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Voorwoord
Een profielwerkstuk is een groot werkstuk dat elke vwo/havo leerling aan het einde van zijn 
middelbare schooltijd maakt. Met een NT- of NG-profiel moet er een experiment worden 
uitgevoerd. Daarom heb ik gekozen voor natuurkunde, want je kan bij dit vak erg veel 
experimenten doen. Als onderwerp heb ik kosmische straling gekozen. Eerst wilde ik een ander 
onderwerp behandelen, maar er werd in de les gevraagd wie er kosmische straling wilde doen. Dit, 
omdat onze school is aangesloten bij het HiSPARC-project1. Dit houdt in dat er een meetstation op 
het dak van onze school staat, dat vorig jaar is gebouwd door andere leerlingen2. Dit onderwerp 
vond ik leuker dan het onderwerp dat ik eerst gekozen had, dus besloot ik om dit te gaan doen. 
Eenmaal bezig ben ik blij dat ik dit heb gekozen. Vooral omdat ik bij het eerste onderwerp heel erg 
vast liep. Het lukte me niet om zelf goede deelvragen en een goed experiment te verzinnen. Ook 
ben ik er blij met de begeleiding vanaf de Universiteit Leiden, die stukken beter is dan de 
begeleiding bij ons op school. Samen met een student van de Universiteit Leiden heb ik dan ook het 
experiment uitgevoerd. Ik wil hiervoor graag Dr. Buisman en Leandros Talman (een student) van 
deze Universiteit bedanken.3 Ook verdienen mijn ouders hier een regel, want zij hebben al mijn 
verschrikkelijke taalfouten uit dit werkstuk gehaald. Veel plezier met lezen!

1  De site van HiSPARC, http://www.hisparc.nl/
2  Meetresultaten school, http://data.hisparc.nl/django/show/stations/3104/2012/11/5/ 
3  Universiteit Leiden, http://www.hisparc.nl/over-hisparc/organisatie/leiden/ 
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Inleiding
Niets gaat sneller dan het licht. Hierop is dit profielwerkstuk gebaseerd. Ook de deeltjes waar 
kosmische straling uit bestaat, gaan niet sneller dan het licht. De muonen uit deze straling vallen 
heel snel uit elkaar, hun vervaltijd is ongeveer 2,2 microseconden. De afstand die ze moeten 
overbruggen is ruim 10 km, op die hoogte ontstaan ze namelijk. Om de aarde te bereiken moeten ze 

dus 
10000

2,2∗10−6

m / s  gaan. Dit komt neer op een snelheid van 4,5∗109 m/ s . De lichtsnelheid 

is 3,0∗108 m/ s 4. Geen enkel deeltje kan een snelheid groter dan het licht bereiken. De muonen 
zouden uit elkaar vallen voordat ze op aarde komen. In theorie zouden ze er dus nooit kunnen 
komen. Dit is vreemd, want ze kunnen wel op aarde gemeten worden. Er is dus sprake van een 
schijnbare tegenstelling, een paradox. In dit profielwerkstuk zal ik uitleggen waarom de muonen 
wel op aarde kunnen komen. De hoofdvraag is dan ook: Hoe kunnen muonen op aarde komen? Om 
hier achter te komen moeten eerst andere vragen worden beantwoord. Ten eerste moet er worden 
afgevraagd wat muonen eigenlijk zijn en of er nog meer deeltjes zijn. Daarom wordt in het eerste 
hoofdstuk behandeld wat kosmische straling eigenlijk is. Het is natuurlijk ook belangrijk hoe dit 
gemeten kan worden, daarom is er ook een stukje over hoe kosmische straling gemeten en 
gedetecteerd kan worden. Hoe de muonen nou op aarde kunnen komen is te verklaren met 
tijddilatatie en met de speciale relativiteitstheorie. Ook daar zijn twee hoofdstukken aan gewijd. In 
het laatste hoofdstuk staat nog een experiment om de vervaltijd van het muon te bepalen, het lijkt 
me leuk om dat zelf te gaan berekenen en om het profielwerkstuk af te sluiten met een voldoende 
moet je een experiment opnemen.

