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Voorwoord 
Dit profielwerkstuk gaat over het muon, het HiSPARC muonen project en alles wat hierbij komt 

kijken. 

Wij kozen dit onderwerp, omdat het ons heel interessant leek. Tevens vonden wij het een uitdaging, 

en wilden we iets origineels doen, dus geen standaard onderwerp. 

Het idee is ontstaan, toen Dhr. Nagtegaal, onze Natuurkunde docent, tijdens een les over het 

HiSPARC project begon. Wij waren meteen zeer geïnteresseerd en hebben dan ook de volgende dag 

dit onderwerp direct voor ons profielwerkstuk uitgekozen. 

Nadat we dit als onderwerp hadden gekozen kwamen er meteen een paar vragen naar boven: 

- Wat is een muon nou eigenlijk? 

- wat is het HiSPARC muonenproject? 

- Wat is er nog meer naast muonen? 

- En waar wordt er onderzoek gedaan naar muonen en andere deeltjes? 

Als hypotheses stellen wij dat: 

- Een muon een deeltje  uit de ruimte is,dat kleiner en lichter is dan een elektron. Op dit 

moment is het kleinste deeltje dat wij kennen het elektron.  

- Het HiSPARC muonen project probeert om met behulp van detectoren door heel Nederland, 

uit te vinden of muonen verband houden met andere natuurverschijnselen. 

- Er naast muonen, protonen, elektronen, neutronen en fotonen, er vast nog wel een paar 

andere deeltjes zijn, die lijken op een muon. Dit veronderstellen wij, omdat we nu nog geen 

andere deeltjes naast het proton, elektron, neutron en foton kennen. We denken dat er nog 

wel wat meer deeltjes zijn naast het muon en bovengenoemde andere deeltjes, maar zeker 

weten , doen wij dit niet. 

- Onderzoek naar deeltjes wordt gedaan in het CERN, waar de grootste deeltjesversneller 

staat. Dit baseren wij op berichten, die je wel eens op het nieuws hoort, over onderzoeken in 

CERN. 

 

Vervolgens zijn we gestart met het voorbereiden van ons profielwerkstuk: 

 Ten eerste hebben wij veel theoretisch onderzoek gedaan, zowel in boeken als op het internet 

hebben we gezocht.  Hiermee wilden onze kennis vergroten en verschillende onderwerpen, zoals o.a. 

relativiteit en kwantummechanica, beter leren begrijpen. Tevens hebben we een practicum gevolgd 

in Leiden. Wij werden hierbij begeleid door mensen van het HiSPARC project. Onze speciale dank 

gaat uit naar Dhr. Buisman, Leandros Talman en Olivier Ostajic. 

Na het maken van dit profielwerkstuk vinden wij, dat we veel nieuwe kennis op hoog natuurkundig 

niveau hebben opgedaan en een hele nieuwe wereld van de natuurkunde hebben verkend, want op 
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school wordt er niet heel veel aandacht aan de kwantummechanica besteed. Wij hopen dat u ons  

profielwerkstuk interessant en leerzaam vindt. 
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§ 1 De vier fundamentele natuurkrachten 
 

§ 1.1 Zwaartekracht 
De zwaartekracht is een aantrekkende kracht die 2 voorwerpen op elkaar uitoefenen. De 

zwaartekracht is op atomair gebied de zwakste kracht van de 4 natuurkrachten,  maar is in het 

alledaagse leven het meest merkbaar.  

Ook op astronomisch niveau is de zwaartekracht een belangrijke kracht.  Zo zorgt de zwaartekracht 

ervoor dat de aarde om de zon blijft draaien, de maan om de aarde blijft draaien en dat de Melkweg 

ook om een bepaald punt blijft draaien.1 

De gravitatiewet van Newton: 

 

 F de zwaartekracht tussen twee voorwerpen 

 m1 de massa van het eerste voorwerp 

 m2 de massa van het tweede voorwerp 

 r de afstand tussen de zwaartepunten van de voorwerpen 

 G de gravitatieconstante 
 

§ 1.2 Zwakke kracht 
De zwakke kernkracht is ook een van de vier 

fundamentele natuurkrachten.  Het wordt zwak 

genoemd, omdat het zwakker is dan de sterke kracht 

en de elektromagnetische kracht. De zwakke kracht is 

verantwoordelijk voor het radioactief vervallen van 

subatomaire deeltjes, en beïnvloedt  alle fermionen. 

In het standaardmodel wordt de zwakke kracht 

toegeschreven aan het uitwisselen (emissie of 

absorptie) van W en Z bosonen.2 Het meest bekende 

gevolg van de zwakke kracht is bètaverval. Bètaverval is 

een soort radioactief verval, waarbij een bètadeeltje, 

(elektron, positron) wordt uitgestraald. De 2 processen 

worden β—-verval: en β+-verval: genoemd.34 

β—-verval: 

                                                           
1
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/W_and_Z_bosons 

3
 http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8taverval 

4
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html 

Verval van een neutron in een proton, elektron, elektron-

antineutrino d.m.v. een W- boson (dit is β—-verval) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartekracht
http://en.wikipedia.org/wiki/W_and_Z_bosons
http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8taverval
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html


7 
 

 

β+-verval: 

 
 

De W en Z  bosonen zijn een stuk zwaarder dan protonen en neutronen en het is die zwaarte, die er 

voor zorgt dat de zwakke kracht maar een hele kleine reikwijdte heeft.  De meeste deeltjes zullen 

uiteindelijk door middel van de zwakke kracht uit elkaar vallen.  

 

De zwakke kracht heeft een unieke eigenschap:  het heeft de 

mogelijkheid om de “smaken” van quarks  (er zijn 6 “smaken”)  te 

veranderen.  Dit schendt echter de CP-symmetrie. 

 CP-symmetrie is de combinatie van 2 symmetrieën, namelijk die 

van lading C (charge)  en P (pariteit). 

Pariteitsymmetrie is als je de richting, de 3 ruimtelijke coördinaten, 

van een deeltje inverteert.5 

Ladingconjugatie is de verandering van deeltjes in hun antideeltjes. 

Als er symmetrie is dan zijn de fysische wetten dus symmetrisch 

onder deze verandering. Dit wordt C-symmetrie genoemd.6 

 

 

§ 1.3 Elektromagnetische kracht 

 

Elektromagnetisme is de fysica van het elektromagnetisch veld. 

Het elektromagnetisch veld bestaat uit 2 componenten: het elektrische- en het magnetische veld. 

Deze 2 velden staan altijd loodrecht op elkaar. Een elektrisch veld wordt gemaakt door elektrisch 

geladen deeltjes  Er is echter ook potentiaalverschil nodig voor een elektrisch veld.  Een elektrische 

geladen deeltje zal zich nooit verplaatsen als er geen potentiaalverschil is. en er zal dan ook nooit een 

veld ontstaan. Een magnetisch veld wordt opgewekt door de bewegende geladen deeltjes.  De kracht 

die geladen deeltjes voelen door elektromagnetische velden heet de elektromagnetische kracht.78 

 

                                                           
5
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Pariteitsymmetrie  

6
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladingconjugatie  

7
 http://emandpplabs.nscee.edu/cool/temporary/doors/forces/electromagforce/electromagnetic.htm  

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pariteitsymmetrie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladingconjugatie
http://emandpplabs.nscee.edu/cool/temporary/doors/forces/electromagforce/electromagnetic.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
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§ 1.4 Sterke kracht 

 

De sterke kracht is de sterkste van de fundamentele natuurkrachten. 

De sterke kracht is alleen van toepassing op hadronen.  De sterke kracht heeft een reikwijdte van 

ongeveer 1013cm  (niet veel meer dan een kleine atoomkern). 

De sterke kracht zorgt er op grote schaal voor, dat protonen in de atoomkern bij elkaar blijven en 

niet, zoals je zou verwachten, elkaar afstoten, omdat ze beiden  positief geladen zijn.  De sterke 

kracht op kleine schaal zorgt ervoor,  dat de Quarks aan elkaar worden gebonden. De dragers van 

deze sterke kracht zijn de gluonen.9 10 

De werking van de sterke kracht wordt 

omschreven door middel van de zo genoemde 

“kleurtheorie”. Daarbij gaat men er vanuit,  dat 

quarks 3 soorten kleuren hebben.11 

Men heeft hiervoor de primaire kleuren 

gekozen (rood, blauw, groen).  Ook antiquarks 

hebben een kleurlading. Alleen hebben deze 

een anti-kleurlading (anti-rood, anti-blauw, anti-

groen).  Alle deeltjes die tot nu toe zijn ontdekt 

zijn kleur neutraal. Alle kleuren bij elkaar maakt 

kleur neutraal.  Alle anti-kleuren bij elkaar maakt 

kleur neutraal.  En een kleur met zijn anti kleur 

geeft ook kleur neutraliteit. Een gluon is 

verantwoordelijk voor het transport van de 

kleurlading en dus het overbrengen van de kracht.  

Als twee quarks een gluon uitwisselen dan zal hun 

kleurlading veranderen. Het gluon draagt anti-

kleurlading met zich mee om te compenseren 

voor het veranderen van de kleurlading van beide quarks. 

