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Inleiding 
 

Particle showers zijn een redelijk onbekend fenomeen voor de meeste mensen. Een jaar geleden 

wisten wij nog niets over dit onderwerp. We zijn er dan ook als het ware ingerold. Het begon voor 

ons met de vraag wie er mee wilde doen aan een wedstrijd van CERN. Dit zou dan meegenomen 

worden als werk voor je profielwerkstuk. Wij vonden dit wel interessant en hebben dit gedaan. Later 

is ditzelfde groepje uitgenodigd bij Nikhef om HiSPARC detectoren te bouwen. Na het CERN project 

moesten we een onderwerp kiezen dat betrekking had tot deeltjesfysica. Bovendien wilden we 

allebei geen puur theoretisch onderzoek doen, maar ook iets praktisch. De HiSPARC detectoren die 

op het dak van school staan stonden daardoor bovenaan ons lijstje. Onze begeleider, dhr. Fokkema, 

heeft hierover zijn thesis geschreven en zou ons dus goed kunnen helpen. Onze onderzoeksvraag is 

gorden: waar komt het deeltje dat een particle shower veroorzaakt vandaan? Daarnaast hadden we 

tijdens ons bezoek aan Nikhef een nevelkamer gezien. Dit is een instrument dat passerende deeltjes 

zichtbaar maakt doordat ze een nevelspoor achterlaten in de kamer. Het leek ons leuk om zelf een 

nevelkamer te maken. Dit zou dan ons praktische deel worden van het hele onderzoek. Zo zouden 

we die kosmische straling, waar we de hele tijd over vertellen, met onze eigen ogen waar kunnen 

nemen.  
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Geschiedenis kosmische straling 
 

De elektroscoop was het instrument dat gebruikt werd om onderzoek te doen naar 

achtergrondstraling. Met een elektroscoop is het mogelijk om statische elektriciteit aan te tonen. Het 

bestaat uit twee metalen, geleidende plaatjes. Als er lading door de geleider stroomt, krijgen zowel 

de geleider als de wijzer dezelfde lading. Hierdoor gaan ze elkaar afstoten en gaat de wijzer in een 

andere richting staan. Als de geleider dan in verbinding komt met de aarde, bijvoorbeeld als een 

mens de geleider aanraakt, verdwijnt de lading en gaat de wijzer weer recht staan. 

Er was iets geks aan de hand met de elektroscoop. Hij ‘lekte’. 

Als er een lading op de elektroscoop stond, dan verdween 

deze naar verloop van tijd. In eerste instantie werd dit door 

Charles-Augustin de Coulomb verweten aan imperfecte 

isolatie. Daardoor zou de lading toch weg kunnen stromen. 

Onder andere Faraday heeft dit verschijnsel bestudeerd. Men 

dacht dat ioniserende straling een mogelijke oorzaak was. 

Deze straling was te stoppen door een laag lood. Maar zelfs 

toen een elektroscoop zeer goed geïsoleerd was, er geen 

contact was met de geleider en de elektroscoop ingepakt was 

met een dikke laag lood bleek de elektroscoop nog steeds te 

ontladen na lange tijd. Wilson kwam op het idee om met een 

elektroscoop in een tunnel onder een berg te gaan. De grote 

berg zou dan straling uit de ruimte moeten tegenhouden. 

Maar zelfs daar bleef de ontlading doorgaan. De conclusie die 

hij trok was dat de straling niet uit de ruimte kon komen. Ook 

werd er het omgekeerde gedaan. Onderzoekers gingen met 

een elektroscoop de hoogte in. Omdat temperatuurs- en 

luchtdrukverandering effect hadden op de elektroscoop werd 

er een nieuwe ontworpen door Theodor Wulf. Hij maakte de 

elektroscoop luchtdicht en met een kijkvenster. Victor Hess 

ging in 1911 en 1912 met een ballon op grote hoogten. Hij 

toonde aan dat de ontladingssnelheid niet afnam, maar juist 

toenam. Hiervoor kreeg hij een Nobelprijs. Zijn metingen lieten 

zien dat de straling eerst afnam, maar vanaf 2 km hoogte nam 

de straling weer toe. Hoe hoger hij kwam, hoe meer straling hij 

mat. Hess noemde deze straling ‘hoogtestraling’. Pas na de eerste wereldoorlog ging het onderzoek 

verder. Millikan deed ook onderwatermetingen en ontdekte daarbij dat de straling even slecht door 

2 meter water ging als door 2000 meter lucht. De straling komt dan langs even veel materie, doordat 

de dichtheid van water veel hoger is dan de dichtheid van lucht. De conclusie was dat de ioniserende 

achtergrondstraling uit de ruimte kwam en het werd kosmische straling genoemd.   
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Oorsprong 
 

Over de oorsprong van kosmische 

straling is nog niet alles bekend. Daarom 

wordt er ook nog zo veel onderzoek naar 

gedaan. Wat we wel weten over 

kosmische straling is dat naar mate een 

deeltje meer energie heeft, het minder 

voorkomt. In de figuur hiernaast is dat 

goed te zien. Grofweg kunnen we 

zeggen dat hier het aantal keer dat een 

bepaald deeltje voorkomt (Y-as) tegen 

de energie (X-as) is uitgezet. Het is goed 

te zien dat hier een duidelijk verband 

tussen zit.  

