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Inleiding 
In dit profielwerkstuk doen wij verslag van ons onderzoek naar muonen. Ons doel is na te 

gaan wat muonen zijn, waar ze vandaan komen en welke invloed ze op het leven op aarde 

hebben. Wij hebben hiervoor heel wat vragen bedacht; vragen die wel te beantwoorden zijn, 

maar ook vragen die niet te beantwoorden bleken omdat binnen de wetenschap nog niet alles 

over muonen bekend is. 

Wij hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat een 

TOA (technische onderwijs assistent) ons op het 

HiSPARC-project heeft gewezen en ons er 

enthousiast voor maakte. 

Ter beantwoording van onze vragen hebben wij 

theoretisch onderzoek gedaan en praktisch. Het 

theoretische gedeelte bestond uit bronnenonderzoek 

via internetpublicaties en Wikipedia. Het praktische 

onderzoek hebben wij uitgevoerd op de Universiteit 

van Leiden waar wij met behulp van het HiSPARC-project metingen hebben verricht en 

gegevens hebben kunnen verzamelen. Bij de verwerking van al deze gegevens hebben wij 

veel wiskunde en natuurkunde moeten toepassen. 

In hoofdstuk 1 leggen wij uit dat kosmische straling de kweekvijver is voor muonen. Deeltjes 

uit de ruimte vormen het onderwerp van hoofdstuk 2. Het meten van kosmische straling 

hebben wij in het Nederlandse HiSPARC-project uitgevoerd en hoe dat in zijn werk is gegaan 

beschrijven wij in hoofdstuk 3. De praktische uitwerking van onze verzamelde gegevens en 

meetresultaten staat in hoofdstuk 4. In de conclusie beantwoorden wij dan de vraag wat 

muonen zijn, waar ze vandaan komen en wat hun invloed is op het aardse leven. 
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Hoofdstuk 1  Kosmische straling 
In 1936 ontdekte de Amerikaanse natuurkundige Carl David Anderson het muon toen hij 

onderzoek deed naar kosmische straling. Volgens zijn onderzoek bleek het muon een 

subatomair deeltje te zijn dat ontstaat op het moment dat kosmische straling in botsing komt 

met de magnetosfeer van de aarde. Om te begrijpen wat het muon is, hebben wij dus eerst 

onderzocht wat kosmische straling is. 

Herkomst  
Onze zon zendt constant kosmische straling uit. 

Dit gebeurt in de vorm van zonnewinden – 

plasmawolken of Coronal Mass Ejection (CME). 

Deze zonnewinden ontstaan uit de magnetische 

velden van zon. 

Vlak onder de oppervlakte van de zon zit een 

complex netwerk van magnetische velden, in de 

vorm van bollen. Dit netwerk verandert continue 

doordat de magnetische kern van de zon ook nog 

eens draait. Wanneer een bol tegen de oppervlakte van de zon komt, ontstaat een 

waarneembare zwarte vlek, een zonnevlek. In deze zonnevlekken wordt licht en warmte 

tegengehouden door de in de vlekken aanwezige magnetische kracht. Het plasma
1
 van de zon 

wordt geleid langs magnetische veldlijnen
2
; dit is goed te zien aan de horizon van de zon. Als 

deze veldlijnen ‘kortsluiten’, schieten ze met een enorme 

snelheid van wel 8.000.000 km/h of 2.222 km/s de ruimte 

in als een zonnewind.  

Deze zonnewinden verspreiden zich tot buiten ons 

zonnestelsel. Men kan de veronderstelling dat deze winden 

voor eens voor altijd weggeschoten zijn. Het tegendeel is 

waar; deze zonnewinden komen altijd weer terecht bij een 

ster. Dit verschijnsel gebeurt bij iedere ster in het heelal.  

 

Ontstaan 
Kosmische straling bestaat uit twee 'soorten' deeltjes, namelijk de primaire deeltjes en de 

secundaire deeltjes. Onder primaire deeltjes verstaat men de deeltjes die uit het heelal de 

dampkring binnenkomen. Secundaire deeltjes ontstaan door de botsing van primaire deeltjes 

met de dampkring. 

                                                

1  Plasma is een aggregatietoestand net zoals vast, vloeibaar en gas. 
2  Veldlijnen zijn denkbeeldige lijnen die buitenom een magneet van de noordpool naar de zuidpool lopen. 

Binnen in de magneet lopen de deze veldlijnen van de zuidpool naar de noordpool lopen. Deze lijnen snijden 

elkaar nooit en hoe dichter ze bij elkaar staan, des te sterker het magnetisch veld op die plek is. 
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Primaire deeltjes zijn de deeltjes die het minst vaak worden waargenomen. Deze deeltjes zijn 

vooral afkomstig van de zon. Kosmische straling bestaat voor 75 % uit waterstof (protonen), 

en voor bijna 25 % uit heliumkernen, ook bekend als alfadeeltjes. De rest bestaat uit 

elektronen, zwaardere atoomkernen en gammastraling. 