Ook hebben gluonen zelf een kleurlading, waardoor ze ook met andere gluonen uitwisseling 

vertonen.12 

De kracht die de gluonen overbrengen wordt groter als de afstand tussen de quarks groter wordt. Dit 

is te vergelijken met twee massa’s die verbonden zijn door een veer.  

 

 

Er zijn in totaal 8 gluonen namelijk: 

                                                           
9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_interaction 

10
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html 

11
 http://deeltjesfysica.doorgronden.nl/het-standaardmodel-2/fermionen/quarks/kleurlading-  quarks.html 

12
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gluon 

De blauwe quark stuurt een gluon naar de groene quark dit gluon heeft 2 
kleurladingen bij zich, anti-groen om het groen van de groene quark op te heffen en 
een blauwe kleurlading die zorgt dat de groene quark blauw wordt. Doordat de 
blauwe quark zelf een blauwe kleurlading en een anti-groene kleurlading “weggeeft” 
wordt deze quark groen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_interaction
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/forces/funfor.html
http://deeltjesfysica.doorgronden.nl/het-standaardmodel-2/fermionen/quarks/kleurlading-%20%20quarks.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluon
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§ 2 De 4 kwantumgetallen 
 

In de kwantummechanica worden kwantumgetallen gebruikt om eigenschappen van deeltjes te 

beschrijven. Er zijn 4 kwantumgetallen13 14: 

§ 2.1 Hoofdkwantumgetal 

Met het hoofdkwantumgetal n wordt het energieniveau van een deeltje aangegeven. Bij elektronen 

rond een kern wordt met het hoofdkwantumgetal aangegeven in welke schil het elektron zich 

bevindt. Als een elektron in een hogere schil komt neemt het hoofdkwantumgetal toe en daarmee 

ook het energieniveau van het deeltje. 

 

Het hoofdkwantumgetal kan de waarde van elk positief natuurlijk getal aannemen dus: 

 

 

§ 2.2 Nevenkwantumgetal 
Het nevenkwantumgetal ℓ bepaalt de vorm van het orbitaal van een atoom. (Een orbitaal is een 

begrip in de natuurkunde om min of meer aanschouwelijk betekenis te geven aan de baan van een 

elektron in een atoom). Het nevenkwantumgetal wordt ook wel impulsmomentkwantumgetal 

genoemd, omdat dit kwantumgetal het impulsmoment van het elektron dat om de atoomkern draait 

beschrijft.15 

 

Het nevenkwantumgetal kan de waarde van elk natuurlijk getal aannemen maar moet altijd 1 kleiner 

zijn dan n : 

 

 

§ 2.3 Magnetisch kwantumgetal van het impulsmoment 

 

Het magnetisch kwantumgetal van het impulsmoment wordt met m aangeduid en beschrijft de 

ruimtelijke oriëntatie van het baanimpulsmoment van het elektron. 16
 

 

Het magnetisch kwantumgetal kan elk natuurlijk getal aannemen dat tussen -ℓ en +ℓ: 

                                                           
13

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumgetal 
14

 http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_number 
15

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydcol.html#c1 
16

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydazi.html#c2 

Hier geldt dat r, b, g voor rood, blauw en groen staan. 

De r, b, g,  met een streepje erboven staan voor anti-

rood, anti-blauw en anti-groen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumgetal
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_number
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydcol.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/hydazi.html#c2
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§ 2.4 Spinkwantumgetal 

Het Spinkwantumgetal geeft de spin aan binnen de orbitaal van een deeltje. Spin is een 

fundamentele eigenschap van alle deeltjes. Kort na zijn ontdekking werd spin opgevat als een 

draaiing van een deeltje om z’n as, maar het heeft niks te maken met die draaiing. Het is een 

kwantummechanische grootheid die op geen enkele wijze met de klassieke mechanica is te 

beschrijven. 

 

Spinkwantumgetallen zijn altijd halftallig (    …) of heeltallig (0, 1, 2, 3, ...). Deeltjes met een 

halftallige spin worden fermionen genoemd en deeltjes met een heeltallige spin worden bosonen 

genoemd. Bij elektronen is dit ½ of -½.17 18 

 

§ 2.5 Het uitsluitingprincipe van Pauli 
Het uitsluitingprincipe van Pauli is een kwantummechanisch principe. Het zegt dat twee dezelfde 

fermionen ( deeltjes met een halftallige spin ) niet dezelfde kwantumtoestand mogen bezetten. Dus 

minimaal één kwantumgetal moet anders zijn. 

Het uitsluitingprincipe is niet van toepassing op bosonen. Deze kunnen dus wel de zelfde 

kwantumtoestand bezetten. Denk bijvoorbeeld aan het licht van een laser,  dat zijn allemaal fotonen 

die dezelfde kwantumtoestand bezetten.19 20 

 

Met het uitsluitingprincipe van Pauli is heel goed te beschrijven waarom elektronen zich op een 

bepaalde manier rond de kern van een elektron bevinden. ( volgens de 2n² regel )21 . 

1e schil 2elektronen 

2e schil 8 elektronen 

3e schil 18 elektronen 

Etc. 

 

Elektronen zijn fermionen, daarom kunnen 2 elektronen niet dezelfde kwantumtoestand bezetten. 

Zoals hierboven beschreven staan de eerste 3 kwantumgetallen met elkaar in contact en zijn 

afhankelijk van elkaar: 

- hoofdkwantumgetal n = 1, 2, 3  ... n ... 

- nevenkwantumgetal ℓ = 0 tot en met n-1, dus voor n = 3 ; l = 0,1,2 

- magnetisch kwantumgetal m : loopt van - ℓ tot + ℓ , dus voor ℓ = 2 ; m = -2, -1, 0, 1 en 2 

- spin : neemt voor het elektron de waarden -½ en ½ 
 

                                                           
17

 http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(physics) 
18

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/spin.html#c1 
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Pauli_exclusion_principle 
20

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pauli.html 
21

 Pulsar-Chemie vwo bovenbouw scheikunde 1 deel 3 uitgeverij Wolkers-Noordhoff Groningen 
     ISBN: 978-90-01-31158-2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spin_(physics)
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/spin.html#c1
http://en.wikipedia.org/wiki/Pauli_exclusion_principle
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pauli.html
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In de 1e schil geldt:: 

n   = 1 

ℓ    = 0 

m  = 0 

s    = ±½   

Hier zijn 2 mogelijkheden: 

 (1, 0, 0, ½ ) en (1, 0, 0, -½ ) 

In de eerste schil zitten dus 2 elektronen. 

 

Voor de 2e schil geldt: 

n=2 

ℓ =0 of 1 

Voor ℓ =1 geldt m= -1, 0 , 1 

s = ±½   

hier zijn 8 verschillende mogelijkheden: 

(2, 0, 0, -½)(2, 0, 0, ½)(2, 1, -1, -½) (2, 1, -1, ½) (2, 1, 0, -½) (2, 1, 0, ½) (2, 1, 1, -½) 

(2, 1, 1, ½) 

In de tweede schil zitten dus 8 elektronen. 

 

Je ziet, het aantal mogelijke combinaties van kwantumgetallen is: 2, 8, 18, 32, ... en dat zijn de 

getallen 2n2. 
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§ 3 Elementaire deeltjes 
 

In 1977 vatten de theoretische fysici alle kennis over elementaire deeltjes samen in het 

standaardmodel. Dit model zegt dat alles bestaat uit twee soorten deeltjes: quarks en leptonen. 

Naast deze deeltjes bestaat het standaardmodel ook uit een paar krachtvoerende deeltjes: 

ijkbosonen. 

Het standaard model bevat dus 12 elementaire deeltjes met een halftallige spin. Deze deeltjes zijn 

fermionen. 

De fermionen zijn onder verdeeld in twee groepen: de quarks en de leptonen. Beide groepen zijn 

verdeeld in drie generaties, elke generatie bevat 2 deeltjes van elke groep.22 23 

 

§ 3.1 Quarks 
Een quark is een elementair deeltje en een fundamentele bouwsteen van alle materie. Elke quark 

heeft een kleurlading en elk deeltje opgebouwd uit quarks moet kleurneutraal zijn. Tot nu toe zijn we  

nog niet in staat geweest om quarks te scheiden en apart te kunnen bestuderen. Dit komt door een 

eigenschap van de sterke kracht, namelijk, wanneer de afstand tussen de quarks groter wordt, neemt 

de kracht tussen de quarks sterk toe. Als we proberen een quark uit een atoomkern te schieten 

neemt de sterke kracht toe. Je kunt zeggen dat een elastiek wordt uitgerekt en daardoor sterker 

trekt. Op een bepaald moment wordt de kracht zo groot dat de energie die is opgeslagen in dit 

systeem wordt omgezet in massa: er vormen zich dan antiquarkparen oftewel mesonen. Het elastiek 

breekt in stukken en op de uiteinden zitten opnieuw quarks en antiquarks. In plaats van de losse 

quark die we wilden onderzoeken is er nu een “jet” van nieuwe mesonen gecreëerd uit de energie 

                                                           
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model  
23

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardmodel_van_de_deeltjesfysica 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model
http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardmodel_van_de_deeltjesfysica
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die in het systeem zat opgeslagen. Hierdoor kunnen quarks dus alleen worden bestudeerd binnen 

baryonen en mesonen.24 25 

 

 

Quarks zijn gegroepeerd in 3 generaties: 

 

Deeltjes in hogere generaties hebben meer massa en meer instabiliteit, deze instabiliteit zorgt ervoor 

dat deeltjes vervallen in deeltjes uit lagere generaties, dit door middel van de zwakke kernkracht. 