Laag energetische deeltjes kunnen 

bijvoorbeeld afkomstig zijn van de Zon. 

Deze deeltjes komen echter vaak niet 

aan in bijvoorbeeld Nederland. Dit komt 

door het zogenaamde 

breedtegraadeffect. Dit zorgt ervoor dat 

deeltjes met een relatief lage energie 

afgebogen worden richting de polen. 

Hoog energetische deeltjes komen waarschijnlijk van supernova’s, zwarte gaten of sterrenstelsels die 

op elkaar botsen. Hierbij komen immens hoge energieën kijken. Op dit soort plekken kunnen deeltjes 

wegschieten en uiteindelijk bij ons terecht komen. Deze deeltjes zijn erg lastig af te buigen en dit 

gebeurt dan ook nauwelijks. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat dit niet gebeurt. Hoewel we 

dus vrij nauwkeurig de oorsprong van een deeltje kunnen terugrekenen is dit niet honderd procent 

nauwkeurig. 
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Showers 
 

Een particle shower, ofwel deeltjesregen in het Nederlands, ontstaat wanneer een deeltje uit de 

ruimte met een heel hoge energie de dampkring van de Aarde binnenkomt. Het primaire deeltje 

botst op atomen in de lucht. Hierbij ontstaan meerdere nieuwe deeltjes met een lagere energie. De 

nieuw ontstane deeltjes, secundaire deeltjes, botsen ook weer en er ontstaan weer nieuwe deeltjes 

met weer een lagere energie. Dit gebeurt steeds opnieuw. Er kunnen duizenden, miljoenen of wel 

miljarden laagenergieke deeltjes ontstaan in één particle shower. Als de deeltjes te weinig energie 

overhouden dan worden ze geabsorbeerd in de materie waarmee ze botsen. Er komt maar weinig 

aan op het aardoppervlak, omdat de deeltjes daar niet genoeg energie voor hebben. 

Particle showers zijn onder te verdelen in twee groepen: 

elektromagnetische showers en hadronische showers.  

Elektromagnetische showers 
Een elektromagnetische shower begint met een 

hoogenergetisch elektron (𝑒−), positron (𝑒+) of foton (𝛾) die 

een medium binnenkomt. Elektronen en positronen met hoge 

energie stralen fotonen uit, dit heet remstraling. Fotonen met 

hoge energie kunnen door paarproductie elektron-positron-

paren vormen. Deze twee processen samen zorgen ervoor dat 

de shower steeds groter wordt totdat de energie van de 

fotonen onder een bepaalde waarde valt. Vanaf dat moment 

vindt er geen paarproductie meer plaats en dus alleen nog 

maar remstraling. Er ontstaan dus meer en meer fotonen. 

Uiteindelijk bestaat de shower uit voornamelijk fotonen. 

Hadronische showers 
Hadronische showers ontstaan uit een hadron, 

een elementair deeltje dat uit quarks bestaat, 

bijvoorbeeld een nucleon. Een nucleon is een 

kerndeeltje van een atoom, een proton (𝑝) of 

neutron (𝑛) dus. Als dit deeltje de atmosfeer 

binnenkomt, zal het op een gegeven moment 

botsen met de materie in de atmosfeer, dit 

gebeurt op een hoogte van ongeveer 40 

kilometer. Bij de eerste botsing ontstaan 

positieve, negatieve en neutrale pionen (𝜋+, 

𝜋−, 𝜋0). Omdat de lading gelijk moet blijven 

ontstaat er als de shower begint met een 

proton altijd één positief pion meer. Neutrale 

pionen vervallen naar fotonen, die vervolgens 

elektromagnetische showers kunnen 

veroorzaken. De positieve en negatieve pionen botsen opnieuw en opnieuw en er ontstaan meer en 

meer pionen, maar dan wel met steeds minder energie. Na een aantal botsingen vervallen de pionen 
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tot (anti)muonen (𝜇− of 𝜇+), daarbij ontstaan ook antimuonneutrino’s (�̅�𝜇). Uiteindelijk bestaat de 

shower uit haast alleen nog maar muonen.  

De shower heeft zijn maximale deeltjesdichtheid op 10 kilometer hoogte. Vanaf dan neemt het 

aantal deeltjes af. De meeste vervallen tot elektronen of fotonen. Muonen hebben een zeer korte 

levensduur, namelijk ongeveer 2,2 microseconden, dit zou betekenen dat de muonen het 

aardoppervlak nooit zouden bereiken. De praktijk wijst anders uit, dit komt door tijddilatatie.  

Tijddilatatie 
Tijddilatatie komt er op neer dat voor een zeer snel 

bewegend object de tijd langzamer gaat. Om dit uit 

te leggen gebruiken we het voorbeeld van een 

rijdende trein. Stel voor dat op het plafond van de 

trein een lichtbron zit en recht daaronder op de 

grond een spiegeltje. Zie de bovenste situatieschets 

in de afbeelding hiernaast. De tijd die het licht 

erover doet om dan weer het plafond te bereiken is 

te berekenen met de formule Δ𝑡 =
𝑠

𝑣
. We nemen 

voor het gemak aan dat het hier een vacuüm betreft 

en het licht dus met de absolute lichtsnelheid (𝑐) 

beweegt. De afstand van het plafond naar de grond 

noemen we 𝐿. Dit invullen geeft Δ𝑡1 =
𝑐

2𝐿
.  