Sterren zijn de voornaamste bron van 

kosmische straling, dus ook de zon in ons 

zonnestelsel vormt een bron. De zon is 

niet, zoals veel mensen denken, een grote 

bol gas die in lichterlaaie staat. In de zon 

is een veel ingewikkelder proces aan de 

gang, genaamd kernfusie. De zon is een enorme bol die uit waterstofisotopen bestaat. De 

bekendste waterstofisotoop bestaat uit slechts één proton en één elektron. Deze isotoop bevat 

dus geen neutronen. Waterstof, ook wel protium genoemd, heeft bij een normale druk een 

kookpunt van 20,28 K, dit is -252,87˚C. Alleen is het zo dat op de zon een onvoorstelbare 

hoge druk is. Door deze hoge druk veranderen een aantal eigenschappen van deze 

waterstofisotoop. 

Waterstof is het lichtste gas dat bestaat en tevens het meest voorkomende element in het 

universum. Voor de kernfusies, die in de zon en andere sterren plaatsvinden, zijn twee 

verschillende waterstofisotopen nodig, namelijk deuterium en tritium. Deuterium bestaat uit 

één proton, een bijbehorend elektron en één neutron. Tritium bestaat ook uit één proton en één 

elektron, maar met twee neutronen. Bij een fusiereactie zijn twee atomen en heel veel energie 

nodig. De immens hoge druk en temperatuur zorgen voor deze energie.  

Als bij een fusiereactie atomen worden gebruikt die lichter zijn dan het element ijzer – 55,65u 

(atomaire massa-eenheden) – maakt het niet uit dat veel energie nodig is om deze fusiereactie 

te starten; de reactie levert dan meer energie op dan dat er is gebruikt. Is het betreffende 

fuserende element zwaarder dan het element ijzer, dan kost de fusiereactie energie. 

 Kernfusie is alleen mogelijk bij buitengewoon 

hoge temperatuur. Bij deze temperaturen 

spreekt men niet meer van vast of vloeibaar, 

en eigenlijk ook niet van een normaal gas. Bij 

deze temperaturen bewegen de atomen zo snel 

heen en weer, dat ze elektronen kwijtraken. 

Hierdoor zijn de atomen min of meer geladen, 

want ze hebben geen elektron meer dat de 

positieve lading van het proton opheft. Nu de 

atomen een hoge energie hebben, botsen ze met ongelooflijke snelheid tegen elkaar; zo hard 

zelfs, dat ze samensmelten en uit de twee atomen één nieuw atoom vormen. Bij een kernfusie 

met deuterium en tritium wordt helium gevormd. Helium bestaat uit twee protonen, twee 

neutronen en twee elektronen. Maar vanwege de temperatuur is het gas geen gas meer, maar 

is het in een vierde fase gekomen: plasma. 
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Uit het voorgaande blijkt dat uit twee protonen en drie neutronen een element ontstaat dat uit 

twee protonen en twee neutronen bestaat. Hierbij blijft dus een neutron over. Naast deze 

neutron komt ook een enorme hoeveelheid energie vrij: 17,6 MeV (mega-elektronvolt) per 

kernfusie. 

De hiervoor genoemde deeltjes zijn primaire deeltjes. Deze deeltjes komen van een bestaande 

bron. Het is aannemelijk dat deze deeltjes er altijd al zijn geweest. Er zijn ook deeltjes die in 

de dampkring gevormd worden. Deze deeltjes hebben dus geen directe bron. Dit zijn 

secundaire deeltjes, ook wel subatomaire deeltjes genoemd, omdat ze de bouwstenen vormen 

van een atoom. Muonen zijn zulke subatomaire deeltjes. 

Relativiteitstheorie 

De speciale relativiteitstheorie van Albert Einstein
3
 ( E = mc2 )

 
leert ons dat massa 

vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in vacuüm in het kwadraat gelijk is aan energie. Massa 

is dus een vorm van energie. Als primaire deeltjes met zeer hoge snelheden de aardse 

dampkring binnenkomen, zal er een grote kans zijn dat deze deeltjes botsen op deeltjes 

waaruit de dampkring grotendeels bestaat, namelijk stikstofmoleculen en zuurstofmoleculen. 

Bij deze botsingen komt zoveel energie vrij dat er spontaan deeltjes worden gevormd. 

Praktisch gezien ontstaat massa (kg) uit energie (J). 