Alleen de 1e generatie (up en down quarks)   komt veelvoudig voor in de natuur. De zwaardere 

quarks van de andere generaties kunnen alleen worden gemaakt door middel van zeer energierijke 

botsingen van deeltjes, zoals in een deeltjesversneller. Deze vallen dan weer in enkele fracties van 

een seconde uiteen in quarks van de 1e generatie (up en down).  

Quarks zijn de enige bekende deeltjes die worden beïnvloed door alle 4 de fundamentele 

natuurkrachten. 

 

 

 

 § 3.1.1 Elektrische lading: 

Quarks zijn onderdelen van deeltjes en daardoor hebben ze geen rond getal als lading maar een 

breuk. 

De lading van een up quark is bijvoorbeeld +  en die van een down quark is -   

Dit komt doordat een proton een lading heeft van +1, dit proton bestaat uit 2 up quarks en 1 down 

quark 
                                                           
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Quark 
25

 http://www.particleadventure.org/quarks.html 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quark
http://www.particleadventure.org/quarks.html
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Proton: (up, up, down) 

 

Neutron: (up, down, down) 

 

Omdat quarks nooit afgezonderd kunnen worden aangetroffen, wordt  aangenomen dat dit de 

ladingen zijn van de quarks.  

Deze zijn allemaal bepaald op de manier die hierboven is beschreven. 

 

Quarks: Lading Antiquarks: Lading: 

Up (u) +2/3 Anti-Up (ū) -2/3 

Down (d) -1/3 Anti-Down +1/3 

Strange (s) +2/3 Anti-Strange -2/3 

Charm (c) -1/3 Anti-Charm +1/3 

Top (t) +2/3 Anti-Top -2/3 

Bottom (b) -1/3 Anti-Bottom +1/3 

 

§ 3.1.2 Spin: 

Quark heeft spin ½ 

 

§3.1.3 Zwakke kernkracht: 

Een quark kan van smaak veranderen door middel van de zwakke kracht. Door een W boson op te 

nemen of af te staan verandert een quark smaak. De up charm en top quark kunnen veranderen in 

de quarks down strange en bottom. En vice versa. 

 

§ 3.1.4 Sterke kernkracht: 

Quarks bezitten een bijzondere eigenschap, namelijk kleurlading. Er zijn 6 soorten kleurlading:  rood, 

blauw, groen en anti-rood, anti-blauw, anti-groen. Quarks bezitten een gewone kleurlading en 

antiquarks bezitten een anti-kleurlading. Het systeem van aantrekking en afstoten tussen quarks met 

kleurladingen is de sterke kernkracht. 

 

 

§ 3.2 Leptonen 
De overgebleven 6 fermionen hebben geen kleurlading en worden leptonen genoemd. De 3 

neutrino's hebben ook geen elektrische lading, waardoor de enige kracht die effect op ze heeft de 

zwakke kracht is. Dit leidt tot het resultaat, dat ze haast niet waar te nemen zijn. 

Elk deeltje in een hogere generatie heeft een hogere massa en hogere onstabiliteit dan de lagere 

generaties, waardoor deeltjes uit de 2e en 3e generatie al snel vervallen in lagere generaties, dit heeft 

tot gevolg, dat deeltjes uit de 2e en 3e generatie vaak maar een fractie van een seconde bestaan. 
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Deze deeltjes van de 2e en 3e generatie komen dan ook alleen voor in botsingen van deeltjes bij hele 

hoge energie, bijvoorbeeld in een deeltjesversneller.26 27 

 

 

§ 3.2.1 Elektron: 

Een elektron is een sub atomisch deeltje met een elektrische lading van -1.  Het antideeltje van een 

elektron is een positron. Elektronen zitten in schillen om de kern van een atoom heen, dit komt 

omdat elektronen fermionen zijn,  waardoor er geen 2 op dezelfde plek kunnen zitten. Ook zijn ze 

beide negatief geladen en stoten ze elkaar af,  terwijl de kern van een atoom ze juist aantrekt. Tevens 

zorgen elektronen ervoor dat verschillende stoffen elektriciteit kunnen geleiden. 28 

 

§ 3.2.2Elektron neutrino: 

Het elektron neutrino is een ongeladen deeltje en vormt samen met het elektron de eerste generatie 

van de leptonen. 29 

 

 

§3.2.3 Muon: 

Het muon heeft een elektrische lading van -1 en een spin van ½.  Een muon is onstabiel en heeft een 

levensduur van ongeveer 2,2 µs,  wat vrij lang is voor een deeltje. Het enige andere onstabiele 

deeltje wat langer leeft is een geïsoleerd neutron. Als een muon vervalt, vervalt hij in een elektron en 

2 verschillende soorten neutrino's. De reacties die een muon aan kan gaan lijken heel veel op die van 

een elektron. Het enige verschil is eigenlijk dat een muon ongeveer 200 keer zwaarder is dan een 

elektron. Je zou dus kunnen zeggen dat een muon een veel zwaardere soort elektron is. Door de 

massa van een muon zal het muon veel dieper door dingen heen kunnen dan elektronen zonder een 

reactie aan te gaan. Muonen kunnen dwars door de aarde gaan zonder maar een beetje van snelheid 

of richting te veranderen. 30 

 

Muon geschiedenis: 

Muonen werden ontdekt door Carl D. Anderson en Seth Neddermeyer in 1936 met behulp van een 

nevelvat (nevelvat in actie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/89/Cloud_chamber.ogg).  

 

Een nevelvat is een oude manier om deeltjes te detecteren die uit een radioactief voorwerp komen. 

Het is uitgevonden door Charles Thomson Rees Wilson (1869 - 1959). Het nevelvat werkt volgens het 

                                                           
26

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/lepton.html 
27

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lepton_(subatomair_deeltje) 
28

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektron  
29

 http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_neutrino  
30

 http://en.wikipedia.org/wiki/Muon  
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principe dat waterdamp kan condenseren op immens kleine deeltjes. In een nevelvat zit lucht, dat 

verzadigd is met waterdamp.  Zodra de lucht verzadigd is, dan wordt het volume vergroot waardoor 

de temperatuur daalt, en het water begint te condenseren op de enig beschikbare oppervlakten: de 

ioniserende deeltjes die van de bron af komen. 

 

Elk soort deeltje beweegt met een aparte kromming. Anderson nam een kromming waar die 

krommer was dan een proton, maar minder krom dan die van een elektron. Hieruit werd 

verondersteld dat het nieuwe deeltje zwaarder was dan een elektron, maar lichter dan een proton. 

Anderson noemde het nieuwe deeltje mesotron. Later werd het deeltje nog een keer waargenomen 

door J. C. Street en E.C. Stevenson in 1937. De Japanse geleerde Hideki Yukawa had al eerder een 

deeltje in deze gewichtsklasse voorspeld, en daarom werd aangenomen dat het nieuwe deeltje 

Yukawa's voorspelde deeltje was, maar later werd aangetoond dat het mesotron de verkeerde 

eigenschappen bevatte. 

 

Het deeltje werd later hernoemd tot mu meson, omdat Yukawa's deeltje in 1947 ontdekt werd, het 

pi meson. De term meson werd vooral gebruikt om deeltjes met een massa die tussen de massa van 

protonen en elektronen ligt aan te duiden. Naarmate er meer mesonen ontdekt werden, werd het 

duidelijk dat het mu meson compleet verschillend was dan de andere mesonen, met name dat het 

mu meson niet reageerde op de kernkracht, zo als alle andere mesonen dat wel deden. Het product 

van een vervallen mu meson verschilde ook van andere mesonen. Een mu meson verviel in een 

neutrino en een antineutrino in plaats van de één of de ander, wat gebruikelijk was voor mesonen. 

Veel later werd het standaard model ingevoerd, wat de deeltjes ordende op het aantal quarks dat elk 

deeltje bevat. Alle mesonen behalve het mu meson werden daarna gezien als hadronen. Terwijl 

meson nu een aanduiding is voor deeltjes met een quark en een antiquark. Het mu meson had geen 

quarkstructuur, en dus moest het wel een fundamenteel deeltje zijn, net zoals elektronen. Hierdoor 

werd begrepen dat mu mesonen helemaal geen mesonen waren volgens het nieuwe begrip van de 

meson in het quarkmodel. 

Dit wetende werd het mu meson hernoemd tot muon. Het muon werd gezien als "zwaar elektron" 

zonder een enkele rol in de nucleaire interactie. Muonen werden in 1941 gebruikt om de tijddilatatie 

te meten die voorspeld werd door de speciale relativiteitstheorie. 

