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Inleiding 
 
Over ons 
Wij zijn Paulien Zheng en Sam Ritchie uit 5 vwo van het Cartesius Lyceum Amsterdam. Wij 
zijn zeer geïnteresseerd in de natuur-, wis- en sterrenkunde. Op 29 januari zijn wij met onze 
natuurkundedocent naar ‘Viva Fysica’ gegaan. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar 
geleerden samenkomen om, aan geïnteresseerden, lezingen te houden over de moderne 
natuurkunde op de UvA. Hier kregen wij voor het eerst te horen over het HiSPARC project, 
dit is een project waarbij je een detector bouwt die de elementaire deeltjes muonen meet. Bij 
dit project verdiep je je enorm in de natuurkunde, dus dit leek ons zeer interessant voor onze 
stage en ons profielwerkstuk. 
 
Profielwerkstuk en stage 
Voor ons profielwerkstuk gaan wij twee muonendetectoren bouwen en op het dak van onze 
school plaatsen. We hebben dit project verbonden aan onze stage. Bij deze stage houden 
wij  ons bezig met het leren van de programmeertaal python,  het verwerken van de 
meetresultaten van een detector in een onderzoek en het leren van allerlei natuurkundige 
zaken. Ook leren we hoe natuurkundige onderzoekers te werk gaan en hoe hun 
werkomgeving is. 
 
Stage-onderzoek 
Voor het onderzoek tijdens onze stage willen wij met de meetresultaten van de detectoren 
van Het Amsterdams Lyceum, St. Ignatius Gymnasium en Fons Vitae Lyceum in Amsterdam 
zuid-oost, de richting bepalen van een zogenaamde ‘kosmische air-shower’. Dit wil zeggen 
de richting van de muonenregen die afkomstig zou moeten zijn van het verval van één 
kosmisch deeltje die binnen de dampkring van onze aarde terecht is gekomen. Wij hebben 
deze specifieke meetstations gekozen, omdat ze zich het dichtst in de buurt van onze school 
bevinden. Hierdoor weten we in de toekomst hoe we onze metingen met de metingen van 
deze meetstations kunnen vergelijken. 
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Theoretisch kader 
 
Extended Air Shower (EAS) 
Wanneer een kosmisch deeltje onze dampkring binnenkomt, zal deze botsen op de 
moleculen in de atmosfeer. In een proton zitten drie quarks die met elkaar verbonden zijn 
door gluonen. De gluonen zijn een soort elastiek die de quarks bij elkaar houdt. De 
verbinding tussen de gluonen wordt steeds sterker naarmate ze verder uit elkaar getrokken 
worden, zoals bij een elastiek. Eveneens kan deze knappen, waarbij nieuwe deeltjes 
ontstaan zoals quarks en anti-quarks. Wanneer een deeltje uit de ruimte onze atmosfeer 
binnenkomt, heeft deze zo’n grote energie dat, door de botsing van de gluonen, deze uit 
elkaar worden getrokken en er steeds nieuwe deeltjes ontstaan. Hierbij zet zich energie om 
in massa (E=mc2). Deze nieuwe deeltjes botsen weer met andere moleculen, waardoor nog 
meer nieuwe deeltjes ontstaan. Hierdoor vormt zich een regen aan deeltjes totdat er geen 
energie meer over is voor het maken van nieuwe deeltjes. Dit stelt een kosmische 
‘air-shower’ voor.  
 

figuur 1: 
Dit figuur geeft de ontwikkelingen weer van een kosmische air-shower; de verschillende stappen van de vervalreeks van het 

primaire deeltje. Uit [1] 

 
Muonen 
Één van de deeltjes die kunnen ontstaan zijn de muonen (μ-), zie figuur 1. Deze hebben een 
snelheid bijna zo groot als dat van het licht. Deze muonen zijn niet erg stabiel en vervallen 
weer in andere deeltjes (ɣ en e-), maar omdat de muonen zo snel gaan, gaat de tijd voor de 
muonen relatief gezien langzamer (relativiteitstheorie), waardoor deze muonen alsnog de 
grote afstand tot het aardoppervlak kunnen afleggen voordat ze vervallen. 
 