Route 
De sterren in het heelal vormen dus de bron van kosmische 

straling. Als kosmische straling is ontstaan verspreidt die 

zich in elke richting. Ze gaat van bron naar bron ook al is 

de bron vele lichtjaren ver weg. Sterren voeden elkaar. Dit 

gebeurt door annihilatie, een proces waarbij een deeltje en 

zijn antideeltje (zie hoofdstuk 2) bij elkaar komen en elkaar 

wederzijds vernietigen. Dit levert heel veel energie op, 

want de volledige massa van beide deeltjes wordt in energie omgezet (volgens E = mc2 ). In 

ons zonnestelsel produceert onze zon dus ook kosmische straling en zendt die constant uit 

door ons hele zonnestelsel en de ruimte daarbuiten. Dit wekt de verwachting dat deze straling 

zich continue door de ruimte blijft verspreiden. Dit is echter niet het geval; de straling komt 

altijd weer terug bij een ster, die vervolgens weer als bron dient van waaruit de straling weer 

uitgezonden kan worden. Dit fenomeen wordt hierna onder 'Aardmagnetisch veld' uitgelegd. 

De deeltjes waaruit de kosmische straling is opgebouwd worden beïnvloed door magnetische 

velden van elke planeet of ster die het deeltje passeert. Dit komt doordat de deeltjes heel sterk 

geladen zijn waardoor ze worden aangetrokken of juist afgestoten door een magnetisch veld. 

Hierdoor veranderen deeltjes van richting. 

                                                

3  De relativiteitstheorie van Albert Einstein bestaat in feite uit twee theorieën. Als eerste ontwikkelde Einstein 

in 1905 de theorie - de speciale relativiteitstheorie - waarin hij stelt dat de lichtsnelheid in vacuüm hetzelfde 

is voor alle waarnemers die met constante snelheid bewegen. 

 Deze theorie vulde hij in 1915 aan met de algemene relativiteitstheorie, waarin Einstein ook de versnelde 

bewegingen en zwaartekrachtsvelden in beschouwing heeft genomen. 
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Aardmagnetisch veld 
Het aardmagnetisch veld van de aarde is het magnetisch veld dat de aarde omringt en onder 

andere beschermt tegen kosmische straling. Voor het ontstaan van dit veld zijn in de 

wetenschap drie theorieën ontwikkeld. In de meest aanvaarde theorie, de dynamotheorie, 

worden drie voorwaarden gegeven voor het ontstaan van het magnetisch veld om een 

hemellichaam, namelijk: 

 in het hemellichaam moet een grote hoeveelheid elektrisch geleidende vloeistof 

aanwezig zijn.  

 deze vloeistof moet kunnen stromen, hetgeen alleen door de aanwezigheid van een 

energiebron mogelijk is; 

 het hemellichaam moet roteren. 

Op aarde wordt aan deze drie voorwaarden voldaan. De kern van de aarde bestaat uit een 

binnenkern en een buitenkern, waarbij de buitenkern vloeibaar is. Doordat de temperatuur van 

de vaste binnenkern hoger is (geschat op minstens 5000°C) dan die van de vloeibare 

buitenkern (ongeveer 2500°C), verwarmt de binnenkern de buitenkern en ontstaat stroming in 

de buitenkern. De rotatie van de aarde veroorzaakt een nevenstroming in de vloeibare 

buitenkern die het magnetisch veld versterkt.  

Het aardmagnetisch veld beschermt de planeet tegen ioniserende straling van zonnewinden. 

Wanneer een zonnewind afkomstig van onze zon 24 á 48 uur onderweg is in de richting van 

de aarde, botst deze op het magnetische veld van de aarde. Wanneer dit gebeurt, trekken de 

veldlijnen samen en wordt de magnetosfeer uitgerekt. Het magnetische veld van de 

'aanstormende' zonnewind  komt samen met het aardmagnetisch veld. Deze magnetische 

velden vormen samen een resultantenveld. Wanneer de zonnewind 'wegstormt', via de 

nachtzijde van de aarde en op steeds grotere afstand komt van het aardmagnetische 

veld, wordt het resultantenveld weer gesplitst in twee aparte magneetvelden: het 

zonnewindveld en  het aardmagnetisch veld. 

In de tussentijd produceert de aarde nieuwe veldlijnen, zodat er altijd bescherming is. De 

magnetisch veldlijnen buiten het aardoppervlak bezitten krachten van exajoules (10
18

 J). De 

magnetische veldlijnen binnenin de aarde bezitten (vermoedelijk) krachten van twee ordes 

van grootte meer (10
20

 J). 

Tijdens de botsing wordt de kosmische straling 

deels afgestoten door het magnetisch veld. Bij 

deze gebeurtenis krijg je aan de dagzijde van de 

aarde een aurora, ook wel noorder- of zuiderlicht 

of geomagnetische storm genoemd. Als de 

veldlijnen van het magnetisch veld achter de 

aarde weer samen komen, wordt een soort 

‘kortsluiting’ gemaakt. Wanneer dit gebeurt, zal 

weer een deel van de kosmische straling samenkomen en een deel op de aarde komen. Dan 

ontstaat een aurora aan de nachtzijde van de aarde. Dit verklaart waarom op de Noord- en 
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Zuidpool meer straling is dan op de rest van de wereld. Op beide polen lopen de veldlijnen 

bijna verticaal oftewel loodrecht en kunnen dus nauwelijks kosmische straling afbuigen. 