 

§ 3.2.4 Muon neutrino: 

De Muon neutrino heeft geen elektrische lading en vormt samen met het muon de 2e generatie 

leptonen. 31 

 

§ 3.2.5 Tau: 

De Tau lijkt op een elektron en heeft ook een elektrische lading van -1 en een spin van ½. Tau 

deeltjes worden ook wel gezien als een grotere, zwaardere versie van het elektron. 32 

                                                           
31

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon-neutrino  
32

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Tau_(lepton)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon-neutrino
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§ 3.2.6 Tau neutrino: 

Het tau neutrino is een deeltje zonder elektrische lading en vormt samen met de tau de 3e generatie 

leptonen. 33 

 

 

§ 3.3 IJkbosonen 

 
In het standaard model worden de krachtdragende deeltjes, die de fundamentele krachten 

overdragen,  gedefinieerd als eikbosonen.  De deeltjes zijn bosonen omdat ze allemaal een spin 

hebben met de waarde 1. 34 35 

 

§ 3.3.1 Fotonen: 

 

Fotonen dragen de elektromagnetische kracht tussen elektrisch geladen deeltjes over. Ook is het 

foton het deeltje waar licht uit bestaat. 

 

§ 3.3.2 De W+ W- en Z bosonen: 

 

Deze bosonen zorgen voor de overdracht van de zwakke kracht tussen deeltjes met verschillende 

smaken (quarks en leptonen). Deze 3 deeltjes samen met de fotonen zorgen voor de elektrozwakke 

wisselwerking  (zwakke kracht en elektromagnetische kracht samen). 36 

 

 

§ 3.3.3 Gluonen: 

 

Gluonen brengen de sterke kracht tussen de kleurgeladen quarks over.  Gluonen zijn massaloos en 

hebben een kleurlading en een antikleurlading bij zich. De gluonen veranderen de kleuren van de 

quarks,  maar kunnen ook met elkaar reageren en daarmee elkaars kleur veranderen,  waardoor dit 

systeem een stukje moeilijker wordt. 37 

 

 

                                                           
33

 http://en.wikipedia.org/wiki/Tau_neutrino  
34

 http://nl.wikipedia.org/wiki/IJkboson 
35

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_boson 
36

 http://en.wikipedia.org/wiki/W_and_Z_bosons  
37

 http://en.wikipedia.org/wiki/Gluon 
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§ 3.3.4 Higgs Boson: 

Maar geen van de bovengenoemde deeltjes verklaart waarom er deeltjes zijn zonder massa met een 

beetje massa of met veel massa. Het kan niet aan de inhoud liggen, want deeltjes hebben geen 

inhoud. Maar in de jaren ‘60 zei Peter Higgs,  dat er een gelijk verdeeld veld is in het gehele 

universum. Deeltjes die niet worden beïnvloed door dit veld zijn massaloos, zoals het foton, deze 

bewegen dan ook met de snelheid van het licht. Deeltjes die een beetje beïnvloed worden door het 

Higgs veld hebben een kleine massa en deeltjes die heel erg door het Higgs veld worden beïnvloed 

hebben een grote massa. Kortom, het Higgs veld geeft aan andere deeltjes massa. Op 4 juli 2012 

werd in CERN de Higgs boson experimenteel ontdekt. Dit deeltje is niet verantwoordelijk voor het 

geven van massa aan deeltjes, want daar zijn weer andere dingen in het Higgs veld verantwoordelijk 

voor. 38 39 40 41 

Deze dingen zijn niet met behulp van experimenten aan te tonen, de Higgs boson is dat wel en als je 

de Higgs boson aan kunt tonen heb je ook bewezen dat het Higgs veld bestaat. De reden waarom het 

toch 50 jaar heeft geduurd voordat men zeker wist dat ze de Higgs boson hadden gevonden, was 

omdat het verschil tussen het wel- en niet  bestaan van de Higgs boson in de data zo klein was, dat er 

eerst heel veel metingen gedaan moesten worden, voordat de Higgs boson was gevonden. 

 

§ 3.4 Hadronen (Samengestelde deeltjes). 

 
Hadronen zijn deeltjes die uit quarks bestaan. Een hadron kan een samengesteld fermion of een 

samengesteld boson zijn. 

Een samengestelde fermion wordt een baryon genoemd. 

Een samengesteld boson wordt meson genoemd. 42 

 

 

 

 

 
 

§ 3.5 Baryon: 

Een baryon is een subatomair deeltje en bestaat uit drie quarks. Het deeltje zelf is kleur neutraal,  

dus bestaat een baryon altijd uit rood, blauw, groen.  Aangezien baryonen zijn opgebouwd uit quarks 

                                                           
38

 http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson 
39

 http://www.youtube.com/watch?v=9lwN7HBIvek 
40

 http://www.youtube.com/watch?v=QG8g5JW64BA 

 
42

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hadron 
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nemen zij deel aan de sterke kernkracht.  Elk baryon heeft een tegengestelde anti-baryon waar de 

quarks zijn vervangen door hun antiquark. 43 

 

Deeltje Symbool quarks Rust massa (MeV/c2) Spin B S Levensduur 
(secondes> 

Proton p uud 938.3 1/2 +1 0 Stabiel 

Neutron n ddu 939.6 1/2 +1 0 920 

Lambda Λ0 uds 1115.6 1/2 +1 -1 2.6 
x10-10 

Sigma Σ+ uus 1189.4 1/2 +1 -1 0.8 
x10-10 

Sigma Σ0 uds 1192.5 1/2 +1 -1 6x10-20 

Sigma Σ- dds 1197.3 1/2 +1 -1 1.5 
x10-10 

Delta Δ++ uuu 1232 3/2 +1 0 0.6 
x10-23 

Delta Δ+ uud 1232 3/2 +1 0 0.6 
x10-23 

Delta Δ0 udd 1232 3/2 +1 0 0.6 
x10-23 

Delta Δ- ddd 1232 3/2 +1 0 0.6 
x10-23 

Xi Cascade 
 

Ξ0 uss 1315 1/2 +1 -2 2.9 
x10-10 

Xi Cascade 
 

Ξ- dss 1321 1/2 +1 -2 1.64 
x10-10 

Omega Ω- sss 1672 3/2 +1 -3 0.82 
x10-10 

Lambda Λ+
c udc 2281 1/2 +1 0 2x10-13 

               B= Baryon-getal        44 

               S= Vreemdheid (Strangeness) 

 

 

 

 
 

§ 3.6 Meson: 
Mesonen zijn hadronen bestaande uit 1 quark en 1 antiquark. Alle mesonen zijn onstabiel en zullen 

uiteindelijk vervallen. Geladen mesonen vervallen in elektronen en neutronen. Ongeladen mesonen 

kunnen vervallen in fotonen. Mesonen komen eigenlijk alleen voor op plekken waar energierijke 

botsingen plaatsvinden,  zoals in een Air shower en een deeltjesversneller. 45 

                                                           
43

 http://en.wikipedia.org/wiki/Baryon 
44

 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/baryon.html 
45

 http://en.wikipedia.org/wiki/Meson 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/xi.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/xi.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/xi.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/xi.html#c1
http://en.wikipedia.org/wiki/Baryon
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/baryon.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Meson


20 
 

Deeltje Symbool Opbouw Rust massa 
MeV/c2 

Spin B S Levensduur 

Pion π+
 

ud 139.6 0 0 0 2.60 
x10-8 

Pion π0
 

 

135.0 0 0 0 0.83 
x10-16 

Kaon K+
 us 493.7 0 0 +1 1.24 

x10-8 
Kaon K0

s 1* 497.7 0 0 +1 0.89 
x10-10 

Kaon K0
L 1* 497.7 0 0 +1 5.2 

x10-8 
Eta η0 

2* 548.8 0 0 0 <10-18 

Eta prime η0' 
2* 958 0 0 0 ... 

Rho ρ+
 

ud 770 0 0 0 0.4 
x10-23 

Rho ρ0
 

uu, dd 770 0 0 0 0.4 
x10-23 

Omega ω0
 

uu, dd 782 0 0 0 0.8 
x10-22 

Phi φ 
ss 1020 0 0 0 20 

x10-23 
D D+

 cd 1869.4 +1 0 0 10.6 
x10-13 

D D0
 cu 1864.6 +1 0 0 4.2 

x10-13 
D D+

s cs 1969 +1 0 +1 4.7 
x10-13 

J/Psi J/ψ 
cc 3096.9 0 0 0 0.8 

x10-20 
B B-

 bu 5279 0 -1 0 1.5 
x10-12 

B B0
 db 5279 0 -1 0 1.5 

x10-12 
Bs Bs

0 sb 5370 0 -1 0 ... 

Upsilon ϒ 
bb 9460.4 0 0 0 1.3 

x10-20 

           46
 

§ 4 Air shower 

 
De aarde wordt de hele tijd gebombardeerd door hoogenergetische deeltjes en straling uit de 

ruimte.  Dit noemen we kosmische straling. 

