, en op de x-as het aantal nanoseconden. 

  

 
Afb. 30: Grafiek van de functie  

 

Onze schattingen van A, B en C: 

Het makkelijkste is om te beginnen bij C, zodat we hieruit A en B kunnen 

uitrekenen. In de grafiek moet je een soort gemiddelde vinden (een optimum), C zal 

dan ongeveer 5 zijn, het is namelijk de asymptoot van de grafiek. Waar de grafiek de 

y-as ongeveer snijdt zal de formule A + C zijn. Dit komt omdat t dan 0 is en e0 = 1,  

1 x A is natuurlijk gewoon A. De grafiek snijdt de y-as ongeveer bij N = 80. Dat wil 

dus zeggen dat A dan 75 is. Nu we A en C hebben geschat, kunnen we B berekenen.  

Dit doen we door de formule van de vervaltijd te gebruiken 

, als we voor t dezelfde waarde als τ (we gaan dan dus kijken naar 

hoeveel deeltjes er nog over zijn na de gemiddelde vervaltijd) kunnen we de formule 

ombouwen: 

 

We gaan dus A + C delen door e aantal seconden en kunnen dan τ aflezen op de 

grafiek.  
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29,4 op de y-as geeft ongeveer 1800 op de x-as. 1800 ns = 1,8 µs 

Onze B zou dus  zijn. 

Excel geeft ons de volgende waarden: 

A = 37,59 

B = 0,0007118 

C = 4,318 

 

Het verschil tussen de geschatte A en de werkelijke A komt omdat de snijding met 

de y-as blijkbaar niet bij 80 was, maar bij 42 hits. Alle waarden boven 42 zijn dus 

eigenlijk overbodig. Dat is niet duidelijk te zien op de grafiek, en is daarom voor ons 

erg moeilijk om nauwkeurig af te lezen. Excel kan dit echter wel.  
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4.6 Conclusie 
 

De verkregen vervaltijd is dus  

    

 

De vervaltijd die wij hebben gemeten is dus 1,4 µs. Dit is een erg kleine tijd, en als 

muonen inderdaad deze tijd zouden leven (ook met een grote snelheid) zouden ze de 

aarde nooit kunnen bereiken met hun snelheid. Er moet dus een verklaring zijn 

voor het feit dat ze toch de aarde kunnen bereiken. Door de speciale 

relativiteitstheorie kunnen we verklaren waarom de muonen ondanks hun korte 

levensduur toch op aarde kunnen komen. Hun levensduur wordt verlengd omdat ze 

een erg grote snelheid hebben en dat is de reden dat ze de aarde kunnen bereiken.  

Onze gemeten gemiddelde vervaltijd is in de orde van de door literatuur gegeven 

vervaltijd. Maar de waarde die wij hebben gevonden wijkt wel wat af van de 

literatuur waarde, waarom wij denken dat het niet precies overeenkomt bespreken 

we in de discussie. 

Wij hebben voor de snelheid 70 % van de lichtsnelheid gemeten. Om t uit te 

rekenen vullen we de volgende formule in: 

 

 

Om vervolgens τ uit te rekenen moeten we de formule van de tijddilatatie invullen, 

onze gevonden waarde voor t is . Invullen geeft het volgende: 

 

 

 

Nu kunnen we de formule van de vervaltijd invullen, aangezien we geen beginaantal 

weten werken we met percentages. 

 

We kunnen door dit percentage te gebruiken terug rekenen naar de snelheid om 

ons zelf te controleren op rekenfouten, als het goed is zal er ongeveer hetzelfde getal 

uitkomen.  
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Conclusie (beantwoording hoofdvraag) 

 
In dit hoofdstuk wordt een zo concreet mogelijk antwoord gegeven op de hoofdvraag. 

De hoofdvraag was: Hoe is het mogelijk dat muonen, terwijl ze zo’n korte vervaltijd 

hebben, zulke grote afstanden kunnen afleggen?  

 

Het eerste hoofdstuk ging over kosmische straling. Het doel van dit hoofdstuk was 

uitleggen wat muonen zijn, door een uitgebreide uitleg te geven van kosmische 

deeltjes. Er zijn heel veel verschillende deeltjes beschreven, maar de belangrijkste 

voor dit profielwerkstuk zijn muonen. Muonen ontstaan doordat protonen in de 

atmosfeer op andere deeltjes botsten. Hierdoor ontstaan pionen, waardoor 

uiteindelijk ook muonen worden gevormd. Ze vallen onder de krachtvoelende 

deeltjes (fermionen) en ze hebben een lading van -1. Als muonen in rust zijn, 

hebben ze een lading van 105,6 MeV. Dit is een korte beschrijving van het deeltje 

waaraan we bij dit profielwerkstuk onderzoek hebben gedaan.  