Detectie 
De scintillator in de detector heeft als eigenschap om een lichtflits te generen als er een 
geladen deeltje doorheen gaat. Een muon is negatief geladen, dus deze kan hierin worden 
gemeten. De intensiteit van de lichtflits is afhankelijk van de energie van het deeltje. De 
fotonen van het licht vallen op de kathode die een lage uittree-energie heeft, waardoor een 

3 



elektron wordt vrijgemaakt (foto-elektrisch effect). Dit elektron wordt vermenigvuldigt door 
dynodes, tussen de kathode en de anode, zodat het elektrisch signaal bij de anode versterkt 
wordt.  

figuur 2: 
Dit geeft weer hoe de energie van de foton in de kathode omgezet wordt naar de kinetische energie van een elektron. Door de 

dynodes wordt dit signaal van de elektron versterkt zodat er een meting kan plaatsvinden bij de anode. Uit [1] 

 
Metingen 
Er zijn meerdere detectoren naast elkaar nodig, omdat alleen de metingen die ongeveer 
gelijktijdig worden gemaakt van belang zijn voor het aantonen van een ‘air-shower’ (figuur 
3), anders had het een willekeurig geladen deeltje kunnen zijn. Met behulp van de gemeten 
deeltjesdichtheid en de hoek van inval, kan de energie van het originele kosmische deeltje 
bepaald worden. Een meting wordt opgeslagen wanneer er twee deeltjes, binnen een 
bepaalde tijdsperiode (2 µs), met een spanning van minimaal -70 µV worden gedetecteerd. 
Bij drie gelijktijdige metingen binnen deze tijd, met een spanning van minimaal -30 µV, wordt 
de meting ook opgeslagen. 

figuur 3: 
Een schematische weergave van een air-shower. Uit [1] 
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Onderzoek 
 
Aanpak 
Om de richting van de ‘air-shower’ te reconstrueren moeten we er eerst één vinden. We 
nemen een detectie van muonen van een meetstation waar. We vergelijken dit met detecties 
van dichtstbijzijnde meetstations rond hetzelfde tijdstip. Als deze resultaten overeenkomen, 
kunnen we vaststellen of er een (grote) ‘air-shower’ heeft plaatsgevonden. Daarna moeten 
we de afstand tussen de verschillende meetstations bepalen. Dit kan door middel van een 
berekening van de gebruikte GPS-coördinaten of met de meetfunctie in google-maps. 
Vervolgens moeten we het tijdsverschil bepalen van de aankomst van deeltjes op de 
verschillende meetstations. Deze kunnen wij vinden door het verschil van tijd van de eerste 
pieken in de pulshoogtegrafieken af te lezen van de verschillende meetstations in de applet 
van Jsparc (figuur 4). Met dit tijdsverschil en de afstand tussen de verschillende 
meetstations, kunnen we de invalshoek van de ‘air-shower’ bepalen. 
 

figuur 4: 
Hier staat een specifieke schermafbeelding van de applet, waarin de metingen van drie meetstations worden weergegeven die 

wij hebben gebruikt. Uit [2] 
Doel 
Het doel van dit onderzoek is om de vector van de bron van de ‘air-shower’ te bepalen. 
Hierbij leren wij ruimtelijk nadenken, wiskundige formules toepassen in de praktijk en 
meetresultaten verwerken in een onderzoek.  
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Resultaten 
 
Pulshoogtegrafieken 
Wij gebruiken de meetresultaten van 1 januari 2016 van de meetstations: 

● 3, Het Amsterdams Lyceum (figuur 5) 
● 22, St. Ignatius Gymnasium (figuur 6) 
● 23, Fons Vitae Lyceum (figuur 7) 

 

figuur 5: 
Bij station 3 is de eerste piek bij 984 ns. Uit [2] 

 
 

figuur 6: 
Bij station 22 is de eerste piek bij 540 ns. Uit [2] 
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figuur 7: 
Bij station 23 is de eerste piek bij 780 ns. Uit [2] 

 
Station 22 had de eerste detectie en daarom rekenen wij ten opzichte van dit station. 
Het verschil in tijd tussen station 22 en 3 is 444 ns. 
Het verschil in tijd tussen station 22 en 23 is 240 ns.  
 