Mijn hoofdvraag is dus: Hoe kunnen muonen toch op aarde komen? De hypothese van dit werkstuk 
is dit: Ik verwacht dat je na lang rekenen erachter kan komen dat de muonen inderdaad de aarde 
kunnen bereiken. Ook verwacht ik dat het experiment geen problemen gaat opleveren, alleen dat de 
gebruikte apparatuur natuurlijk veel minder is dan dat van de echte wetenschappers. Daarom denk 
ik dat de gemeten vervaltijd (die ik zelf heb bepaald) van de 'officiële' vervaltijd zal verschillen. 

4 Binas tabel 7
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1 Wat is kosmische straling?
Er komen veel deeltjes vanuit de ruimte op aarde. Dit wordt kosmische straling genoemd. In dit hoofdstuk 
wordt verteld over de ontdekking van kosmische straling, de kosmische lawines, de deeltjes die ontstaan, de  
verschillende manieren van waarneming en tot slot het HiSPARC-project. Hierbij krijgen de muonen de  
meeste aandacht. Dit zijn namelijk de deeltjes die op aarde komen.

1.1 De ontdekking van kosmische straling

De kosmische straling is aan het begin van de twintigste eeuw ontdekt, 
vlak na de ontdekking van de radioactieve straling. Theodor Wulf 
bouwde een elektroscoop waarmee de straling nauwkeurig gemeten 
kon worden. Deze elektroscoop gebruikte hij om te kijken of straling 
afkomstig is van radioactieve mineralen uit de aardkorst. Daarom deed 
hij metingen in grotten. Zijn hypothese was dat de straling hier veel 
hoger zou zijn, er zitten namelijk veel mineralen in de grond. Maar de 
straling in de grotten was niet hoger dan op andere plekken, zij nam 
zelfs af. Hierdoor begon Theodor Wulf te vermoeden dat de straling uit 
de lucht kwam. Om dit te onderzoeken deed hij ook metingen op de 
Eiffeltoren, maar hier kwam geen significant resultaat uit.
 
In 1911 bedacht Victor Hess een betere manier. Hij klom in een 
luchtballon tot 6 km hoogte. Met behulp van een elektroscoop van Wulf 
mat hij de straling in de lucht constant. Boven de 4 km werd de straling 
opeens veel sterker, dit komt omdat de straling uit de ruimte komt, hoe 
dichter bij de grond je zit, hoe minder straling er is. De activiteit neemt 

namelijk af. Het nu gemeten verschil was wel significant, Hess had eindelijk aangetoond dat de 
onbekende straling uit de lucht kwam.

In afbeelding 1 staat nog een schematische tekening van een elektroscoop. Als je de bol in de buurt 
van een geladen voorwerp (of straling) houdt gaan de twee gele blaadjes uit elkaar. Dit komt omdat 
deze blaadjes dan beiden positief of beiden negatief geladen worden. Deze ladingen stoten elkaar 
dan af. In de afbeelding is het geladen voorwerp de groene balk. Door vervolgens de uitslag van de 
blaadjes te meten, kan je uitrekenen hoeveel straling er is.

1.2 Kosmische lawines

Als een kosmisch deeltje botst op atoomkernen in de 
atmosfeer, vervallen deze deeltjes en ontstaan er nieuwe 
deeltjes. Deze deeltjes bewegen in dezelfde richting als het 
eerste (het primaire deeltje) en blijven zelf ook met 
atoomkernen botsen. Hierdoor ontstaan er steeds meer 
deeltjes die in één grote regenbui heel snel in dezelfde 
richting bewegen. De deeltjes in zo'n regenbui bewegen 
bijna met de lichtsnelheid. Zo'n verschijnsel noem je een 
kosmische lawine of in het Engels een cosmic shower.5

In de afbeelding wordt het ontstaan van zo'n lawine nog 
eens uitgelegd, maar dan wat uitgebreider. Het primaire 
deeltje is een proton. Als deze botst met een atoomkern 

5  http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/
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Afbeelding 1:  
Schematische tekening van 
een elektroscoop.