Dit is echter wat iemand die in de trein staat waar zou nemen. Iemand die langs het spoor staat en 

door het raam de trein in kijkt ziet iets anders. Ten opzichte van deze persoon beweegt de trein 

namelijk ook. Zie de onderste situatieschets. De afstand die het licht nu af zou leggen is veel groter, 

laten we aannemen dat 𝐿 1,5 keer zo groot is. De lichtsnelheid is altijd hetzelfde, deze kan dus niet 

veranderen. Dit zou betekenen dat Δ𝑡2 =
𝑐

3𝐿
. 

De conclusie is dat in situatie 1 en 2 de tijd die het licht er over doet verschillend is terwijl we naar 

dezelfde opstelling kijken. De tijdsduur is in situatie 1 langer dan in situatie 2, dus in situatie 1 gaat de 

tijd langzamer. Hieruit kunnen we opmaken dat de tijd langzamer gaat als een object (met hoge 

snelheid) beweegt. 

De muonen gaan zeer snel (bijna de lichtsnelheid) en daardoor gaat de tijd voor de muonen veel 

langzamer en vervallen ze dus ook veel langzamer. Hierdoor kunnen muonen wel het aardoppervlak 

bereiken. 

Effect op onze wereld 
Als wij vertellen over ons profielwerkstuk aan iemand die niets van deeltjesfysica af weet, is één van 

de eerste vragen: maar wat heeft dat dan voor effect op het dagelijks leven? Het antwoord daarop is 

vrij eenvoudig. Particle showers hebben praktisch geen effect op onze wereld. Als we kijken vanuit 

een oogpunt op elementaire deeltjes dan hebben de primaire deeltjes van shower heel erg veel 

energie. Desondanks stelt het niet veel voor op menselijke schaal. De invloed van deze deeltjes op 

macroschaal is verwaarloosbaar.  
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HiSPARC 
 

HiSPARC is het project waar wij de data van gebruiken 

om onze berekeningen te doen. Verschillende 

middelbare scholen en wetenschappelijke instituten 

werken samen om een groot netwerk te vormen. Op 

het kaartje hiernaast is elke stip een station met 

detectoren. Bij alle instelling die meedoen liggen 

twee of vier skiboxen op het dak. Deze zijn verbonden 

met een computer en die sturen de data naar servers 

in Nikhef, een wetenschappelijk instituut in 

Amsterdam. De detectoren meten kosmische straling 

met extreem hoge energie. Sinds 2002 worden er al 

gegevens verzameld. Tegenwoordig zijn de 

detectoren over het hele land verspreid en staan er 

ook een aantal detectoren in omliggende landen.   

Detector 
Met behulp van een scintillator is het mogelijk om de deeltjes zichtbaar te maken. Dit is een perspex 

plaat waarin een beetje organische stof zit verwerkt. Als een deeltje deze stof passeert, wordt er een 

deel van de energie omgezet in licht. Om dit licht te kunnen meten moet het ergens naar toe geleid 

worden. Hierbij mag geen licht verloren gaan, omdat dit voor meetfouten zou zorgen. Het geleiden 

van het licht gebeurt met twee lichtgeleiders. De zijkanten weerkaatst het licht naar de PMT 

(photomultiplier tube). De PMT zet het ontstane licht om in een elektrisch signaal. Als het licht de 

buis binnenkomt, botst het op de fotokathode. Door de botsing komen er enkele elektronen vrij van 

de kathode. Omdat een paar elektronen nog geen meetbaar stroompje is, worden de losgekomen 

elektronen versneld en deze botsen op een andere plaat. Elke elektron maakt meerdere nieuwe 

elektronen vrij. Dit gebeurt nog een aantal keer totdat er genoeg elektronen zijn losgekomen om een 

stroompje te meten. De meter staat verbonden met een teller en deze kan dus bijhouden hoeveel 

deeltjes er door de detector heen gaan. Ook kan er aan de sterkte van het stroompje bepaald 

worden of er meerdere deeltjes 

tegelijk door de scintillator 

gingen. Ook staat de computer in 

verbinding met een GPS. Deze 

geeft de exacte locaties van de 

detecteren, maar nog belangrijker 

is de nauwkeurige time-stamp die 

wordt meegegeven aan de 

metingen. Dit is nodig om 

precieze berekeningen te doen. 

Omdat de deeltjes met bijna 

lichtsnelheid gaan heeft een 

kleine afwijking al grote gevolgen 

voor de berekeningen. 
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Coïncidenties 
Nu is het voor ons alleen belangrijk als er meerdere detectors tegelijk een signaal geven. Dit houdt in 

dat er meerdere deeltjes op het zelfde moment op het aardoppervlak terecht komen. Zoals uitgelegd 

ontstaan er heel veel secundaire deeltjes nadat het primaire deeltje de dampkring is 

binnengekomen. Uit het feit dat er veel deeltjes op bijna hetzelfde tijdstip gemeten zijn kunnen we 

concluderen dat dit een particle shower was. Als er twee of meer detectoren op hetzelfde moment 

een deeltje meten, noemen we dat een coïncidentie. Ditzelfde kan op een grotere schaal. We kijken 

dan naar meerdere stations in plaats van detectoren. Hierdoor kunnen we naar grotere showers 

kijken en met grotere precisie rekenen, doordat de afstanden tussen stations groter zijn.  