Als een zonnewind maar sterk genoeg is, is het zelfs mogelijk om op Cuba het noorderlicht te 

zien. Voorbeelden van een aantal bijzondere gebeurtenissen zijn: 

 1859 en 1921: Telegraafkabels raakten 

uit bedrijf vanwege een enorme 

zonnewind 

 1989: De provincie Quebec, Canada, 

zat negen uur zonder stroom bij 0˚C als 

gevolg van een zonnewind 

 2003: Zonnewinden verstoorden de 

communicatie met vliegtuigen en 

satellieten. Ook had het grootste 

elektriciteitsnetwerk van Zweden 

stroomstoring.  

Invloed 
Kosmische straling heeft op aarde zowel invloed op het weer als op sommige dieren. 

Een voorbeeld van de invloed van kosmische straling op het weer is dat deze straling een 

bijdrage levert aan het ontstaan van wolken. Dit komt doordat kosmische straling de lucht 

ioniseert. Dit proces houdt in dat een ongeladen atoom of molecuul een elektron verliest of 

erbij krijgt waardoor een ion geladen wordt (lading  0). Voor dit proces is energie nodig en 

kosmische straling bevat meer dan voldoende energie; de elektronen die vrijkomen tijdens het 

ionisatieproces, maken condensatiekernen aan met als gevolg dat wolken ontstaan. 

Een aantal soorten dieren, zoals blindmuizen, postduiven, trekvogels, zeeschildpadden, haaien 

en waarschijnlijk walvissen, is in staat het aardmagnetisch veld waar te nemen en dat te 

gebruiken om zich te oriënteren bij het ondernemen van lange reizen. Dit verschijnsel wordt 

verklaard doordat zich in de organen van deze dieren magnetische mineralen bevinden. Door 

de zonnewinden verandert de positie van de magnetische Noord- en Zuidpool een beetje. Dit 

is alsnog voldoende om walvissen uit koers te laten raken. Sinds het midden van de vorige 

eeuw spoelen dan ook geleidelijk steeds meer walvissen aan op de stranden van onder andere 

West-Europa.  
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Hoofdstuk 2  Deeltjes uit de ruimte 
Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, vervallen subatomaire deeltjes uit de 

kosmische straling tijdens een botsing met het aardmagnetisch veld in andere subatomaire 

deeltjes die in twee groepen ondergebracht worden. Dit zijn de bosonen en fermionen. 

Muonen maken deel uit van de fermionen. Omdat deze groepen van subatomaire deeltjes 

elkaar beïnvloeden volgt hierna een uitleg wat deze deeltjes zijn en wat ze voor functie 

hebben. 

Bosonen 
Bosonen zijn subatomaire deeltjes die aan de Bose-Einsteinstatistiek voldoen, deze beschrijft 

het aantal deeltjes dat zich in dezelfde fysische toestand bevindt, de kwantumtoestand. Alleen 

bosonen hebben de mogelijkheid om met (diverse) verschillende bosonen dezelfde energie te 

hebben en op dezelfde plaats te zijn. 

Bosonen hebben een geheel getal (0,1,2) als waarde van de spin
4
. Ze bestaan tijdelijk voor het 

overbrengen van krachten tussen de subatomaire deeltjes
5
. Als een boson zowel een lading als 

een spin heeft is deze voor een kort moment een magneet. Deze magneetkracht is met 

zekerheid vast te stellen tot 12 

cijfers achter de komma. 

Er zijn vier fundamentele 

natuurkrachten bekend: sterke en 

zwakke kernkrachten, 

elektromagnetische kracht en de 

zwaartekracht. Maar welke boson 

heeft met welke kracht te maken? 

 Gluonen dragen de sterke kernkrachten; deze houden protonen en neutronen bij elkaar. 

 Fotonen dragen de elektromagnetische kracht; dit houdt elektronen bij een atoom. 

 W-, en Z- bosonen dragen de zwakke kernkrachten; deze spelen een rol in diverse 

vervalprocessen. 

 (Hypothetisch) Gravitonen dragen de zwaartekracht; dit houdt op grote schaal materie 

bij elkaar. 

  

                                                

4  Een spin beschrijft de richting van een inwendige draaibeweging. Dit is een eigenschap. Het heeft niets te 

maken met een daadwerkelijke aswenteling. 
5  Subatomaire deeltjes zijn kleiner dan een atoom. Niet alle subatomaire deeltjes maken deel uit van een 

atoom. Vaak worden subatomaire deeltjes alleen gemaakt in laboratoria, waar ze ook onderzocht kunnen 

worden. Subatomaire deeltjes zijn opgedeeld in twee groepen: elementaire deeltjes (deeltjes die niet verder 

zijn op te delen) en samengestelde deeltjes (opgebouwd uit twee of meer elementaire deeltjes) 
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Fermionen 
Fermionen lijken veel op bosonen, maar er is 

een aantal verschillen. 