Afstand tussen meetstations 

figuur 8: 
Hier staat een vergroot beeld van de kaart met de drie meetstations. De donkere vlek is het midden van de air-shower. Hierin is 

de deeltjesdichtheid het grootst. Uit [2] 

 
De afstand tussen meetstation 22 en 23 is ongeveer 440 m.  
De afstand tussen meetstation 22 en 3 is ongeveer 660 m. 
De afstand tussen meetstation 3 en 23 is ongeveer 990 m. 
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Berekening 
 
Hoek met showerfront 
Wanneer de ‘air-shower’ niet recht op de detectoren valt, maar met een invalshoek, is deze 
hoek te berekenen. Zoals figuur 9 illustreert, vallen de deeltjes eerst op de linkerdetector en 
daarna op de rechterdetector met een tijdsverschil van Δt. Omdat de deeltjes bij benadering 
met de snelheid van het licht gaan, kan hierdoor de afstand tussen het ‘showerfront’ en de 
rechterdetector berekend worden (zie de accolade in figuur 9).  
 
De ‘air-shower’ valt als een plat vlak op de detectoren. Om dit vlak te kunnen reconstrueren, 
heb je minimaal drie punten van het vlak nodig. Dus de hoek tot het ‘showerfront’ bij twee 
detectoren is hiervoor niet genoeg. Je hebt hiervoor minimaal drie punten (meetstations of 
detectoren) nodig. 
 

figuur 9: 
Schematische afbeelding van de reconstructie van de air-shower in twee dimensies. Uit [3] 

 
 
Verwerking met onze meetwaardes: 
 
De formule voor de afstand (s) van de rechterdetector tot het ‘showerfront’, zie figuur 9, is:  

s = cΔt 
 

c = 2,998*108 m/s (lichtsnelheid) 
Δt (verschil in tijd) tussen meetstation 22 en 23 = 240*10-9 s 
Δt tussen meetstation 22 en 3 = 444*10-9 s 
 
Bij het invullen van de formule krijgen we: 
s (afstand) tussen meetstation 23 en het ‘showerfront’ = 71,95 m 
s tussen meetstation 3 en het ‘showerfront’ = 133,11 m 
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Het ‘showerfront’ is te zien als een vlakke schijf, dus dan kunnen we met deze gegevens 
bepalen hoe de vlakke schijf van het ‘showerfront’ zich ten opzichte van meetstation 22 
bevindt, zie figuur 10. 
 

figuur 10: 
De hoek tussen het showerfront, 22 en 23 is dus sin-1(71,95/440) = 9,41o. Uit [4] 

figuur 11: 

De hoek tussen het showerfront, 22 en 3 is dus sin-1(133,11/660) = 11,6o. Uit [4] 
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Driedimensionale hoeken van een vector 
De ‘air-shower’ heeft een richting (een vector). Je kan nu twee hoeken berekenen: 

● Phi (ϕ): De hoek met de x-as. De twee-dimensionale (horizontale) vector van de x- 
en y-as 

● Theta (θ): de hoek met de z-as naar boven (zenit). De z-as is vanaf het oppervlak 
van de aarde omhoog en omlaag. 

 
Stel, we nemen meetstation 22 als middelpunt (x,y,z):(0,0,0) zie figuur 12. 
 

figuur 12: 
Dit is een verduidelijking van de componenten van de meetstations in de x- en y-richting (twee dimensies). Uit deze figuur kun 
je afleiden hoe de x- en y-as lopen t.o.v. meetstation 22. Deze figuur is dezelfde als figuur 8, met eigen toevoegingen. Uit [4] 

 
Verwerking met onze meetwaardes: 
 
De formule voor de berekening van phi (ϕ) is: 

 
 
Om ϕ1 (meetstation 23) te berekenen, hebben wij de verhouding gemeten tussen de 
componenten 23x en 23y (zie figuur 12): tan-1(23y / 23x) = 45,74o 
 
Om ϕ2 (meetstation 3) te berekenen, gebruikten wij hetzelfde principe: 
180o - tan-1(3y / 3x) = 164,6o 
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Voor het berekenen van ϕ (‘air-shower’) hebben we de volgende waardes gebruikt: 
- r1 = Afstand tussen detector 22 en 23 (440m) 
- r2 = Afstand tussen detector 22 en 3 (660m) 
- Δt1= Tijd tussen detector 22 en 23 (240 ns) 
- Δt2= Tijd tussen detector 22 en 3 (444 ns) 
- ϕ1= De hoek van 23 t.o.v. de x-as (45,74o) 
- ϕ2= De hoek van 3 t.o.v. de x-as (164,6o) 

 
Bij het invullen van deze waardes in de formule kwamen wij op een antwoord uit van ϕ= 
-71,3o.  
 