Schematische opstelling van een HiSPARC station 
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CERN wedstrijd 
 

Halverwege de vijfde klas kregen we de mogelijkheid om mee te doen aan een scholierenwedstrijd 

van CERN. CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek) doet fundamenteel onderzoek naar 

elementaire deeltjes. De wedstrijd, A beam line for schools genaamd, had als doel om scholieren te 

betrekken bij het onderzoek dat CERN doet. De opdracht was om een nieuw onderzoek te bedenken 

dat uitgevoerd wordt met behulp van een deeltjesversneller. In een groepje van negen leerlingen uit 

onze klas hebben we hier aan mee gedaan.  

Allereerst hebben we van dhr. Fokkema een aantal middagen een uurtje uitleg gekregen over 

elementaire deeltjes. Daarna zijn we begonnen met het brainstormen voor ons eigen onderzoek. 

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te kijken naar de levensduur van muonen. Deze is 

bekend, namelijk 2,2 microseconde, wij wilden echter kijken of je andere resultaten krijgt bij 

verschillende hoeveelheden energie die de muonen hebben. Dit wilden we doen door een deel van 

de muonen af te koelen, waardoor ze afremmen en dus energie verliezen. 

Over ons experiment moesten we in het Engels een gedetailleerd voorstel1 schrijven van maximaal 

duizend woorden. Hieruit moest duidelijk worden wat we precies wilden doen en hoe we dat zouden 

aanpakken. Naast dit voorstel moesten we ook nog een filmpje van maximaal één minuut maken 

waarin we ons experiment gingen uitleggen. Wij hebben ervoor gekozen om een animatie te maken. 

Helaas heeft ons experiment het niet tot de laatste dertig gehaald en hebben we dus niets 

gewonnen. Natuurlijk was het wel erg interessant om mee te doen en meer te leren over 

elementaire deeltjes. Deze wedstrijd was dan ook de aanleiding voor ons profielwerkstuk. 

 

  

                                                           
1 Zie bijlage 1: A beam line for schools: Kaj Munk College. 
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Detectoren HiSPARC bouwen 
 

Via dhr. Fokkema, die op Nikhef werkt, zijn wij uitgenodigd 

om onder begeleiding twee HiSPARC detectoren te bouwen. 

Samen met de groep van de CERN wedstrijd gingen wij op 7 

en 14 april 2014 naar Nikhef. Als eerst werden we door een 

onderzoeker naar een kleine collegezaal gebracht waar hij 

ons de ‘basics’ van deeltjesregens, quarks en deeltjesfysica 

uitlegde. Gelukkig hadden wij hier al meer uitleg over gehad 

in de voorbereiding op de CERN wedstrijd, want dit was veel 

informatie in weinig tijd. 

De werkplaats was een niet al te grote kantoorkamer. De 

grote tafels stonden vol met spullen die we nodig hadden om 

de detectoren te bouwen. We kregen een boekje dat we 

moesten lezen, dit was een handleiding voor het bouwen. In 

tweetallen begonnen we met het schuren van de 

scintillatorplaat en de lichtgeleider (de driehoekige plaat). 

Met een vochtig schuurpapiertje konden we alle 

oneffenheden weghalen die voor onnauwkeurigheden 

zouden zorgen in de detector. De volgende stap was om het 

glazen blokje aan de lichtgeleider vast te lijmen. De 

driehoekige plaat en het kleine blokje zijn bedoeld om het 

licht af te buigen naar de PMT. Om van de twee platen een geheel te maken hadden we lijm nodig. 

Deze moesten we zelf maken en dat ging allemaal heel precies. De twee platen op elkaar krijgen was 

niet gemakkelijk. De scintillatorplaat werd vastgezet met klemmen en de lichtgeleider moest 

langzaam op de scintillatorplaat gezakt worden. Lijm moet natuurlijk drogen en daarom konden we 

pas een week later verder met het maken van de HiSPARC detectoren.  
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Omdat we niet met de twee detectoren tegelijk verder konden, gingen we eerst vragen maken uit 

een boekje met opdrachten over deeltjesfysica en showers. Hierna gingen we met een kleiner 

groepje onze detector afmaken. Om al het licht dat is ontstaan in de scintillator plaat in de plaat te 

houden, gingen we het inpakken in aluminiumfolie. Dit moest met zo min mogelijk kreukels. Daar 

overheen kwam een laag vijverfolie. Het zwarte plastic folie zou het licht van buitenaf tegen te 

houden en voor bescherming van de aluminiumfolie en de platen. Dit was voor ons de laatste stap. 

Later zou de PMT er nog op gezet worden en daarna moest het geheel nog in een skibox. Dan was de 

detector klaar en zou het naar een school of ander instituut gaan om data te verzamelen. 
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Nevelkamer 
 

Inleiding 
Tijdens het zoeken voor een onderwerp voor ons profielwerkstuk kwamen langs een proef genaamd 

de nevelkamer. We zochten uit wat dit was en het leek ons leuk om zelf een kleine nevelkamer te 

maken als praktisch deel van ons onderzoek. Met een nevelkamer, ook wel nevelvat of Wilsonvat, 

kunnen sporen van geladen deeltjes zichtbaar worden gemaakt. Dit betekent dat we 

achtergrondstraling kunnen ‘zien’. De eerste nevelkamer werd in 1911 gemaakt door Charles Wilson. 