Afbeelding 2: Een kosmische lawine.
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ontstaan er drie pionen. Deze vallen uiteen in fotonen. Maar ze kunnen ook uiteen vallen in 
neutrino's en muonen. Als er fotonen ontstaan kunnen deze door botsing met een andere kern hun 
energie omzetten in massa. Daardoor ontstaan elektronen en positronen: γ → e+ + e- . Omdat de 
meeste deeltjes erg instabiel zijn vervallen ze erg snel. Ook botsen ze veel met andere kernen, met 
hetzelfde effect maar dan nog sneller. Het primaire deeltje komt hierdoor zo goed als nooit aan op 
aarde. Als een muon botst met een andere kern wordt er een elektron en twee neutrino's gevormd. 
De kosmische lawines, grote groepen deeltjes (vooral bestaande uit muonen) dragen heel veel 
energie met zich mee. Zij komen over het algemeen wel aan op aarde. Deze lawines kunnen we ook 
meten. Bijvoorbeeld hoe veel er aankomen, maar ook de grootte en de intensiteit van de lawines. 
Met wat meer geavanceerde technologie kan je zelfs muonen meten.(Je meet de energie van de 
elektronen die ontstaan als een muon vervalt). 

1.3 De deeltjes die ontstaan

1.3.1 Protonen

Een proton is een deeltje met een positieve lading. Het werd in 1919 ontdekt door Ernest 
Rutherford. Het deeltje komt voor in iedere atoomkern. Het aantal protonen bepaald dan ook met 
wat voor deeltje je te maken hebt. In een atoom is de lading van een proton +1. Een elektron is -1, 
een elektron is dus de tegenhanger van een proton. Door de balans in elektronen en protonen wordt 
een atoom neutraal. De massa van een proton is 1,673∗10−27 kg. Dit komt overeen met een lading 
van 938 MeV.

1.3.2 Pionen

De vervaltijd van een pion is heel kort, ongeveer tussen 8,4∗10−17 en 2,6∗10−8 seconde. Er zijn 3 
verschillende pionen, positieve, negatieve en neutrale pionen. De geladen pionen vallen uiteen in 
muonen en neutrino's. Deze zijn dan ook als enige van belang in dit profielwerkstuk.

1.3.3 Muonen

Een muon weegt 207 keer zoveel als een elektron (105,6 MeV). Een muon wordt geschreven als μ- 

en een anti-muon als μ+. Het muon is totaal geen stabiel deeltje. Het heeft een ''levensduur'' 
van 2,2 μs. In 1950 toonden Bruno Pontecorvo en Ted Hincks aan dat als een muon vervalt, er een 
elektron en twee neutrino's ontstaan:6

In 1934 bedacht Yukawa dat de sterke kracht die protonen en neutronen in atoomkernen bindt, kan 
worden gezien als een uitwisseling van bosonen tussen de kerndeeltjes. Deze bosonen waren nog 
niet bekend en men wou ze graag onderzoeken. In die tijd waren er alleen nog geen 
deeltjesversnellers die bosonen konden produceren. Er was één kans om deze deeltjes wel te vinden, 
namelijk in kosmische straling. In 1936 werd het muon ontdekt door Carl David Anderson, terwijl 
hij de kosmische straling onderzocht. Hij zag een deeltje, dat leek op elektronen en protonen, maar 
dat net anders te zien was in zijn proefopstelling. Hij bepaalde dat de elektrische lading van het 
deeltje gelijk was aan de lading van een elektron. Ook kwam hij erachter dat de massa van dit 
deeltje tussen een elektron en een proton in moest liggen. Daarom besloot hij het deeltje 'mesotron' 
te noemen. Er werd gedacht dat het boson werd gevonden. Toch bleek dit niet te kloppen. Het 
kwam bijna niet overeen met hoe men had voorspeld dat het boson zou zijn. Een boson was dus het 
deeltje dat de kernen bij elkaar houd en een atoom massa geeft.

6 Bais, Sander, De natuurwetten, iconen van onze kennis (Amsterdam University Press, Salomé, Cop. 2005)
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Afbeelding 3: De verval vergelijking van een muon



Het muon werd dus per ongeluk ontdekt, natuurkundige Isidor Rabi had daar een bekende uitspraak 
over: ''Who ordered that?''. Het muon leek namelijk geen enkel nut te hebben. In de jaren na de 
ontdekking van het muon, werden er nog meer soortgelijke deeltjes ontdekt. Deze deeltjes kregen 
de verzamelnaam ''meson''. Het mesotron kreeg een andere naam namelijk ''mu-meson''. Weer wat 
later kreeg ook de naam meson een andere betekenis, een meson is een deeltje dat bestaat uit een 
quark en een anti-quark. Een quark is een bouwsteen van de deeltjes, zie afbeelding 3. Daarom was 
het muon geen meson meer. Het werd een lepton. Het deeltje heet nu een muon, dit is een afkorting 
van mu-meson.