In tegenstelling tot bosonen kunnen 

fermionen niet in dezelfde kwantumtoestand 

zijn. Daarom is een andere statistiek nodig 

om het aantal deeltjes te berekenen, 

de Fermi-Diracstatistiek. 

Fermionen zijn deeltjes die een spin met een 

halftallige waarde (1/2 en oneven 

veelvouden) hebben. Ze zijn op te delen in 2 

groepen: quarks en leptonen. 

Quarks zijn elementaire deeltjes. Dat wil 

zeggen dat ze niet verder op te delen zijn. Er 

bestaan 6 verschillende soorten, allemaal met 

hun eigen spin, lading en massa. Quarks 

worden bij elkaar gehouden door gluonen (Engels: glue). 

Leptonen zijn de laatste van de drie typen subatomaire deeltjes. Een lepton 

is niet verder op te delen en is daarom dus een elementair deeltje. Er bestaan 

zes soorten leptonen, waarvan het muon er een is: 

 Elektronen: dit zijn negatief geladen elementaire deeltjes. 

 Muonen: dit zijn ‘zware’ elektronen. Doordat ze zo zwaar zijn,  

zijn ze instabiel en hebben een gemiddelde levensduur van 2,2 μs.  

Als ze vervallen, ontstaan een elektron en twee neutrino’s. Muonen 

zijn de enige deeltjes die goed te meten zijn van alle deeltjes die voortkomen uit 

kosmische straling. Dit is mogelijk door de relatief grote massa van de muonen. 

 Tauonen: dit zijn elementaire deeltjes. Als deze na 2,9 x 10
-13

 seconden vervallen 

ontstaan onder andere muonen en elektronen. 

 Drie neutrino’s: Dit zijn deeltjes die krachten overbrengen tussen de elementaire 

deeltjes onderling. 

Bij ieder deeltje bestaat een antideeltje. Bij een vervalproces van subatomaire deeltjes 

ontstaan altijd ‘gewone’ deeltjes en antideeltjes. Ze hebben dezelfde massa en spin, maar alle 

andere eigenschappen zijn precies omgekeerd. Deeltjes die geen lading hebben, zoals fotonen, 

zijn tegelijkertijd hun eigen antideeltje. Alleen bij deze deeltjes heeft deze term geen 

betekenis. Deze deeltjes kunnen ook weer samenkomen met behulp van annihilatie
6
. Dit zorgt 

ervoor dat er balans blijft tussen de hoeveelheid deeltjes. 

Hierna volgt een organogram van alle deeltjes die in dit hoofdstuk zijn beschreven. 

                                                

6  Annihilatie is een proces waarbij een deeltje en zijn antideeltje bij elkaar komen en elkaar wederzijds 

vernietigen. Dit levert heel veel energie op, want de volledige massa van beide deeltjes wordt in energie 

omgezet (volgens E = mc2) 
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Hoofdstuk 3  HiSPARC 

Wat is HiSPARC 

HiSPARC is een internationaal project dat is opgezet om gegevens te verzamelen rond het 

onderwerp kosmische straling. Nederland heeft zich in 2004 aangesloten bij dit project. 

Diverse Nederlandse scholen en universiteiten nemen sindsdien deel aan dit project en 

inmiddels zijn al meer dan 30 meetstations ingericht. HiSPARC is ook opgericht met als doel 

leerlingen de mogelijkheid te bieden metingen te verrichten, waarbij ze de gegevens die de 

metingen opleveren kunnen gebruiken in hun profielwerkstuk. De door de leerlingen zelf 

gebouwde meetopstellingen die ze op daken van scholen geplaatst hebben, kunnen hiervoor 

worden gebruikt. Alle informatie wordt door computers via het internet doorgestuurd naar de 

centrale computer van Nikhef. Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica in 

Nederland. Nikhef doet onderzoek op het gebied van de astrodeeltjesfysica. 

Meetapparatuur 
Voor onderzoeken is apparatuur nodig die meetgegevens kunnen verschaffen. Bij de 

HiSPARC-onderzoeken worden speciale meetapparaten gebruikt in de vorm van een balk. 

Binnen een aluminium behuizing bevinden zich zeer kwetsbare fotomultipliers 

(fotomultiplicators). Een normale fotomultiplicator is een elektronenbuis. Deze 

elektronenbuis is zo gevoelig dat deze zeer zwak licht of zelfs individuele fotonen kan 

waarnemen. De elektronenbuis bestaat uit een buis met daarin een (foto)kathode (negatief 

geladen), een anode (positief geladen) en daartussen enkele dynodes (negatief geladen). Als 

een foton op de fotokathode valt, wordt het foto-elektrisch effect in gang gezet. Het foto-

elektrisch effect is het loskomen van een elektron uit een atoom dat het elektron niet zo sterk 

bindt. Dit kan plaatsvinden nadat het elektron voldoende energie heeft kunnen opnemen van 

een lichtgolf (fotonenstroom). De fotonen maken één of meer elektronen vrij, die, door de 

negatieve lading van de kathode uit de kathode kunnen, en op hun beurt weer andere 

elektronen vrijmaken in de dynodes. Één enkel foton kan zo dus een sterk genoeg signaal 

veroorzaken.  