Daarmee won hij in 1927 de Nobelprijs voor de natuurkunde. Onze werkwijze komt onder andere 

van een filmpje op YouTube2 en een oud profielwerkstuk3. 

Werking 
In een afgesloten kamer zit verdampt alcohol. De onderkant van de kamer is een metalen plaat die 

wordt gekoeld. Hierdoor ontstaat er onderin op de plaat een laag oververzadigde damp. Dit betekent 

dat de alcoholdamp op het punt staat om naar een vloeibare staat te gaan. Er is dus een soort 

overgangsgebied tussen vloeibaar en gas. Geladen elementaire deeltjes ioniseren de deeltjes die ze 

tegenkomen. Deze ionen veroorzaken condensatiekernen. Hierop condenseert de alcohol in de lucht 

waardoor een nevelspoor ontstaat. Zwaardere deeltjes veroorzaken een dikker spoor dan deeltjes 

met een lagere massa. Dikke sporen zijn afkomstig van alfadeeltjes en dunnere, kronkelige sporen 

zijn waarschijnlijk afkomstig van elektronen uit bètaverval. Dunne rechte sporen zijn vaak afkomstig 

van hoog energetische kosmische straling, bijvoorbeeld muonen. 

 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=400xfGmSlqQ 
3 www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/werk_van_studenten/pws_DylanLuciano.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=400xfGmSlqQ
http://www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/werk_van_studenten/pws_DylanLuciano.pdf
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Benodigdheden 
Voor het bouwen van onze eigen nevelkamer hebben we verschillende materialen nodig. 

 Doorzichtige container; 

 Metalen deksel of plaat, het is belangrijk dat het goed temperatuur geleidt; 

 Kneedgum, om de container luchtdicht te maken; 

 Vilt, om de alcohol in vast te houden. 

 Felle lamp, om de spoortjes in de nevelkamer goed zichtbaar te maken. 

 Stralingsbron, eventueel om meer resultaat te zien. 

Naast deze voorwerpen hebben we vloeibaar stikstof of droogijs en pure alcohol nodig. Vloeibaar 

stikstof of droogijs is nodig om de onderkant van de nevelkamer af te koelen. Alcohol hebben we 

nodig omdat dat precies bij de juiste temperatuur verdampt en weer afkoelt.  

Uitwerking 
Wij hebben vloeibaar stikstof kunnen regelen voor ons experiment. Dit kon via de vader van Herman. 

Verder hebben we van onze TOA, dhr. Winnubst, pure alcohol gekregen. Ook heeft hij ons enkele 

gloeikousjes geleend, die een klein beetje radioactief zijn. Deze kunnen we dus gebruiken als 

stralingsbronnetjes. 

Als eerst moeten we de stukjes vilt op maat knippen en in de bodem van het bakje plakken. Hier 

kunnen we later de alcohol in sprenkelen. Om het bakje luchtdicht vast te maken aan de metalen 

plaat doen we het kneedgum op de rand van het bakje. De stikstof doen we in een plastic 

petrischaaltje onder de metalen plaat. Het petrischaaltje zetten we voor de isolatie en veiligheid 

vervolgens in een piepschuimen bak. 

 

Op deze foto is goed te zien dat er dikke en dunne sporen ontstaan. 
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Resultaten 
Na verschillende pogingen en aanpassingen aan de nevelkamer is het ons helaas niet gelukt om 

spoortjes waar te nemen. De metalen plaat was wel genoeg afgekoeld en er was voldoende alcohol 

aanwezig. Dit was te zien aan de druppeltjes vloeistof die op de plaat lag. Toch was er, zelfs met 

behulp van een stralingsbron, geen spoor te bekennen van geladen deeltjes. 

Discussie 
Er zijn meerdere mogelijke oorzaken waarom we niks waargenomen hebben. Allereerst dachten we 

dat er misschien geen deeltjes door de kamer gingen die een spoor achter laten, maar deze 

veronderstelling hebben we geëlimineerd door een stralingsbron bij de kamer te houden, aangezien 

we met de gloeikousjes nog steeds geen resultaat zagen. Uiteindelijk stopten we het experiment met 

de gedachte dat het niet gelukt was door een tekort aan alcoholdamp in de lucht. Het zou ook 

kunnen dat het temperatuurverschil niet groot genoeg was, waardoor we geen mooie overgangslaag 

kregen. Deze laag is cruciaal voor het zien van de sporen. 

Fotogalerij Nevelkamer 
 

 
Vloeibaar stikstof in container met 
zuurstofmeter. 
 

 
Pure alcohol, ethanol. 

 
Doorzichtig bakje met vilt en kneedgum. 
 

 
Eerste manier; stikstof in bakje geplaatst in 
piepschuimen doos. 
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Metalen plaat op de piepschuimen doos. De 
metalen plaat is de onderkant van de kamer. 

 
Volledige opstelling.  

 
Tweede manier; petrischaaltje onder de 
metalen plaat. 
 

 
Alcohol druppeltjes zichtbaar op de metalen 
plaat. 

 
Close-up van de druppeltjes. 