 
De formule voor de berekening van theta (θ) is: 

 
 
Voor het berekenen van θ hebben we de volgende waardes gebruikt: 

- c = De lichtsnelheid (2,998*108 m/s) 
- Δt1 = Tijd tussen detector 22 en 23 (240 ns) 
- r1 = Afstand tussen detector 22 en 23 (440m) 
- ϕ1 = De hoek van 23 t.o.v. de x-as (45,74o) 
- ϕ = De hoek van de ‘air-shower’ t.o.v. de x-as (-71,3o)  

 
Bij het invullen van deze waardes in de formule kwamen wij op een antwoord uit van θ= 
-21,1o.  
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Onnauwkeurigheid van meetresultaten 
 
GPS-tijdstempel 
We hebben metingen gebruikt van drie verschillende meetstations, namelijk 3, 22 en 23. Bij 
een detectie van twee of meer detectoren tegelijk binnen één meetstation, krijgt de meting 
een GPS-tijdstempel. Het zou mogelijk zijn dat deze tijdstempel tussen de drie verschillende 
meetstations niet gelijk aan elkaar staan. Het zou handiger zijn om dan drie detectoren 
binnen één meetstation te gebruiken omdat deze in tijd wel precies op elkaar afgestemd zijn. 
Echter is het tijdsverschil dan veel kleiner, waardoor de nauwkeurigheid ook afneemt. 
 
Informatie-overdracht 
Bij een detectie moet de informatie via kabels worden geleid naar een pc. Als de kabel van 
de ene detector dubbel zo lang is, wordt ook de detectie pas later doorgevoerd. Hierdoor lijkt 
het alsof deze detector pas veel later een deeltje heeft ontvangen, terwijl dit in werkelijkheid 
niet het geval is. 
 
Hoogteverschil 
De meetstations die wij hebben gebruikt, waren allemaal op ongeveer 60 meter hoogte 
geplaatst, dus wij hadden geen last van het hoogteverschil. Wanneer er wel een groot 
hoogteverschil is, beïnvloed dit het tijdsverschil en kan dit effect hebben op het resultaat.  
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Conclusie 
 
Resultaat 
Uiteindelijk zijn wij op een ϕ van -71,3o  en een θ van -21,1o uitgekomen, als wij een pijl naar 
de bron van de ‘air-shower’ zouden tekenen in figuur 8, dan zou het er als het volgende 
uitzien: 

figuur 13: 
In deze afbeelding hebben wij een pijl in figuur 12 getekend om de richting van de bron van de air-shower weer te geven. Uit [4] 

  

Evaluatie 
Om de nauwkeurigheid van het resultaat te bevorderen, zouden we ook binnen elk van de 
drie gebruikte meetstations, de richting van de ‘air-shower’ kunnen bepalen. Hierdoor krijg je 
drie onafhankelijke resultaten die overeen zouden moeten komen met onze huidige 
conclusie. Hierbij zou je dan geen last hebben van de verkeerde ijking van de 
GPS-tijdstempel. 
 
Ook zouden we kunnen kijken bij de resultaten van: data.hisparc.nl, dan drukken op een 
meetstation naar keuze, config en dan kun je kijken naar Detector timing offsets om te zien 
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of er een detector is die toevallig een zware afwijking heeft door bijvoorbeeld de lengte van 
de kabels (informatie overdracht). 
 
 
Reflectie 
Door dit onderzoek hebben we veel geleerd. Namelijk: 

- Hoe we met bepaalde formules om moeten gaan 
- Hoe het proces van het verval van een kosmisch deeltje precies gaat 
- Hoe de detectie in een detector verloopt 
- Hoe we bepaalde grafieken moeten aflezen 
- Hoe we te werk gaan met een driedimensionaal assenstelsel 
- Over de elementaire deeltjes en anti-deeltjes (standaard model) 

 
Wij vonden dit onderzoek heel uitdagend, maar wel zeer interessant. Wij hebben veel 
geleerd en zijn erg tevreden over ons onderzoeksverslag en onze stage.  
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