Muonen hebben een erg hoge snelheid als ze ontstaan, deze snelheid is bijna gelijk aan de snelheid 
van het licht. Het is dan ook makkelijker om hun snelheid uit te drukken in 0,9987c, dan te zeggen 
dat hun snelheid dan 297993703,3 m/s is.

1.3.4 Elektronen

Het elektron is een fermion net als protonen, neutronen en positronen. Een positron is een 
antideeltje van het elektron. De lading van een elektron is het elementaire ladingskwantum 'e'. Dit 
komt neer op 1,6022∗10−19 Coulomb. De eerste die dit met zekerheid kon bepalen was Robert 
Andrews Millikan. De massa van een elektron is heel klein, 9,109534∗10−31 kg. Hij is daarmee 
veel kleiner dan bijvoorbeeld een proton.

1.3.5 Neutrino's

Vroeger dacht men dat neutrino's geen massa hadden. Maar ze hebben het wel. De Super-
Kamiokande detector en het Sudbury Neutrino Observatory hebben gevonden dat ze wel massa 
hebben. Ook al is die heel klein, kleiner dan 1 eV. Volgens de relativiteitstheorie zouden deze 
deeltjes ongeveer net zo snel moeten gaan als het licht. Door de manier waarop we het meten is het 
zelfs gelijk aan het licht. Dit komt door de nauwkeurigheid van de meting. (Volgens berekeningen 
wijkt het 60 nm/s af).

1.4 De waarneming van kosmische straling

Zoals eerder vermeld kan je kosmische straling waarnemen met een elektroscoop, maar dit is niet 
zo'n nauwkeurige methode. Om de kleinste verschillen waar te nemen zijn er andere apparaten 
uitgevonden, bijvoorbeeld de scintillatie- en Tsjerenkov detectoren. Toch kan je de primaire deeltjes 
vrijwel nooit direct waarnemen. Je kan de kosmische lawines wel waarnemen. Door deze deeltjes 
op te vangen zijn al veel subatomaire deeltjes ontdekt, bijvoorbeeld het positron, het pion en het 
muon. De verschillende manieren om kosmische lawines te onderzoeken zijn in de volgende 
paragrafen toegelicht.
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1.4.1 Scintillatiedetectoren

Scintillatie is het fonkelen van de sterren, dit komt door de dampkring van de Aarde. (Lucht)deeltjes 
zijn altijd in beweging door temperatuurverschillen. Je kan dit zien als je op een warme dag op het 
strand ligt, het zand in de verte lijkt dan te trillen. 

Dit is natuurlijk een leuk verschijnsel maar niet van belang voor dit onderzoek. Wij zoeken naar 
stralingsscintillatie, dit is de lichtflits die ontstaat als fluorescente stoffen worden geraakt door 
straling. Als je zo'n stof bestraalt, worden de elektronen in zo'n stof naar een hogere schil verplaatst. 
Heel korte tijd later vallen die elektronen echter weer terug. Als ze terugvallen komt er energie vrij, 
in de vorm van licht. De golflengte van de straling is ondertussen verandert, hij wordt langer. Als de 
mate van straling erg hoog wordt ontstaat een zichtbare lichtflits. Met onder andere de kleur van dit 
licht kan je bepalen wat je nou precies hebt gemeten.

1.4.2 Tsjerenkov detectoren

Het Tsjerenkov-effect werkt vergelijkbaar met de scintillatie. De 
elektromagnetische straling van een deeltje zorgt voor blauw licht 
in een medium. De snelheid moet dan wel groter zijn dan de 
snelheid van licht in dat medium. Dit klinkt natuurlijk erg vreemd, 
aangezien het feit niets sneller kan gaan dan het licht. Maar de 
lichtsnelheid neemt af in bijvoorbeeld water of andere vloeistoffen. 
Het feit dat niets sneller gaat dan het licht is alleen van toepassing 
in een vacuüm, bijvoorbeeld de ruimte. Vooral in kernreactoren zie 
je die blauwe straling goed. Het effect is ontdekt door Pavel 
Tsjerenkov, die er in 1958 een Nobelprijs voor heeft gekregen.