                                                           
46
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Kosmische straling werd ontdekt in 1912.  In deze tijd wist men al af van radioactieve stoffen die 

voorkomen op de aarde. Victor Hess besloot om te kijken hoe straling afnam naarmate je hoger de 

lucht in ging, dus ging hij in een luchtballon met z’n stralingsmeter om te meten wat er gebeurde met 

de hoeveelheid straling. Hij verwachte dat de straling af zou nemen, maar die nam juist toe. Daaruit 

concludeerde Hess, dat er een andere straling van bovenaf moest komen. Dit noemde hij kosmische 

straling. 47 

De zon is een van de bronnen van kosmische straling. de zon zendt namelijk protonen en elektronen 

uit tijdens de zo genoemde zonnewind. De meeste kosmische straling uit de zon heeft niet zoveel 

energie. Als deze deeltjes in onze atmosfeer terecht komen ioniseren ze de gassen in de bovenste 

laag van de atmosfeer. Dit veroorzaakt het noorderlicht. 

Galactische kosmische straling komt van buiten ons zonnestelsel, deze bestaat uit grotere 

atoomkernen, die in de loop van de tijd versneld zijn tot bijna de lichtsnelheid. 

Als deze straling onze Melkweg binnenkomt wordt deze beïnvloed door de zon, ze komen namelijk in 

aanraking met het elektromagnetisch veld van de zonnewind. Dit veld zorgt ervoor dat de deeltjes 

energie verliezen. Hoe meer de zon actief is des te groter is het magnetisch veld en des te groter is 

de energieafname. 

Deeltjes die een lange afstand moeten reizen (van ver buiten onze Melkweg) botsen onderweg tegen 

allerlei achtergrondstraling in de ruimte aan. Telkens als deze botsen neemt de energie af. Hoog 

energetische deeltjes kunnen dus niet van heel ver weg komen. De grens ligt op ongeveer 160 

miljoen lichtjaar. 

Als een hoogenergetisch deeltje, de primaire kosmische straling, botst met een atoom in de 

dampkring, dan zal deze uiteen vallen in secundaire kosmische straling, zoals fotonen, elektronen en 

muonen. Doordat er heel veel energie in het oorspronkelijke deeltje zat, kunnen er heel veel deeltjes 

mee worden gemaakt. want in de kwantummechanica geldt, dat als een deeltje uit elkaar spat er 

energie vrijkomt en met die energie kunnen dan allemaal deeltjes worden gevormd, die minder 

energie bevatten dan het originele deeltje. Uiteindelijk bevat de zogeheten air shower duizenden 

deeltjes waarvan een deel het aardoppervlak bereikt. 

Op aarde kunnen we dus alleen de secundaire kosmische straling meten. 

De meeste deeltjes uit de shower hebben een korte levensduur en vervallen heel snel weer. 

Uiteindelijk zullen er nog maar een paar verschillende deeltjes op de aarde terecht komen. Dit zijn 

meestal elektronen, neutrino's en muonen. 48 49  

§ 5 CERN en Nikhef 
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§ 5.1 CERN  
CERN (oorspronkelijke afkorting voor Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, is nu de 

eigennaam) heeft als doel om onderzoek te verrichten naar deeltjesfysica, en bevind zich in Genève. 

Het gelijknamige laboratorium heeft ongeveer 3.900 werknemers en wordt ter beschikking gesteld 

aan 10.000 wetenschappers en ingenieurs uit  113 verschillende landen. CERN is ook de organisatie 

die onder andere deeltjesversnellers beschikbaar stelt aan wetenschappers. Hierdoor zijn er al vele 

internationale samenwerkingen geweest. CERN is ook de plaats waar het wereldwijde web zijn 

oorsprong vond. 

CERN verzorgt meerdere deeltjesversnellers. 

 

Dit is een schematische weergave van het netwerk aan versnellers dat CERN bezit. De bekendste, de 

LHC (Large Hadron Collider) is de grootste. Deeltjes worden vaak al op snelheid gebracht in de 

andere versnellers, of vertraagd , zoals dit gebeurt in de Antiproton Decelerator (AD).  

Het  gehele complex ligt ongeveer 100 meter onder de grond. Ook is er een verbinding met een 

station in Italië. Deze verbinding  werd gebruikt bij tests die moesten  aantonen, dat neutrino's 

sneller dan het licht zouden kunnen gaan. Deze fout werd al snel gecorrigeerd met het nieuws dat 

een GPS kabel niet goed aangesloten was. 

CERN is 29 september 1954 opgericht door een aantal landen.  

- België 

- Denemarken 
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- Frankrijk 

- Griekenland 

- Italië 

- Joegoslavië 

- Nederland 

- Noorwegen 

- De UK 

- West-Duitsland 

- Zweden 

- Zwitserland 

Snel nadat CERN opgericht was verschoof de focus van onderzoek naar atoomkernen naar hoog 

energetische natuurkunde, wat interacties tussen deeltjes bevat. Hierdoor is het lab ook bekend als 

"The European laboratory for particle physics". 

§ 5.1.1 Wat heeft CERN eigenlijk allemaal ontdekt? 

Een aantal belangrijke ontdekkingen zijn gedaan bij CERN: 

- Het internet. 

 Oorspronkelijk bedoelt om informatie snel en betrouwbaar naar andere wetenschappers te 

kunnen sturen.  

CERN kondigde op 30 april 1993 aan dat het internet voor iedereen ter wereld beschikbaar 

werd gesteld. Nu is CERN meer gefocust op Grid computing, wat inhoudt, dat meerdere 

computers over de wereld samenwerken om een gezamenlijk doel te behalen. 

- Het creëren van antimaterie in 1995. 

 Antimaterie is een deeltje dat dezelfde fysische eigenschappen heeft als zijn tegenhanger, 

maar voor de  rest precies tegengesteld is. Als ze in contact komen dan worden beide 

deeltjes in energie omgezet volgens E=mc^2. In 2011 is het gelukt om de antimaterie voor 15 

minuten stabiel te houden. Het eerste antideeltje is ontdekt door Carl D. Anderson in 1932 in 

een nevelvat (zie: geschiedenis muon). Hij zag de sporen van een deeltje die gelijk waren aan 

een elektron, maar de andere kant op bogen, de lading van het deeltje was dus 

tegenovergesteld. Dit deeltje is nu bekend als het positron. 

- Het Higgs-boson deeltje. 

Natuurlijk een van de belangrijkste ontdekkingen van de 

afgelopen tijd:  het Higgs-boson deeltje, vernoemd naar 

Peter Higgs. Het Higgs deeltje is het deeltje dat het 

standaardmodel  kloppend maakt. Het deeltje draagt het 

Higgs veld, dat overal bestaat. Door het deeltje kunnen 

andere deeltjes massa krijgen.  

Op 13 december2011, maakte CERN bekend dat het 

aanwijzingen had gevonden, die konden duiden op het 

bestaan van het Higgs-boson.  Op 4 juli 2012 wordt  officieel aangekondigd,  dat het deeltje 

de eigenschappen van het voorspelde Higgs deeltje bezit. Verder onderzoek zal moeten 

aanduiden of dit deeltje ook daadwerkelijk het Higgs deeltje is.  

 

Peter Higgs tijdens het Higgs onderzoek. 
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In maart 2013 wordt de LHC gesloten om de volgende twee jaren te besteden aan het verbeteren 

van de deeltjesversneller. Met deze verbeteringen zou het mogelijk moeten worden,  het maximale 

energieniveau van de LHC te kunnen gaan benutten. Hiermee zouden er meer ontdekkingen kunnen 

worden gedaan.  Dit was voorheen niet mogelijk  door een ongeluk in 2008. De oorzaak was  een 

slecht gesoldeerd onderdeel. Terwijl de LHC verbeterd wordt, nemen de wetenschappers de tijd om 

de data, die van de ontdekking van het Higgs boson komt, door te nemen.   50 

 

 

 

 

 

§ 5.2 Nikhef 
Nikhef is een samenwerkingsverband tussen het FOM, de Universiteit van Amsterdam, Vrije 

Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Nikhef houdt 

zich bezig met onderzoek naar (astro)deeltjesfysica. 

" De missie van het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef is onderzoek doen naar de 

interacties en structuur van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de kleinste schalen 

en met de hoogst haalbare energieën. "  51   

Nikhef werkt samen met CERN om dit doel te bereiken. Nikhef is ook de instelling die al het 

Nederlandse onderzoek naar deeltjesfysica coördineert, zeg maar: "de CERN van Nederland". Alle 

vergaarde informatie is open voor iedereen. www.nikhef.nl is ook één van de eerste drie websites ter 

wereld. Nikhef medewerkers hebben CERN wetenschappers er van overtuigd dat het wereldwijde 

web een geweldige aanwinst zou zijn voor de wetenschap en het verspreiden van data. 

§ 5.3 HiSPARC 
"HiSPARC is een project, waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een 

groot netwerk vormen, om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten. 