 
Gloeikousjes, een extra stralingsbron voor ons 
experiment. 
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Bepaling richting shower 
 

Werkwijze 

HiSPARC stations kiezen 
Als eerste moeten we drie stations kiezen om de 

gegevens van te gebruiken. Van deze stations 

downloaden we de gegevens, maar alleen wanneer 

alle drie de stations vrijwel tegelijkertijd een deeltje 

detecteren, dit heet een coïncidentie. Hierin kunnen 

we zien hoeveel tijdverschil (in nanoseconden) er 

tussen de drie stations is. Wij hebben gekozen voor 

drie stations in het Science Park te Amsterdam. De 

nummers van de stations zijn 502, 504 en 505. Wij 

hebben voor deze stations gekozen omdat ze een 

relatief groot driehoekig vlak vormen, wat het meten 

makkelijker en preciezer maakt. Veel detectoren 

waren ook buiten werking, wat onze 

keuzemogelijkheden beperkte. 

Coördinaten omzetten 
Om te kunnen rekenen met de formules moeten we de coördinaten 

(WGS84) van de stations omzetten naar een (𝑥, 𝑦)-assenstelsel 

(UTM). Dit hebben we gedaan met behulp van een webtool4. De 

hoogteverschillen tussen de stations zijn te verwaarlozen, aangezien 

de enkele meters hoogteverschil erg klein zijn ten opzichte van de 

honderden meters afstand tussen de stations. 

HiSPARC data 
Via een downloadformulier voor coïncidenties5 hebben wij van de 

drie stations de gegevens gedownload. Om er zeker van te zijn 

goede gegevens te krijgen hebben we de data van een gehele week 

opgehaald, namelijk 1 november 2014 tot en met 8 november 2014. 

Het bestand hebben we geopend in Excel, waardoor alles netjes in 

kolommen gesorteerd staat. De eerste shower die wij kozen om de 

berekeningen voor uit te voeren vond plaats op 4 november 2014 

om 15:00:16 uur. Deze had correcte gegevens zonder foutmeldingen. Voor ons waren de enige 

benodigde gegevens het verschil in nanoseconden tussen de momenten dat de stations een deeltje 

detecteerden. 

  

                                                           
4 http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html  
5 http://data.hisparc.nl/data/download/coincidences  

Position 502 
Latitude 52.3552939665 

Longitude 4.95009211145 

Altitude 57.5165005522 

 

Position 504 
Latitude 52.3571852097 

Longitude 4.95438206699 

Altitude 54.7881894112 

 
Position 505 
Latitude 52.3572523745 

Longitude 4.94838503037 

Altitude 47.5990685038 

 

http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html
http://data.hisparc.nl/data/download/coincidences
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Uitwerking 
Zie de figuren hieronder en -naast. Om de 

richting van de shower (𝑏) te berekenen zijn 

twee hoeken nodig: de azimut- (𝜑) en zenit-

hoek (𝜃). De azimut-hoek geeft de hoek aan 

tussen 𝑥-as en de reflectie van de shower op 

het platte vlak (𝑏′). Het geeft aan uit welke 

richting de shower komt op het 𝑥, 𝑦-vlak. De 

zenit-hoek is de hoek tussen de z-as en de 

shower. Het geeft aan hoe schuin de shower 

op het (aard)oppervlak komt. De zenit-hoek 

heeft de positieve x-as als nulpunt en gaat 

tegen de klok in bij een positieve hoek. 

 

 

Deze hoeken zijn te berekenen met behulp van richtingscoëfficiënt 𝑚 en snelheid 𝑣. 𝑣 is de snelheid 

van snijlijn 𝑠 op het 𝑥, 𝑦-vlak. (𝐵𝑥 , 𝐵𝑦, 𝐵𝑡) en (𝐶𝑥 , 𝐶𝑦, 𝐶𝑡) zijn de coördinaten en het tijdverschil van de 

stations ten opzichte van ons nulpunt (station 𝐴). Na het bereken van de twee variabelen kunnen we 

de hoeken berekenen. 

 

 

 

 

 

Event ID Station Datum Tijd UNIX timestamp Nanoseconden na timestamp 

0 502 4-11-2014 15:00:16 1415113216 774437385 

0 505 4-11-2014 15:00:16 1415113216 774437693 

0 504 4-11-2014 15:00:16 1415113216 774437884 
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Berekeningen 
Uit de data komen de volgende gegevens: 

𝐵𝑥 = −122,11 𝑚  𝐶𝑥 = 286,44 𝑚 

𝐵𝑦 = 214,67 𝑚  𝐶𝑦 = 218,22 𝑚 

𝐵𝑡 = 308 𝑛𝑠   𝐶𝑡 = 499 𝑛𝑠 

𝑐 = 299792458 𝑚/𝑠 (lichtsnelheid, per definitie) 

 

Hiermee kunnen we de eerder genoemde formules invullen: 

𝑚 =
218,22 ∙ 308 − 214,67 ∙ 499

286,44 ∙ 308 − −122,11 ∙ 499
= −0,27 

𝑣 =
218,22 − −0,27 ∙ 286,44

499 ∙ √(−0,27)2 + 1
= 5,71 ∙ 108 𝑚/𝑠 

 

𝜑 = 𝑡𝑎𝑛−1(−0,27 − 90°) = −105° 

𝜃 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
299792458

5,71 ∙ 108
) = 31,7° 

 

Nu we de twee hoeken berekend hebben kunnen we zeggen hoe de shower op de Aarde 

terechtkwam. Onderstaande afbeelding is een voorstelling hiervan, het is dus geen precieze bepaling. 