1.4.3 Telescopen

De bovenstaande methodes zijn (bijna) alleen maar mogelijk in onderzoeksplaatsen en laboratoria. 
Toch kan je kosmische straling ook in de natuur detecteren. Door kosmische straling ontstaat een 
bijzonder natuurfenomeen. Door de manier waarop de straling de aarde binnen komt, kan er 
poollicht ontstaan. Dit kan je soms met het blote oog zien. Maar als je het goed wilt zien moet je het 
met een speciale telescoop bekijken.

1.5 HiSPARC-project

In het HiSPARC-project werken middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen. 
Door deze samenwerkingen vormen ze een netwerk waarmee ze kosmische straling met extreem 
hoge energie kunnen meten. Hierdoor krijgen scholieren de kans om aan echte wetenschappelijke 
onderzoeken deel te nemen. De resultaten van deze scholieren worden ook serieus genomen en 
gebruikt om meer over kosmische deeltjes te weten te komen. Ook wordt het gebruikt voor 
profielwerkstukken.

Voor HiSPARC staan op de daken van de scholen meetopstellingen die zijn verbonden met een 
computer van het wetenschappelijke instituut Nikhef (het Nationaal instituut voor subatomaire 
fysica in Amsterdam). Er worden gegevens opgeslagen sinds 2002.7 Het is begonnen in Nijmegen 
en nu is er overleg bezig om het uit te breiden naar de Verenigde Staten en andere (Europese) 
landen. 

7 https://www.nikhef.nl/   
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2 Wat is de speciale relativiteitstheorie?
Tijd is niet wat wij denken dat het is, volgens Einstein is tijd relatief. Een voorwerp kan niet verplaatsen, als  
er niks anders is, beweging is daarom ook relatief. In de speciale relativiteitstheorie kan je een antwoord 
vinden op de vraag: 'Hoe kunnen muonen op aarde komen?' De tijd waarop wij hun reis beleven is namelijk  
korter dan de tijd die zij beleven.

2.1 De ontdekking van Galileo Galilei

De speciale relativiteitstheorie is uitgewerkt door Albert Einstein. Hij is niet met het originele 
concept gekomen, dat was Galileo Galilei. Deze man schreef in de 16de eeuw al een boek over de 
relativiteit. Hij kwam erachter dat experimenten die je uitvoerde op een schip, precies dezelfde 
uitkomst hebben als datzelfde experiment op de kant. Daarvoor moest het schip wel met constante 
snelheid varen. Als twee onderzoekers zich zouden afvragen wie er stil stond en wie er op een schip 
zat, hadden ze dus niks aan deze experimenten. Hierdoor kon Galilei stellen dat er alleen relatieve 
snelheden bestaan. De term relativiteitstheorie komt dus van het woord 'relatief'. In het 
woordenboek wordt dit uitgelegd als 'beoordeeld ten opzichte van iets anders'.8 Als je iets niet 
vergelijkt met iets anders, is er geen beweging en ook geen snelheid te meten. 

Het experiment van Galileo Galilei is vergelijkbaar met het experiment dat we nu kunnen uitvoeren. 
Als je een balletje laat vallen in een raket die stil staat op de grond, valt hij in 20 seconden op de 
grond. Als je met de raket aan het vliegen bent, en je gaat bijvoorbeeld constant 500km/h dan valt 
het balletje nog steeds in 20 seconden op de grond. Ook in het dagelijks leven is dit te merken, als 
je in de trein zit bijvoorbeeld, en er komt eerst een andere trein met dezelfde snelheid naast rijden. 
Het lijkt dan net of je allebei stilstaat, terwijl je wel degelijk rijdt. Ook bij het station heb je die 
verwarring, rijden wij nou achteruit, of gaat de ander voorruit. Dit komt allemaal omdat 
bewegingen relatief zijn.

2.2 De voltooiing van Albert Einstein

In 1905 voltooide Albert Einstein het werk 
van Galileo Galilei. De twee basisprincipes 
van de theorie zijn dat alle regels en wetten in 
de Natuurkunde hetzelfde zijn voor 
experimenten uitgevoerd in stilstand, als voor 
experimenten uitgevoerd met een constante 
snelheid. Ook ging deze theorie uit van het 
feit dat de lichtsnelheid altijd 3,0∗108 m /s  
was. Dit gegeven zou op geen enkele manier 
te veranderen moeten zijn. Zo zie je dat 
Galilei een belangrijk deel van de 
relativiteitstheorie heeft ontdekt.