 

Het tweede hoofdstuk ging over de speciale relativiteitstheorie. Met behulp van deze 

theorie zouden we kunnen verklaren hoe het mogelijk is dat muonen de aarde 

kunnen bereiken vanaf zo’n hoge afstand. Muonen ontstaan op verschillende 

hoogten. Om vanaf elk van deze hoogten de Aarde te kunnen bereiken, zouden ze 

sneller moeten gaan dan het licht, als de speciale relativiteitstheorie niet bestond. 

Het moet daarom wel zo zijn dat muonen tijddilatatie ondergaan, want ze gaan 

onmogelijk sneller dan het licht. In het hoofdstuk is de formule voor tijddilatatie 

uitgelegd. Hieronder staat de formule nog een keer gegeven:  

 

 
 

Het derde hoofdstuk ging over de snelheid van muonen. In dit hoofdstuk hebben we 

met een experiment de gemiddelde snelheid van muonen bepaald. De snelheid die 

we hierbij hadden gevonden, betrof 2,0 ∙ 108 m/s. In de literatuur is een snelheid 

van 2,91 ∙ 108 m/s gegeven. De door ons berekende snelheid ligt dus wel in dezelfde 

orde van grootte, maar wijkt toch bijna een derde af van de literatuurwaarde. Toch 

hebben we met het experiment bewezen dat muonen zo snel gaan, dat het mogelijk 

is dat ze tijddilatatie kunnen ondergaan, dus dat hun eigentijd wordt vertraagt.   

 

Het vierde hoofdstuk ging over de vervaltijd van muonen. In dit hoofdstuk hebben 

we met een experiment de gemiddelde vervaltijd van muonen bepaald. De 

gemiddelde vervaltijd die we hierbij hadden gevonden, betrof  In de 

literatuur is een vervaltijd van 2,2 ∙ 10-6 gegeven. De door ons berekende vervaltijd 

ligt dus wel in dezelfde orde van grootte, maar is toch een stuk lager. Met het 

experiment hebben we aangetoond dat muonen een zeer korte vervaltijd hebben, 

dus dat ze wel tijddilatatie moeten ondergaan om de Aarde te kunnen bereiken.  
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Het antwoord op de hoofdvraag is dus: Muonen kunnen de Aarde bereiken, doordat 

ze zo’n hoge snelheid hebben, en daardoor tijddilatatie kunnen ondergaan. Dit 

betekent dat hun eigentijd wordt uitgerekt, waardoor het voor hen mogelijk is de 

Aarde te bereiken zonder sneller te hoeven gaan dan het licht.  
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Discussie 

 
Deelvraag 3: 

De berekening aan de resultaten van het experiment met betrekking tot de 

vervaltijd van een muon toont een andere vervaltijd dan in de literatuur is gegeven. 

Wij hebben een vervaltijd berekend van 1,4 microseconden, terwijl de 

gemiddeldevervaltijd volgens de literatuur 2,2 microseconden is. Er is dus bij ons 

onderzoek een kortere vervaltijd verkregen. Onze berekeningen hebben wij gemaakt 

met behulp van Excel. Eerst dachten we dat het aan dit programma zou kunnen 

liggen, doordat het werken met dit programma niet erg soepel verliep. Eerst leek het 

namelijk zo dat Excel niet de juiste data gebruikte voor de berekening. Uiteindelijk 

bleek Excel dat wel te doen, maar de twijfel over de berekening van Excel bleven 

bestaan, doordat niet de juiste vervaltijd was verkregen.  

 

Toch was Excel niet de boosdoener, want met een ander programma en dezelfde 

data werd precies dezelfde vervaltijd verkregen. Het moest dus wel aan de data 

liggen. Een mogelijke oorzaak voor de fouten in de data is de plaats van het 

onderzoek. In het gebouw waar we de proef hebben uitgevoerd, lag namelijk nogal 

wat metaal opgeslagen. Heel misschien is het wel zo dat muonen met een langere 

vervaltijd door metaal een kortere vervaltijd krijgen. Of misschien vervallen er al 

veel in het gebouw door het metaal, waardoor er minder muonen de detector 

bereikten en we zo onvoldoende data hebben kunnen verzamelen om tot een juiste 

gemiddelde vervaltijd te komen. Dit is echter niet de meest logische oorzaak, 

aangezien we de detector heel lang gegevens hebben laten verzamelen. 

 

Een andere mogelijke reden is dat door het materiaal van de detector de aanslag 

van een muon verlaat detecteert, waardoor het tijdverschil tussen de eerste en de 

tweede puls kleiner wordt, en een kortere vervaltijd wordt verkregen. Er zit heel 

vaak een systematische fout in het systeem. Hoe gering deze ook is, het kan altijd 

gevolgen hebben als je ermee gaat rekenen. 