De blauwe lijn stelt de richting van de shower voor. De gestippelde blauwe lijn is de reflectie van de 

shower op het platte vlak. De horizontale vlakke lijn is van noord (rechts) naar zuid (links). 
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Bepaling oorsprong shower 
 

We hebben nu de richting ten opzichte van de Aarde voor één shower berekend. Natuurlijk willen we 

wel meer dan één shower bekijken. Met behulp van Excel kunnen we, na de berekeningen voor de 

eerste shower ingevoerd te hebben, automatisch alles berekenen voor heel veel showers. 

Gegevens omzetten 
Dat betekent dat we de richting vanaf de Aarde van heel veel showers kunnen achterhalen. We 

willen echter meer weten dan dat. De Aarde draait natuurlijk om haar as en tevens om de zon. Op elk 

tijdstip is er ‘een andere hemel’ boven ons te zien. We moeten dus de gegevens die we nu hebben, 

de twee hoeken per shower, vertalen naar een astronomisch coördinatenstelsel. 

Equatoriaal coördinatenstelsel 
Het equatoriaal coördinatenstelsel is 

een stelsel dat erg geschikt is voor ons 

onderzoek. Het maakt gebruik van de 

Celestiale Polen (Engels: Celestial 

Poles) en de Celestiale Evenaar (Engels: 

Celestial Equator).  De Celestiale Polen 

zijn fictieve punten in de ruimte die 

men krijgt door de Noord- en Zuidpool 

door te trekken de ruimte in. De 

Celestiale Evenaar is de reflectie van de 

Evenaar in de ruimte. In de figuur 

hiernaast is goed te zien hoe dit er in 

de ruimte uit zou zien. 

Het startpunt van het equatoriale 

coördinatenstelsel (Υ) is het 

zogenaamde lentepunt. Dit is moment 

dat de Zon voor het eerst in het jaar 

recht boven de Evenaar staat. Vanaf dit 

punt bepaalt de rechte klimming (𝛼) hoeveel iets gedraaid is over de Celestiale Evenaar. De rechte 

klimming is gegeven in uren een heeft een bereik van 0 tot 24 uren. Na 24 uur zijn we weer bij 0 

aangekomen. De declinatie (𝛿) in graden geeft aan hoeveel iets richting de polen is afgebogen. 

Negentig graden positief betekent recht boven de Noordpool, het bereik is dus tussen de 90 graden 

negatief en positief. 
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Berekeningen   

Allereerst moeten we de Azimut (𝜙) en 

Zenit (𝜃) omzetten in Azimut (𝐴) en hoogte 

(𝑎). In de figuur hiernaast is goed te zien 

wat we waar precies in omzetten. 

𝑎 =
𝜋

2
− 𝜃 

𝐴 =
𝜋

2
− 𝜙 

 

Vervolgens moeten we deze gegevens 

omzetten naar de declinatie (𝛿) en rechte klimming 

(𝛼), zoals die gebruikt worden in het equatoriale 

coördinatenstelsel. In de figuur hiernaast is 

nogmaals het verband tussen de Aarde en dit 

stelsel te zien. 

𝛿 = sin−1(sin(𝑎) sin(𝜑) + cos(𝑎) cos(𝜑) cos(𝐴)) 

Hierin is 𝜑 de geografische breedtegraad. Hiervoor 

hebben we bij benadering het middelpunt van de 

drie HiSPARC stations gekozen. 

De declinatie die we nu gevonden hebben staat in 

radialen, terwijl de meeste sterrenkaarten en 

programma’s werken met graden. Daarom hebben 

wij dit ook gedaan. 

Voor de rechte klimming moeten we eerst de uurhoek (Engels: Hour Angle) (𝐻𝐴) berekenen. De 

uurhoek geeft het verschil tussen de rechte klimming en de lokale sterrentijd (Engels: Local Sidereal 

Time) (𝐿𝑆𝑇). 

𝐻𝐴 = cos−1 (
sin(𝑎) − sin(𝜑) sin(𝛿)

cos(𝜑) cos(𝛿)
) 

𝐻𝐴 met bereik [0,2𝜋) 

Nu kunnen de rechte klimming uitrekenen. De 𝐿𝑆𝑇 hebben we voor elke shower opgezocht met een 

webtool6. 

𝛼 = 𝐿𝑆𝑇 − 𝐻𝐴  

De rechte klimming is normaal gesproken gegeven in uren, minuten, seconden. Wij hebben het 

echter in uren met decimalen laten staan, aangezien dit makkelijker is om op te zoeken in een 

sterrenkaart. 

  

                                                           
6 http://www.csgnetwork.com/siderealjuliantimecalc.html  

http://www.csgnetwork.com/siderealjuliantimecalc.html


Niels van Staaveren & Herman Dirkzwager 

 Pagina 23 Particle showers en hun oorsprong 
 

Resultaten 
Om een mooi overzicht van showers te krijgen hebben we gekozen voor een verloop van 24 uur. De 

eerste shower werd gedetecteerd op 4 november 2014 om 15:00:16 uur, de laatste op 5 november 

2014 om 14:35:56 uur. In de tabel hieronder zijn de resultaten van deze showers te zien. 