Einsteins artikel droeg de naam: 'Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper' (vertaald: 
over de elektrodynamica van bewegende 
lichamen).9 Het feit dat de lichtsnelheid altijd 
hetzelfde is werd aangetoond door Michelson 
en Morley. Ook de Wetten van Maxwell 
bevestigden de theorie, een stilstaande waarnemer zag een stilstaande lading, dus een elektrisch 

8 http://www.vandale.nl/   
9 Calle, Carlos I., Einstein voor Dummies (New York: John Wiley & Sons, 2005)
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Afbeelding 1: Albert Einstein en de beroemde formule E=mc2.
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veld, maar een bewegende waarnemer zag een bewegende lading, dus een magnetisch veld. Dit 
komt omdat elektromagnetisme het relatieve effect is van elektriciteit.

Door de speciale relativiteitstheorie is ook de formule E=m∗c2 ontstaan. Dit laat zien dat massa 
een bepaalde vorm van energie is. Ook het begrip tijddilatatie is ontstaan naar aanleiding van de 
speciale relativiteitstheorie, dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.

2.3 De algemene relativiteitstheorie

De speciale relativiteitstheorie geldt alleen als er sprake is van een eenparige beweging (een 
beweging zonder versnellingen). Toch zijn de meeste bewegingen wel versneld. Alleen al de 
zwaartekracht is een kracht, die zich uit in een versnelde beweging. De relativiteitstheorie was nog 
niet helemaal af. Om die reden bracht Einstein na 10 jaar (in 1915) nog een artikel uit, dat dit keer 
over de hele relativiteitstheorie gaat. Deze theorie is voor dit werkstuk minder belangrijk dan de 
speciale relativiteitstheorie, maar toch het vermelden waard. Dit artikel heette: 'Ist die Trägheit eines 
Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?' (Vertaald: is de traagheid van een lichaam afhankelijk 
van zijn energie-inhoud?)

10



3 Wat is tijddilatatie?
Tijddilatatie is de uitrekking van de tijd. Volgens iemand die stilstaat verloopt de tijd  
van iemand die beweegt minder snel. Dit effect wordt uitgelegd met de speciale  
relativiteitstheorie. Ook kan het worden afgeleid uit een gedachte-experiment met de  
Lorentzklok.

3.1 Het begrip

Als er sprake is van tijddilatatie, gaat de tijd van een stilstaand iemand sneller, 
dan van iemand die loopt. In het dagelijks leven is dit effect erg klein, je blijft 
niet eeuwig jong als je altijd blijft lopen. Maar als de snelheid erg hoog wordt 
(tegen de snelheid van het licht aan), wordt het effect wel degelijk zichtbaar. Een 
voorbeeld is de tweelingparadox:

'Er is een tweeling waarvan de ene helft astronaut is geworden die besluit een 
ruimtereis te maken. Geen gewone reis, maar een reis met een nieuwe raket die 
met een aanzienlijk deel van de lichtsnelheid beweegt. Het reisdoel is een verre 
ster. Dat vergt een relativistische beschrijving van wat er vervolgens gebeurt. De 
andere helft van de tweeling blijft thuis, op aarde.
Tijdens de heenreis en de terugreis met de raket lopen de klokken aan boord 
volgens Einsteins relativiteitstheorie trager dan die op aarde. Dat geldt ook voor 
de biologische klokken in de astronaut. Bij terugkeer op aarde blijkt hij daarom 
minder oud te zijn geworden dan zijn tweelingbroer, die achterbleef.'10

Dit stukje is nog wel een leuk verhaaltje, maar vanuit het perspectief van de 
astronaut beweegt de broer op aarde ook van hem af. Als dat zo is, lopen de 
klokken van de broer op aarde juist trager en is de astronaut ouder dan de broer 
op aarde. Aangezien het feit het dan niet zichtbaar is wie er gelijk heeft, zouden 
ze dus allebei tegelijkertijd ouder en jonger moeten zijn. Dit is natuurlijk niet zo. Daarom is dit een 
schijnbare tegenstelling, een paradox. Het is voor ons natuurlijk duidelijk dat de raket beweegt, de 
aarde is veel te zwaar om plotseling in beweging te komen en daarbij een raket achter te laten.