HiSPARC biedt scholieren de gelegenheid om aan echt onderzoek deel te nemen, waarvan de 

resultaten daadwerkelijk worden gebruikt om meer over deze mysterieuze en zeldzame kosmische 

deeltjes te weten te komen. Bovendien kunnen scholieren hun deelname aan het experiment 

gebruiken ter invulling van het profielwerkstuk voor het eindexamen."  52 

HiSPARC houdt zich dus niet alleen bezig met natuurverschijnselen, maar verspreidt het vak 

deeltjesfysica ook onder de Nederlandse studenten. Door studenten mee te laten doen in het 

onderzoek dat gedaan wordt, leren deze studenten ook veel meer over deze onderwerpen , in ieder 

geval meer dan een tekstboek of klein practicum ze ooit kan leren. 
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§ 6 Muonen en Relativiteit 
Een muon "leeft" ongeveer 2,2 µs. Met de lichtsnelheid(c = 299792458m/s) zou dit: 
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Dit is bij verre na niet genoeg om het aardoppervlak te bereiken. En daarbij komt ook nog,  dat 

muonen de lichtsnelheid helemaal niet hebben. Volgens een onderzoek van de Glenbrook South High 

School in 2008 is de snelheid van een muon 0.997c ± 0.004c. 53 

Maar hoe kan het dan dat de detectoren toch muonen kunnen detecteren? Op die vraag kan je een 

simpel en moeilijk antwoord geven. Het simpele antwoord is: Relativiteit. En dan voornamelijk 

tijddilatatie. Het moeilijke antwoord gaat een wat langere uitleg vergen. 

 

§ 6.1 Relativiteit 
Wat is relativiteit?  

rel·a·tiv·i·ty  (r l -t v -t ) 
n. 
 1. The quality or state of being relative. 
 2. A state of dependence in which the existence or significance of one entity is solely 
 dependent on that of another. 
 3. Physics 
  a. Special relativity. 
  b. General relativity.

54
 

§ 6.1.1 Relativiteitsprincipe 

Galileo Galilei was de eerste die met het idee van relativiteit aankwam. Dit idee houdt in dat 

meerdere inertiaalstelsels die eenparig ten opzichte van elkaar bewegen niet kunnen bepalen welk 

van de inertiaalstelsels stil staat, of welke een absolute beweging uitvoert. Bijvoorbeeld: Neem 

Inertiaalstelsel Trein (T) en Inertiaalstelsel Perron (P). Op t=0 zijn T en P op nagenoeg dezelfde 

positie. T beweegt vooruit met v=x. Vanuit P gezien beweegt T, en staat P stil. Maar vanuit T gezien 

beweegt P en staat T stil. 

Hierbij komt de Stelling van Noether, die stelt dat de natuurwetten in alle stelsels gelijk zijn. 

Ongeacht welke waarnemer. Als iemand op P een bal 20 meter voor zich uit gooit is het logisch dat 

als iemand in T hetzelfde probeert, de bal ook op 20 meter van de werper terecht komt. 

Deze twee stellingen worden dan ook bij elkaar het Relativiteitsprincipe genoemd. 

 

§ 6.1.2 Relativiteitstheorie 

De bekendste persoon in de relativiteit is Albert Einstein (1879-1955), die de Relativiteitstheorie 

heeft geformuleerd. De term Relativiteitstheorie wordt vaak gebruikt om 2 theorieën aan te duiden. 

De Speciale en de Algemene Relativiteitstheorie. Beide theorieën hebben als centraal idee dat, zoals 

Galileo had gesteld, alle natuurwetten, ongeacht de snelheid van een waarnemer, altijd gelden. 
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§ 6.1.3Algemene Relativiteitstheorie 

De Algemene Relativiteitstheorie stelt dat zwaartekracht een effect is van de ruimtetijd, best 

beschreven als een kromming van de ruimtetijd. Zwaartekracht wordt dan ook niet gezien als een 

daadwerkelijke kracht, maar als een effect van de kromming van de ruimtetijd. Een ander effect van 

deze kromming is een Gravitationele tijdsdilatatie. 

 

De formule voor tijddilatatie die in een gravitatieveld optreedt: 

 

g is de valversnelling, h is het hoogteverschil tussen de voorwerpen en c is de lichtsnelheid. 

Ook voorspelde Einstein dat zwaartekracht licht kan verbuigen, dit werd door vele experimenten 

bevestigd. Einstein stelde dat een zwaartekracht gelijk is aan een versnelling. Als men in een raket 

zou staan die met 9,8 m/s2 zou versnellen, dan zou men dezelfde effecten ondervinden als op de 

aarde. Ook werd gesteld dat alle materie de ruimte vervormd. Dit voorspelde dat zwaartekracht de 

baan van licht verbuigt, dit is ook daadwerkelijk waargenomen tijdens de zonsverduistering in 1919. 

§ 6.1.4 Speciale Relativiteitstheorie 

De Speciale Relativiteitstheorie gaat uit van twee postulaten: 

- Elke waarnemer die zich eenparig beweegt ondergaat dezelfde natuurwetten 

- De lichtsnelheid in vacuüm is onafhankelijk van de snelheid van de bron 

Vaak wordt een beweging door ruimtetijd weergegeven in een (w,t) diagram, waarbij w de ruimte is 

en t de tijd. 

Een (w,t) diagram 
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v = c is altijd 45 graden. Hoe verder de lijn naar boven staat, hoe minder afstand afgelegd wordt en 

dan natuurlijk ook hoe vlakker de lijn, hoe meer afstand afgelegd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze kennis kan gedemonstreerd worden wat er met het 2e postulaat bedoeld wordt. 
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Het zwarte assenstelsel is P, de rode is T. Aangezien de hoek tussen de assen in P 90 graden is, 

bekijken wij deze situatie vanaf P. Hierin is te zien dat de lichtstraal (gele lijn) in het zwarte stelsel  45 

graden is, de lichtsnelheid dus. We zien hierin ook dat deze snelheid gelijk is aan de lichtsnelheid in 

het rode stelsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij in stelsel T hadden gestaan, dan had het diagram er zo uit gezien: 
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Dit is in essentie het belangrijkste deel van de Speciale Relativiteitstheorie van Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar nog een leuk fenomeen kan gevonden worden met deze diagrammen. 
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Gebeurtenis A en B gebeuren op hetzelfde moment in het groene stelsel. Dit is nog te snappen, 

omdat voor beide gebeurtenissen geldt: t=0. In het rode stelsel geldt t>0 en in het blauwe stelsel 

geldt: t<0. Kortom, wat er in het groene stelsel gebeurd is nog niet gebeurd in het rode stelsel, maar 

is tegelijk al lang gebeurd in het blauwe stelsel. 

Het grijze vlak duidt de "future cone" aan. Alle gebeurtenissen in dat frame kunnen beïnvloed zijn 

door gebeurtenis A, en alle gebeurtenissen in de "past cone" kunnen A beïnvloed hebben, omdat 

niets sneller kan dan de lichtsnelheid,  kan niets effect hebben op iets dat niet binnen de future of 

past cone ligt. 

Stel: Het is een mooie zonnige dag, lekker temperatuurtje. Als de zon nou ineens zou verdwijnen, dan 

zou het 8 minuten duren tot wij het door zouden hebben door de snelheid van het licht. Dit is ook 

hoe lang het zou duren tot de zwaartekracht van de zon weg zou vallen. Aangezien fysieke 

gebeurtenissen zich niet sneller dan het licht kunnen voortbewegen. (snelheid zwaartekracht ≈ c , 

bron: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11434-012-5603-3). Dus 8 minuten nadat 

de zon verdwijnt zal de richting van de aarde pas veranderen. 
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Dit is één aspect van relativiteit. Een ander aspect is tijddilatie. Naarmate een stelsel dichterbij de 

lichtsnelheid komt, hoe sterker die tijdsverandering is. 

De formule om tijddilatie te berekenen is:  

 

 

 is de dilatiefactor die het bewegende stelsel ondervindt 

v is de snelheid van het bewegende snelheid in m/s 

c is de lichtsnelheid (299,792,458 m/s) 

t is de tijd die in het stilstaande stelsel verstrijkt in seconden 

t' is de tijd die in het bewegende stelsel verstrijkt in seconden 

We nemen de stelsels T en P weer bij de hand: 

We stellen t = 60 seconden 

T komt met een snelheid van 0,6c (179875474.8 m/s) aan. 

 

Hiermee kunnen we de tijd berekenen die verstrijkt buiten T. 

 

Hieruit kunnen we dus afleiden dat de tijd in verhouding tot P sneller gaat. Dit is ook bekend als de 

tweeling paradox. Deze stelt dat uit een identieke tweeling één persoon in een raket gaat zitten, en 

met een constante snelheid van x*c zich van de aarde af beweegt, terwijl de andere persoon op 

aarde blijft. Na een jaar weg geweest te zijn draait de raket weer om, en gaat weer terug. Zodra de 

raket landt en de ruimtereis  van twee jaar er op zit, zal tot schrik van de astronaut(e) de andere 

tweeling broer -of zus nu een middelbare leeftijd hebben, en misschien een gezin gesticht hebben. 