Omdat de energie van muonen te meten is en zij veel meer 

energie bevatten dan fotonen, is een buis met dynodes niet 

nodig, want een enkel muon kan al een sterk genoeg signaal 

veroorzaken. Als een muon de fotomultipliers passeert, geeft 

de apparatuur via een kabel het signaal van het muon door aan 

een meetkastje. Op dit meetkastje kunnen twee balken worden 

aangesloten voor het doen van verschillende soorten metingen. 

Het meetkastje kan meten met een nauwkeurigheid van een halve picoseconde 

(0,0000000000005 seconden). Als deze nauwkeurigheid kleiner was, dan zou vaker het geval 

voorkomen dat twee of meer muonen die heel snel na elkaar door de fotomultiplier gaan, als 

slechts één 'event' (signaal) wordt doorgegeven. Door deze nauwkeurigheid veel groter te 

maken, wordt dat risico verkleind. Nadat de signalen door het meetkastje zijn geregistreerd, 

wordt deze registratie met een gewone USB-kabel doorgegeven aan de computer. In de 

computer wordt via het programma MuonLab alle 'events' weergegeven in een grafiek.  
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Universiteit van Leiden 
We hebben voor ons onderzoek een aantal keren een bezoek gebracht aan de Universiteit van 

Leiden, vooral aan het Huygens Laboratorium en aan het Gorlaeus Laboratorium. Deze 

universiteit neemt deel aan het HiSPARC-project. In de laboratoria kunnen verschillende 

soorten metingen worden gedaan. We hebben onderzoek gedaan naar de gemiddelde 

levenstijd ('lifetime') van muonen, naar de gemiddelde invalshoek van de inslag van muonen 

op het Gorlaeus laboratorium, en naar de gemiddelde snelheid van muonen.  

De metingen van de levenstijd 

van muonen hebben wij 

uitgevoerd op de zevende 

verdieping van het Huygens 

Laboratorium. Daar werden onze 

meetresultaten namelijk relatief 

minder beïnvloedt door de in het 

gebouw aanwezige metalen 

voorwerpen, muren en plafonds 

van gewapend beton. 

 

 

  



14 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 5 10 15 20 25 

N
 (

A
an

ta
l m

u
o

n
en

) 

t (μs) aantal x 10-1 

Events 

Hoofdstuk 4  Theorie in de praktijk 

'Lifetime' 

'Lifetime' staat voor de levenstijd van een muon, oftewel hoelang het duurt tot het muon in de 

meetblak vervalt. Alleen de muonen die door de meetbalk heen gaan, kunnen we detecteren, 

maar daar hebben we niets aan om de levenstijd te bepalen. Daarvoor hebben we muonen 

nodig die in de balk komen en zo langzaam gaan, dat ze niet door de balk heen gaan maar erin 

uiteen vallen. Bij het verval van een muon komt energie vrij. Daardoor zal naast het signaal 

dat het muon afgeeft ook een signaal afgegeven worden van de energie bij het vervallen. Met 

andere woorden: een muon dat vervalt in de meetbalk, geeft twee signalen af: één bij 

binnenkomst in de meetbalk en nog één wanneer het vervalt. Aangezien de levenstijd van een 

muon relatief kort is en de gemiddelde tijd tussen twee muonen die de meetbalk inkomen vrij 

lang is, hebben wij het volgende aangehouden: wanneer twee signalen vlak na elkaar komen, 

is één muon binnen onze meetbalk vervallen. De tijd tussen de signalen is dan de tijd dat het 

muon in onze meetbalk geleefd heeft. 

Berekeningen 
Het was belangrijk om de 

metingen een week lang te laten 

lopen om de metingen 

nauwkeurig te maken. Na een 

week meten waren genoeg 

gegevens verzameld, en hebben 

we deze in Excel verder 

uitgewerkt met als resultaat deze 

grafiek waarin het aantal 

vervallen muonen worden 

weergegeven.  

Op de horizontale as is te zien hoeveel tijd (in microseconden) verstreken is tussen de twee 

signalen; de vervalstijd. Op de verticale as is te zien bij hoeveel muonen dit gebeurt. 