 

De gemiddelde vervaltijd die wij bepaald hebben is dan wel geen 2,2 microseconde, 

maar het blijft heel nauwkeurig, maar we zitten wel in de orde van grote van 

microseconden! Waarschijnlijk is de vervaltijd die in de literatuur gegeven wordt 

gemeten en bepaald in deeltjesversnellers met zeer nauwkeurige apparatuur. 

 

 

Deelvraag 4: 

Uit de berekeningen van onze meetgegevens is een andere gemiddelde snelheid van 

muonen gekomen dan gegeven is in de literatuur. De literatuurwaarde voor de 

snelheid van muonen is namelijk 2,91 108 m/s, terwijl ons experiment een uitkomst 

van 2,00 108 m/s. Het is niet een heel groot verschil (als je bedenkt dat het getal in 

de orde van 2 108 moet zijn en dat ook is), maar het is ook geen heel klein verschil.  
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Een verklaring daarvoor kan zijn dat we gewerkt hebben met twee balken die we op 

elkaar hebben gelegd (en daarna steeds een stukje verder van elkaar hebben 

verwijderd). We hebben de afstanden tussen de balken gebruikt om de 

reactiesnelheid te berekenen. Deze hebben we bepaald met een lineaal. Niet echt 

nauwkeurig dus. Met een lineaal kan je hoogstends in milimeters nauwkeurig 

meten en de reactiesnelheid is in de mate van 2 108. Bij zulke grote getallen maken 

kleine onnauwkeurigheden in de afstand een zeer groot verschil. Daarbij kan er, net 

zoals bij de proef waarbij we de vervaltijd hebben berekend, sprake zijn van een 

systematische fout. Deze hebben we er wel geprobeerd uit te halen met de 

berekening. 
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Nawoord 

 
Onze verwachtingen zijn zeker uitgekomen, ons profielwerkstuk was zeker moeilijk, 

en het was ook erg veel werk. We hadden vooraf verwacht dat we precies op dezelfde 

waarden zouden uitkomen, als wat literatuur beschrijft, maar we hebben in de loop 

van de tijd geleerd dat in een experiment niks zeker is. Je moet eigenlijk al blij zijn 

als je in de orde van de goede waarde zit. Verder hebben we qua theorie ongelofelijk 

veel geleerd, we kunnen bijvoorbeeld oprecht zeggen dat onze wiskunde skills erop 

vooruit zijn gegaan, omdat we nu veel meer het in een context moesten plaatsen. 

Het was nu niet meer zomaar ‘bereken even x’ , of ‘maak x even vrij’. We moesten 

nu echt nadenken over wat we nou precies aan het doen zijn. Ook hadden we een 

soort voorsprong op de rest van de klas omdat wij al een deel van kernfysica hadden 

behandeld met ons profielwerkstuk, we begonnen namelijk pas een maand later in 

de les ook met kernfysica. We hebben erg veel plezier gehad met het maken van dit 

profielwerkstuk. Het was een onderwerp wat ons interesseerde, en daarom waren 

wij ook echt geïnteresseerd in wat wij aan het doen waren, het was niet alleen maar 

omdat het moet. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet in Leiden, en hebben ook 

gezien hoe het er daar aan toe gaat. Over het algemeen hebben we dus een goede 

indruk gekregen van het studentleven bij Leiden (Natuurkunde als opleiding). Het 

heeft ons dan ook aan het denken gezet, over onze opleidingen na het VWO. Wij 

waren wat later begonnen met dit profielwerkstuk, omdat we natuurlijk nog van 

onderwerp en vak waren verandert. Dit zorgde eigenlijk gelijk al voor een soort 

achterstand, wij denken dat als we die achterstand niet hadden gehad, we het 

allemaal wat sneller af hadden kunnen hebben. De samenwerking tussen ons 

drieën ging erg goed, we vulden elkaar goed aan. Als een van ons er een keer niet 

uitkwam, konden de andere twee altijd wel helpen. Verder was de communicatie erg 

goed, en hebben wij eigenlijk geen problemen gehad, behalve de langzame start 

(maar dat lag niet aan de samenwerking). Wij zijn ongelofelijk trots op het resultaat, 

en hopen dat u het net zo leuk vindt om te lezen als wij het vonden om te maken.  

 

Als laatst willen wij nog twee mensen bedanken. Allereerst Oliver Ostojic voor het 

uitgebreid uitwerken en beantwoorden van al onze vragen en voor de fijne 

samenwerking. Daarnaast willen we dhr. Prins nog bedanken voor het stellen van 

kritische vragen en natuurlijk ook voor de soepele samenwerking.  
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