De gehele ruimtereis heeft op de aarde misschien dan wel 10 jaar geduurd. Dit is een bekend 

voorbeeld van tijddilatie in de praktijk. 
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Als we dit toepassen op het muon dan krijgen we: 

 

 

 

Hier zien we dus dat door relativiteit de afstand die het muon af kan leggen met een factor van 

ongeveer 18 is vergroot. Het is zeker waarschijnlijker dat een muon het aardoppervlak kan bereiken 

als het bijna 12 kilometer lang kan bestaan. 

Een ander bekend effect van tijddilatie is GPS. Een GPS satelliet bevind zich doorgaans op een hoogte 

van 20.000 km en vliegt met een snelheid van ongeveer 14.000 km/u om de aarde heen. Er wordt 

vaak gedacht dat GPS satellieten in een geostationaire baan om de aarde draaien. Dit is niet waar, 

een omloopstijd van een GPS satelliet is ongeveer 12 uur. Het satellietnetwerk is zo opgesteld dat er 

altijd 4 satellieten een directe lijn hebben op elk punt op de aarde. De klok in de satellieten is een 

atoomklok met een precisie van 1 nanoseconde. Als je op P zou staan met een GPS in je hand, dan 

zou het systeem de tijden die het van de satellieten ontvangt vergelijken met de positie van de 

satellieten. Hiermee kan de GPS de huidige positie trianguleren met een grote precisie binnen een 

aantal seconden. Maar relativiteit kan de tijden op de klokken vervormen. Door een berekening met 

de algemene relativiteit kan men bepalen dat GPS klokken 45 microseconden per dag vooruit zouden 

moeten lopen, aangezien dat voorwerpen dichterbij een zwaar object langzamer gaan dan 

voorwerpen verder van een zwaar object af (denk: zwart gat. Hoe dichter je bij een zwart gat komt, 

hoe langzamer de tijd zal gaan). Maar volgens de speciale relativiteit zou door de snelheid van de 

satelliet de klok 7 microseconden achter moeten lopen. 45-7 = 38 microseconden per dag sneller dan 

klokken op de grond. 

De ingenieurs die de satellieten gebouwd hebben, hebben deze afwijking opgelost door de klokken in 

de satelliet trager te laten tikken. Deze vertraging wordt dan weer door de relatieve effecten 

opgeheven. Ook hebben GPS ontvangers een kleine computer ingebouwd die relativistische 

berekeningen uitvoert. 55 

 

§ 7 HiSPARC – De detector. 
 

Nu we wat weten over muonen en andere subatomaire deeltjes komt de vraag vanzelf naar 

boven: Hoe vind je deze deeltjes? Hoe werkt de detector? Waarom is het vinden en bewijzen 

dat deze deeltjes bestaan zo belangrijk? 
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Op de eerste vraag is een best simpel antwoord te geven: met behulp van muonen 

detectors. Deze detectors worden over een groot gebied verspreid om er zeker van te zijn 

dat alle geregistreerde deeltjes tot dezelfde lawine (hetzelfde kosmische deeltje als 

oorsprong) behoren. Dit wordt bepaald door het feit dat alle deeltjes dan om ongeveer 

dezelfde tijd worden geregistreerd door alle detectoren. Met de kleine verschillen in de tijd 

die gemeten wordt kan men dan de invalshoek van de muonen bepalen en met de deeltjes 

dichtheid kan men de energie van het kosmische deeltje bepalen. 

 

§ 7.1 Zenit en Azimut 

 

 
De begrippen Zenit, Azimut, en Altitude worden gebruikt in het bepalen van een precieze 

richting vanaf de observeerder. In het plaatje is in dit geval de richting van een ster 

aangegeven. Maar hoe werkt dit dan bij de detectie van een cosmic shower? 
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Dit is een schematische weergave van een inkomende bundel muonen met azimut X en 

altitude Y. De rode blokjes zijn de detectoren. Door het minieme tijdsverschil in detectie van 

de bundel kan de X en Y bepaald worden. Bijvoorbeeld: de detector rechts detecteert de 

bundel op t=0, de detector midden op t=0,2 en de detector links op t=0,6. Hieruit kan 

afgeleid worden, dat de bundel uit de richting van de detector midden en de detector rechts 

komt, maar meer naar de kant van de detector rechts. Met het tijdsverschil tussen de 

detector rechts en de detector links kan ook worden bepaald dat de bundel een relatief lage 

altitude heeft. 

 

Op een zelfde manier kan met echte detectoren (en met veel preciezere en kleinere tijden) 

de altitude en azimut worden bepaald. 
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§ 7.2 Maar hoe werkt een detector nou eigenlijk? 

 

 “Voor de bouw van een meetstation zijn de volgende materialen nodig: 

2 Scintillatoren 

2 Lichtgeleiders 

2 Fotoversterkerbuizen (PMT): 9125B (van ET Enterprises) 

2 Bases (voor de PMT's) 

Lijm: BC600 (van Bicron) 

Lijmmal van hout 

Aluminiumfolie (dik en dun) 

Zwarte folie 

Plakband en tape 

GPS antenne (met voet) 

GPS coaxkabel 

2 Coaxkabels 

2 Hoogspanningskabels 

2 Skiboxen 

Verhoging voor de skiboxen (2 stoeprandjes per box) 

Kabelgootje 

1 HiSPARC II Master met voeding (van Nikhef) 

2 USB kabels 

Windows (XP/7) PC met toegang tot internet” 
56
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De belangrijkste onderdelen zijn: 

1. de detector 
2. de signaal-convertor (Master en Slave) 
3. de PC 
4. de GPS 

 

De standaardopstelling: 57
 

De detector is opgebouwd uit een aantal onderdelen, de scintillator en de 

fotoversterkerbuis. De scintillator is gemaakt van een materiaal dat oplicht als het door een 

geladen deeltje geraakt wordt en is gepositioneerd in het grote, brede vlak van de detector. 

Dit lichtpulsje wordt door een “trechter” naar de fotoversterker geleidt. Deze 

fotoversterkerbuis converteert het licht naar een elektronisch signaal. Dit gebeurt door 

middel van een kathode, een aantal dynodes en een anode. 
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Zodra een foton de kathode raakt, laat deze een elektron los. Dit elektron raakt vervolgens 

de eerste dynode, die ten minste 2 elektronen loslaat. Dit houdt in dat met x aantal dynodes, 

waarbij x > 1, dat de minimale versterking altijd factor 2 is. Om deze versterking te vergroten 

worden alle dynodes onder stroom gezet. Afhangend van de opstelling ligt de nieuwe 

versterking ergens boven factor 10. Dit houdt in dat de anode minstens 10 elektronen 

registreert uit de originele 1. Als laatste is er de anode. De anode stuurt een uitvoer naar de 

signaalconvertor. 58 

 

Over de fotoversterkerbuis staat een zeer grote spanning, namelijk rond de 750 V, maar dit 

kan variëren per afzonderlijke buis. Dit is om de precisie van de metingen zo veel mogelijk te 

kunnen garanderen. 

 

De buis is zo gevoelig,  dat het onder andere beschermd moet worden tegen het magnetisch 

veld van de aarde.  Door middel van een materiaal dat bekend staat als 'mu-metaal', een 

legering van 77% nikkel, 15% ijzer en met de rest opgemaakt uit koper en molybdeen (Mo, 

atoomnr.: 42).  Dit materiaal heeft een hoge magnetische permeabiliteit, wat er voor zorgt dat 

dit metaal een excellente rol kan spelen in het verwijderen van externe magnetische velden. 

mu-metaal heeft zijn naam gekregen van de Griekse letter μ, dat permeabiliteit voorstelt. 

 

De metingen van de buis zijn zelfs dan nog niet helemaal exact. Door thermische emissie of 

een ruis in de aflees apparatuur worden de metingen nog een beetje afwijkend van de realiteit. 

Deze 'ruis' wordt de donkerstroom genoemd. 

 

De signalen van de fotoversterkerbuis zijn analoog,  hierdoor is er een tussenstation nodig om 

de analoge signalen om te zetten naar digitale signalen, die wel leesbaar zijn door de PC. Een 
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signaal convertor wordt hiervoor gebruikt.  Dit kastje kan 2 binnenkomende signalen tegelijk 

verwerken. 

 

  

 

De voorkant van het kastje. 

Hier zijn de hitdetector, de invoer en de voeding goed te zien. De hitdetector (Gele LED) licht 

op als de fotoversterker een signaal naar het kastje stuurt,  dus als een muon gedetecteerd is. 

Voor de rest is aan de voorkant niet veel te zien. 
59 

 

 

  

 

De achterkant. 

Hier zijn de uitvoer naar de PC, externe trigger input, verbindingen voor een extra convertor 

(Slave), de DC stroom invoer en de GPS poorten te zien. 
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De uitvoer naar de PC is een simpele USB-poort. De interne input trigger is zeer zelden 

gebruikt, hoogstens voor het simuleren van een 'hit'.  

 

Het is mogelijk om een groter systeem op te zetten door middel van de LVDS poorten, door 

middel van masters (meesters) en slaves (slaven). De twee systemen zijn nagenoeg identiek, 

maar het is niet mogelijk om de Slave op de PC aan te sluiten, dit kan alleen een master. 

Hierdoor kan een lange ketting aan convertors aan één PC aangesloten worden. Ook is het 

niet mogelijk voor een Slave om een GPS verbinding te hebben, dit is ook alleen mogelijk 

voor een master. 