De blauwe stippen geven 'events' (gebeurtenissen) aan. Elke blauwe punt geeft een 

hoeveelheid events aan van muonen met dezelfde vervaltijd. (Het lijkt alsof de blauwe punten 

direct (in een lijn) boven elkaar liggen, maar dat is niet zo. Elke stip heeft een eigen tijd, 

alleen doordat de verschillen zo klein zijn, is dat niet te zien (tenzij de grafiek je heel erg 

vergroot.)). De rode lijn geeft de kans aan dat een muon vervalt en voldoet aan de 

exponentiële verdeling. Deze wordt weergegeven door de volgende exponentiële formule:  

 (1) 

In de grafiek is de exponentiële functie Verg. (1) weergegeven, met parameters N(0) = 34 en τ 

= 2,2. Deze waarden zijn gevonden met behulp van berekeningen die in Excel zijn uitgevoerd.  

De gemiddelde vervaltijd is τ = 2,2 μs. 
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Hoek 
Naast de vervaltijd hebben we ook de gemiddelde 

invalshoek van de inslag van muonen op het aardoppervlak 

in Leiden berekend. 

Vanwege het aardmagnetisch veld kunnen we aan de hand 

van deze invalshoekmetingen niet bepalen of het grootste 

gedeelte van muonen van onze zon afkomstig zijn. Want het 

aardmagnetisch veld buigt onder andere de muonen af, 

waardoor ze bijna loodrecht op de aarde vallen. Uit 

universitaire onderzoeken mogen we echter aannemen dat 

deeltjes - dus ook muonen - die vervallen zijn tijdens de botsing van kosmische straling met 

het aardmagnetisch veld, merendeels afkomstig zijn van de zon. 

Berekeningen 
Om een gemiddelde 3D hoek te berekenen hebben we als volgt gemeten: Als eerste hebben 

we de balken langs de noord-zuid as gelegd. Daarna hebben we balk1 0˚ ten op zichte van 

balk2 gelegd (aan de westzijde) en gemeten. Dit hebben we met de hoeken 30˚, 60˚, 90˚, 120˚, 

150˚ en 180˚ gedaan. Op deze wijze bestrijk je alle oppervlakte rondom balk1, behalve het 

aardoppervlak zelf, want daar ontstaan geen muonen. Hierna hebben wij iedere stand 

vermenigvuldigt met de bijbehorende delta tijd. Vervolgens is de afwijking afgetrokken van 

de uitkomst en dat resultaat is daarna door zeven gedeeld, namelijk het totaal aantal standen. 

Als laatste hebben wij 180˚ gedeeld door de laatste uitkomst.

Resultaten: Afwijking: 

(zie de hierna volgende paragraaf Afwijking) 

 

 

 

Hoek: 

 

= 86˚ aan de westelijke zijde 

Vervolgens hebben we de balken 90˚ omgedraaid, waardoor ze op de oost-west as liggen. 

Daarna hebben we balk1 0˚ ten op zichte van balk2 gelegd (aan de noordzijde) en gemeten. Dit 

hebben we ook weer met de hoeken 30˚, 60˚, 90˚, 120˚, 150˚ en 180˚ gedaan. 

stand ∆˚ balk ∆t (ns) 

1 0 0.06 

2 30 0.10 

3 60 0.81 
4 90 1.17 

5 120 1.26 

6 150 0.32 
7 180 0.15 

Stand x Δt = totaal 16,64  
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Resultaten: Afwijking: 

(zie ook de hierna volgende paragraaf Afwijking) 

 

 

 

Hoek: 

 

= 72˚ aan de noordelijke zijde 

Afwijking 
Na vele malen metingen uitvoeren zijn we erachter gekomen dat er een afwijking in het 

meetprogramma zit. Naarmate de afstand tussen de balken groter werd, werd de tijd die een 

muon nodig had om beide balken te passeren kleiner, terwijl deze groter zou moeten worden. 

Met behulp van onze begeleider is een formule bedacht om deze afwijking uit te rekenen: 

Normaliter is de afstand gelijk aan de snelheid maal de tijd: 

 (2) 

Dus: 

 (3) 

Nu noemen we dit: 

 (4) 

Dus dan krijg je: 

 (5) 

Echter omdat het handiger is om aan te 

nemen dat de meetapparatuur (kastje en 

software) een systematische fout heeft, die 

ervoor zorgt dat, zelfs als de balken in 

elkaar zouden zitten en het muon dus op 

identieke tijd aan zou moeten komen in 

beide balken, er een datapunt uit komt dat 

niet nul is. Dit noemen we dan b. 

Natuurlijk kan deze fout ook nul zijn, maar 

onze metingen gaven aan dat dit niet zo 

was. Nu wordt de vergelijking dus: 

 (6) 

Natuurlijk kunnen we niet de balken in elkaar duwen om x = 0 te stellen, dus de enige andere 

manier om deze variabele te vinden is door twee verschillende metingen te doen, zodat we a 

kunnen vinden, invullen in de formule en dan kunnen kijken wat het verschil is. Dit doen we 

als volgt: 

stand ∆˚ balk ∆t (ns) 

1 0 0,05 
2 30 0,78 

3 60 1,32 

4 90 1,26 
5 120 1,02 

6 150 0,40 

7 180 0,24 

Stand x Δt = totaal 19,79  
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 (7) 

Deze methode heet een stelsel van vergelijkingen oplossen, als je n onbekenden hebt, moet je 

ook n vergelijkingen hebben, anders zijn er meer mogelijkheden.  