Event ID Datum Tijd Rechte klimming (in uren) Declinatie (in graden) 

0 4-11-2014 15:00:16 16,69 21,34 

1 4-11-2014 15:02:26 13,42 9,87 

2 4-11-2014 15:05:47 14,58 11,47 

3 4-11-2014 15:42:55 16,06 45,68 

4 4-11-2014 16:03:28 8,21 79,60 

5 4-11-2014 16:28:15 18,09 64,88 

6 4-11-2014 17:49:31 18,27 49,90 

7 4-11-2014 18:00:40 20,14 81,43 

8 4-11-2014 18:14:26 18,78 67,18 

9 4-11-2014 19:12:23 21,24 38,86 

10 4-11-2014 19:24:38 19,58 47,84 

11 4-11-2014 19:26:54 19,63 28,65 

12 4-11-2014 21:28:16 20,54 24,00 

13 4-11-2014 21:52:35 23,50 41,66 

14 5-11-2014 1:14:10 2,28 43,94 

15 5-11-2014 1:14:28 2,80 58,82 

16 5-11-2014 1:31:02 2,71 64,18 

17 5-11-2014 1:34:09 3,22 46,14 

18 5-11-2014 1:52:26 3,63 63,99 

20 5-11-2014 3:25:30 4,83 54,68 

21 5-11-2014 3:41:16 5,67 23,72 

22 5-11-2014 3:43:27 5,25 34,30 

23 5-11-2014 5:27:39 4,84 71,04 

24 5-11-2014 5:57:23 5,34 32,20 

25 5-11-2014 5:59:47 8,04 46,75 

26 5-11-2014 8:10:57 7,90 43,65 

27 5-11-2014 9:22:52 11,28 61,21 

28 5-11-2014 10:03:55 12,21 18,13 

29 5-11-2014 11:26:04 11,69 48,81 

30 5-11-2014 12:06:36 13,55 43,74 

31 5-11-2014 12:18:06 11,60 43:83 

32 5-11-2014 12:23:26 14,00 73,79 

33 5-11-2014 13:12:39 14,84 44,06 

34 5-11-2014 13:56:07 15,46 39,08 

35 5-11-2014 14:04:45 14,74 14,80 

36 5-11-2014 14:35:56 15,56 16,55 

Event 19 is weggelaten vanwege foutmeldingen in de gegevens. 

Het volledige Excel bestand is als bijlage toegevoegd7. 

  

                                                           
7 Zie bijlage 2: Berekeningen in Excel 
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Conclusie 
 

Het is goed te zien dat de rechte klimming langzaam oploopt (tot 24), dit komt natuurlijk omdat de 

Aarde draait. Ook zien we dat de declinatie allemaal positief zijn, een te lage declinatie kunnen we in 

Nederland namelijk niet hebben. 

De gegevens uit de tabel kunnen we als punten neerzetten op een sterrenkaart. Dit hebben we ook 

gedaan. Hieronder is deze kaart8 te zien. De volledige kaart is ook als bijlage toegevoegd9. 

 

Het is echter niet helemaal zeker dat achter deze punten het object zit dat de oorsprong voor het 

primaire deeltje was. De meesten zijn namelijk geladen en kunnen ondanks hun hoge energieën een 

beetje afgebogen worden. Ook hebben we te maken met een kleine meetfout en afrondingen in de 

berekeningen. De objecten die indirect de oorzaak zijn voor particle showers staan heel ver weg en 

een kleine afwijking maakt daarom een groot verschil. 

 

  

                                                           
8 Originele kaart: http://www.datasync.com/~rsf1/fun/sm-newd.gif  
9 Zie bijlage 3: Sterrenkaart met ingetekende shower oorsprongen. 

http://www.datasync.com/~rsf1/fun/sm-newd.gif
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Slot 
 

Er valt nog veel te onderzoeken over dit onderwerp. We zouden bijvoorbeeld een vervolgonderzoek 

kunnen houden met de vraag: hoe en waar ontstaan deze deeltjes? Nu we hebben bepaald waar 

deze primaire deeltjes vandaan komen, kunnen we ook kijken wat er achter het puntje op de 

sterrenkaart zit. Ook zou het interessant zijn om uit te zoeken welke reacties of gebeurtenissen er 

nodig waren om deeltjes met zulke hoge energieën af te werpen.  

Dit grote werkstuk is een flinke bezigheid voor ons geweest. Het was niet altijd even leuk om aan het 

profielwerkstuk te werken en we zijn erg succesvol geweest in het uitstellen van dingen, maar de 

deadlines zijn gehaald. We hebben avonden in de stress gezeten, kijkend naar een beeldscherm vol 

getallen, op zoek naar die ene fout in de berekening. We hebben uren moeilijke, vaak Engelse, 

documenten doorgelezen om te begrijpen hoe verschillende lastige principes werken. Toch kijken we 

met trots terug op wat we gemaakt en gedaan hebben. We hebben zelfs nog tijdens een bespreking 

met onze begeleider fouten gevonden in één van onze belangrijkste bronnen. Hierdoor kwamen we 

in de problemen, maar alles kon opgelost worden. Het document is daarna gelukkig verbeterd (met 

dank aan ons ☺).  

We willen onze PWS-begeleider, dhr. Fokkema, bedanken voor alle hulp en tips die hij ons gegeven 

heeft. Hij weet erg veel van dit onderwerp af. Dit was fijn voor ons, omdat hij ons daardoor 

uitstekend heeft kunnen helpen. Ook willen we dhr. Winnubst bedanken. Hij is een TOA op school en 

heeft ons geholpen met de nevelkamer en heeft verschillende benodigdheden voor ons geregeld. 
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