 

Helemaal rechts is de GPS aansluiting goed te zien.  De GPS is zeer belangrijk in de detectie 

van de muon lawines.  

Niet alleen voor een accurate bepaling van de locatie, maar ook voor de accurate bepaling van 

de tijd. 

Een GPS satelliet zal de tijd weten met een precisie van ongeveer 100 nanoseconden.  Beide 

gegevens zijn zeer belangrijk in het bepalen van de richting en omvang van de lawine. 

Zoals eerder gezegd wordt de convertor aangesloten op de PC. Door middel van een USB 

kabel wordt deze verbinding gelegd. Op de PC draait een programma dat geschreven is in 

LabVIEW, en hiermee kunnen alle aspecten van de metingen gecorrigeerd en ingesteld 

worden. Het LabVIEW programma is verantwoordelijk voor het verzamelen, en doorsturen 

van de verkregen informatie. 

 

 

 

Samengevat:  

1. Een muon raakt het scintillator materiaal. 

2. Het scintillator materiaal geeft een lichtpulsje af. 

3. Het pulsje wordt door de trechtervorm naar de fotoversterkerbuis geleid. 

4. De fotoversterker zet het lichtpulsje om in een vrije elektron. 

5. Door de dynodes wordt het elektron vermeerderd. 

6. De elektronen worden opgevangen door de anode en in een analoog signaal omgezet. 

7. Het analoge signaal komt aan bij de signaal convertor (om het simpel te houden is dit 

een master). 

8. Het signaal wordt omgezet naar een digitaal signaal en krijgt een tijd- en plaatscode 

toegekend. 

9. De PC ontvangt het digitale signaal en door middel van LabVIEW wordt het op de 

goede manier opgeslagen. 

10. Om de zoveel tijd worden de metingen naar een centrale server verstuurd die openbaar 

is voor iedereen. 
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Onze eerste praktische ervaring met het HiSPARC project was, toen wij een defecte detector op het 

dak van het gemeentehuis van de (toenmalige) gemeente Middelharnis moesten vervangen. Hier 

hadden wij de kans om de detector van dichterbij te bekijken. De detector kan het beste beschreven 

worden als een grote zwarte peddel met een aantal draadjes aan het smalle eind. Deze "peddel" 

werd vervoerd op een soort brancard, en ging met veel moeite het dak op. De oude detector was al 

verwijderd, en dus werd de nieuwe detector op zijn plaats gezet. Nadat de detector goed vast zat, 

restte ons alleen nog de kabels aan te sluiten. De werking van de Detector is beschreven in HiSPARC - 

de Detector. Toen het fysieke deel klaar was, moest de hardware nog gekalibreerd worden, om de 

metingen met de nieuwe detector zo accuraat mogelijk te maken. Hier waren wat problemen, omdat 

geen van de vier personen uit Leiden precies wist hoe dit moest. Na wat gecommuniceerd te hebben, 

werd besloten dat iemand op een andere locatie de controle van de PC over zou nemen en vanaf 

daar de goede instellingen toe zou passen. 

Daarna zijn wij een aantal keer naar de Universiteit Leiden geweest om een practicum te volgen. De 

eerste paar keer hebben we tijd besteed aan de basiswerking van de detector, en hoe een meting 

gedaan wordt. 

De detector die wij aangewezen kregen was een wat smaller exemplaar. Dit type werd vooral 

gebruikt om muon verval te berekenen. 

Na een week werd de meting weer stopgezet, en konden we de resultaten bekijken. Deze resultaten 

werden in een Excel bestand gezet.  

kortste vervaltijd die gemeten is: 81,25 ns 

eerstvolgende kortste tijd: 87,5 ns 

langst gemeten vervaltijd: 25525 ns 

de grootte van de tijdstappen: 6,25 ns 

Alle tijden boven 25000 ns zijn voor ons onderzoek niet interessant. Dit was namelijk een fout in de 

meting waarbij 2 muonen heel snel achter elkaar vervielen ,waardoor het leek dat er één heel lang 

verviel. 

We wilden weten hoe vaak elk tijdsinterval voorkomt. Een tijdinterval wordt ook wel een bin 

genoemd.  Dit wordt in een Grafiek (Histogram) gezet. 
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Histogram 

 

De algemene formule heeft de vorm van , die in het Excelbestand als Kolom C 

aangeduid is. In D bereken je het verschil tussen de gemeten waarde (Kolom B) en de berekende 

waarde (Kolom C), en om er voor te zorgen dat de waarden in D altijd positief zijn wordt deze 

berekening nog in het kwadraat gedaan. 

Kolom D=(Kolom B- Kolom C)2 

A, B en C konden ruwweg afgelezen worden in de grafiek die hierboven afgebeeld is.  

RMS (Root mean square)= [Som van Kolom D]/[Aantal metingen] 

Daar kwam een getal uit, en door de waarde van A, B en C te variëren moesten we de RMS (het 

gemiddelde verschil tussen de berekende waarde en gemeten waarde) zo laag mogelijk maken. Dit 

kon gemakkelijk gedaan worden door de oplosser van Excel. Deze gaf voor A, B en C de volgende 

waarden waarin B de vervaltijd van het muon in nanoseconden betreft. 

 A= 33,16494 

B= 2003,61943454405 ns 

C= 0,512447 

De vervaltijd van een muon is ongeveer 2200 ns, dit ligt dicht bij de door ons berekende vervaltijd. 

 

(Het exel bestand en het opgaveblad zijn bijgevoegd in de bijlage van het PWS.) 
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§ 9 Conclusie 
- Een muon een deeltje uit de ruimte is wat kleiner is dan een elektron, want op dat moment was 

het kleinste deeltje wat wij kenden het elektron. 

Aan het begin van het profielwerkstuk wisten wij nog niet zo veel af van muonen, wij dachten dat 

muonen deeltjes uit de ruimte zijn en die kleiner dan elektronen zijn. Maar muonen bleken echter 

hele andere eigenschappen te bezitten dan die wij in eerste instantie verwachtten.  

Een muon is namelijk een deeltje dat zwaarder is dan een elektron. Het muon is een instabiel deeltje 

dat na 2.2 µs vervalt in andere deeltjes, en kan de meeste voorwerpen penetreren door het grote 

gewicht en hebben dan ook aardig rechte bewegingslijnen. Het is ontdekt in 1936 ontdekt door Carl 

D. Anderson en Seth Neddermeyer door middel van de andere kromming die het muon aflegt in een 

nevelvat. Na een aantal naamsveranderingen en herindelingen van het muon is het nu geclassificeerd 

als lepton. 

- Het HiSPARC muonen project probeert om met behulp van detectoren door heel Nederland, uit te 

vinden of muonen verband houden met andere natuurverschijnselen. 

HiSPARC houdt zich dus niet alleen bezig met natuurverschijnselen, maar verspreidt het vak 

deeltjesfysica onder de Nederlandse studenten. Door studenten mee te laten doen in het onderzoek 

dat gedaan wordt, leren deze studenten ook veel meer van het vak dan een tekstboek of klein 

practicum ze ooit kan leren. 

- Naast muonen er protonen, elektronen, neutronen en fotonen zijn en vast nog wel een paar 

andere deeltjes die lijken op een muon. 

Wij dachten ook dat er meer deeltjes waren dan protonen, elektronen, neutronen, fotonen en 

muonen, en dit bleek ook te kloppen. 

Naast deze deeltjes is er een hele wereld aan andere deeltjes. Deze zijn onderverdeeld in de 

groepen: Bosonen, Hadronen, Baryonen, Leptonen en Mesonen. 

- Onderzoek naar deeltjes werd gedaan in het CERN waar de grootste deeltjes versneller staat. 

CERN is niet de enige plaats waar onderzoek naar deeltjesfysica wordt gedaan. Andere instituten en 

projecten zoals Nikhef en HiSPARC doen dit ook. 
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§ 10 Tot slot 
 

Tot slot is dit profielwerkstuk voor ons het bewijs geworden dat de uitdaging die we ons gesteld 

hadden, om onderzoek te doen naar het muon,  het HiSPARC muonen project en alles wat daarbij 

komt kijken , bijzonder interessant was en nog steeds is, want  uiteindelijk kent dit project wel een 

begin maar in feite nog lang geen einde. Alles is nog wereldwijd elke dag volop in ontwikkeling en 

ieder moment kunnen er weer onvoorstelbaar belangrijke ontdekkingen worden gedaan.  

Wij hebben met ons profielwerkstuk slechts een begin gemaakt, met behulp van de enorme  kennis, 

die er op dit moment voorhanden is, maar de uitdaging houdt hier voor ons niet op. Wij willen in de 

toekomst, in onze vervolgstudie, dit hele project en de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen, en  

dat we mogelijk misschien ooit in de toekomst  zelf een steentje mogen  bijdragen in “de nieuwe 

wereld “ van de natuurkunde en de kwantummechanica. (misschien komt  naast het Higgs-boson 

deeltje nog eens een “Vincent en Mathijs- boson  deeltje” ?) 
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