Nu hebben we dus een vergelijking die we kunnen oplossen naar a, waarbij de rest van de 

variabelen bekend zijn. Hieruit vinden we de snelheid van het muon: 

 (8) 

 Nu kunnen we dus b vinden door de waardes in te vullen in vergelijking 5: 

 (9) 

Hier is i een variabele die t1 of t2 kan zijn, dus als je de tijd (t) van meting 1 neemt moet je 

ook de afstand (x) van meting 1 hebben, of kan je ook voor meting 2 kiezen.  

Snelheid 
De snelheid van het muon is ook te meten (zie vergelijking 

7). Op basis van de gemeten snelheid kan namelijk E = mc
2
 

(de speciale relativiteitstheorie van Einstein) ingevuld 

worden. Op die manier kunnen we berekenen hoeveel 

kosmische straling uiteindelijk toch nog het aardoppervlakte 

bereikt. 

Berekeningen 
Zoals bij de afwijking van de hoek bij vergelijking 7 wordt uitgelegd, is het ook mogelijk met 

deze gegevens de snelheid van het muon uit te rekenen. 

Balken op de noord-zuid as: 

 

Balken op de oost-west as: 

 

Uiteraard zijn dit momentopnames, maar duidelijk is wel dat de resultaten relatief gezien 

dicht bij elkaar liggen.  



18 

 

Conclusie 

Voor dit profielwerkstuk hebben wij onderzocht wat muonen zijn (theoretisch gedeelte) en 

hebben wij in de praktijk metingen verricht. Aangezien het muon een subatomair deeltje is dat 

ontstaat als kosmische straling botst op de magnetosfeer van de aarde, hebben wij eerst 

onderzocht wat kosmische straling is. Deze straling is afkomstig van sterren en is onder 

andere opgebouwd uit protonen. Wanneer kosmische stralen vanaf een ster de ruimte in 

worden geschoten, gebeurt dit met enorme snelheden, hoge temperaturen en onder invloed 

van de fundamentele natuurkrachten.  

Voor de aarde is de zon de belangrijkste ster en daarmee de belangrijkste bron van kosmische 

straling die de sfeer rondom onze planeet bereikt. Als deze straling de aarde nadert, botst deze 

op de magnetosfeer, de buitenste laag van het aardmagnetisch veld. Hier wordt het grootste 

gedeelte van de straling tegengehouden. Slecht een fractie van de straling komt op de aarde 

terecht maar deze is dan onder invloed van dit magnetisch veld uiteen gevallen in subatomaire 

deeltjes, waaronder muonen.  

Via het HiSPARC-project hebben wij metingen verricht om eigenschappen van muonen te 

bepalen. Deze metingen hebben wij verricht met zeer gevoelige apparatuur, in een relatief 

klein tijdsinterval, en op een bepaald punt op aarde, namelijk op de Universiteit van Leiden. 

Uit deze metingen is een aantal zaken gebleken. Wij hebben de 'lifetime' oftewel de levenstijd 

van het muon kunnen bepalen: deze is relatief kort want bedraagt maar 2,2 μs. Tevens hebben 

wij de snelheid van het muon kunnen vaststellen op ± 2,0 x 108  m/s en dat is, relatief gezien, 

bijna gelijk aan de lichtsnelheid.  

Uit onze berekeningen van de gemiddelde invalshoek van muonen op het moment dat zij 

inslaan op het aardoppervlak, is gebleken dat de muonen gemiddeld op in Leiden inslaan 

onder een invalshoek van 72° noord en 86° west. Toen wij aan dit onderzoek naar muonen 

begonnen, waren wij in de veronderstelling dat door deze invalshoek te meten, wij konden 

bewijzen dat muonen volledig afkomstig waren van onze zon. Echter, de coördinator van het 

HiSPARC-project heeft ons tijdens ons laatste bezoek verteld dat met onze metingen van de 

invalshoek dit niet te bewijzen valt. Dit kan alleen met metingen in de ruimte of op planeten 

waar geen magnetisch veld is. 

Ondanks dat muonen met het blote oog niet zichtbaar zijn, is hun bestaan dus met heel 

gevoelige meetapparatuur en door toepassing van formules uit de wiskunde en natuurkunde 

aan te tonen. Op zichzelf oefenen muonen geen directe invloed uit op het leven op aarde. 

Echter, indirect dragen ze bij aan de vorming van wolken en bliksem, en aan het ontstaan van 

de fraaie aurora borealis en aurora australis, het noorderlicht op het noordelijk halfrond en 

zuiderlicht op het zuidelijk halfrond. Muonen, hoe klein ze ook zijn en hoe kort ze ook leven, 

spelen aldus een belangrijke rol in het leven op aarde. 
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