3.2 De Lorentzklok

De Lorentzklok bestaat uit twee spiegels, hiertussen gaat een aantal fotonen (een lichtflits) heen en 
weer. Hiermee kan je tijddilatatie aantonen. Als de afstand tussen de spiegels 150.000 km is, dan 
gaat een foton in ongeveer 1 seconde heen en weer. Maar, als je de spiegels beweegt, dan moet het 
foton een langere weg afleggen. Het duurt dus langer voor een foton om de afstand af te leggen en 
de klok gaat langzamer. (Een seconde duurt eigenlijk langer.) Om te berekenen hoeveel langzamer 
de klok gaat, heb je een formule, de Lorentzfactor.

3.3 De formule

De Lorentzfactor is redelijk eenvoudig op te stellen. Ten eerste nemen we een 
afbeelding van de Lorentzklok. In afbeelding 7 zie je een schematische 
weergave van de Lorentklok, met waarnemer 1 die er vlak voor staat (w1). De 
afstand AB is L. Heen en terug is dus 2∗L . De snelheid waarmee er wordt 

gereisd is de lichtsnelheid c. De tijd om heen en weer te gaan is dus  t=
2L
c  . 

10 Calmthout, Martijn van, Einstein in een notendop (Amsterdam 2010)
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Afbeelding 1: De 
tweelingen.

Afbeelding 2: De 
Lorentzklok met  
waarnemer 1.



Maar dan heb je de waarnemer 2, die in beweging is. Voor hem ziet 
de weg die de lichtflits aflegt er iets anders uit. Dit is goed te zien in 
afbeelding 8. De afstand AB is hier D. D is langer dan L. Maar de 

formule over de tijd is bijna hetzelfde, namelijk:  t '=
2D
c

.  

Waarnemer 2 is in beweging, dit is makkelijk op te schrijven, hij 
beweegt met snelheid v, over een tijd van Δt. De afstand die hij 
aflegt is dus v∗ t ' . Om erachter te komen hoe veel langer D nou 
is, gebruik je de stelling van Pythagoras a2

b2
=c2 , we kijken eerst 

naar de helft van de weg, dus 1D. Waarnemer 2 is dan ook nog niet 
klaar met zijn beweging, hij is nog maar op de helft, dus hij heeft 
1
2

v∗ t ' afgelegd. We gebruiken L ook, deze weg zorgt er namelijk 

voor dat er twee rechthoekige driehoeken ontstaan:

In dit geval is de formule dus 


1
2

v∗ t ' 
2

L2
=D2 .

Nu is het zaak om dit te herleiden tot een 

formule waarmee we Δt kunnen uitrekenen. Worteltrekken geeft 
D=√ ((1

2
v∗Δt ' )

2

+ L2
).

Deze 

formule kan je dan weer omrekenen tot Δt '= 2L /c

√ (1−v2
/c2

)
. D kan je namelijk substitueren met 

D=
1
2
Δt∗c. Ook in Δt '= 2L /c

√ (1−v2
/c2

)
kan je substitueren, Δt=2L

c
. Dus je mag schrijven: 

Δt '=
(Δt )

√ (1−v2
/c2

)
.

Met deze formule kan worden uitgerekend hoe veel korter de reis van het muon duurt voor ons. Met 
deze kennis kunnen we uitrekenen of het muon toch op aarde kan komen.
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Afbeelding 3: De Lorentzklok met  
waarnemer 2.

Afbeelding 4: Het totaalplaatje.



4 Experiment: bepalen van de vervaltijd

4.1 Inleiding

Om te kijken of het bovenstaande in de praktijk ook klopt, is dit een experiment om de vervaltijd 
van het muon te meten. Dit experiment wordt grotendeels uitgevoerd op een computer, aangesloten 
op een meetopstelling. Met de verzamelde resultaten kan je dan de vervaltijd van een muon 
berekenen. Daar is natuurlijk wat voorbereiding voor nodig, want op zo’n formule kom je niet 
zomaar. In bijlage 1 is daarom een beschrijving toegevoegd van de proef (de werkwijze kan iets 
anders zijn, dit document is namelijk niet van de Universiteit Leiden). Ik heb dit document 
doorgenomen als voorbereiding op het experiment. In bijlage 2 heb ik de manier waarop ik de 
formules heb opgesteld toegevoegd. Tenslotte staat in bijlage 3 hoe ik uiteindelijk de vervaltijd heb 
bepaald. Als alles goed gaat komen we uit op een vervaltijd van 2,2 µs. Omdat dit getal is bepaald 
door echte natuurkundigen, met betere en nauwkeurigere apparatuur, denk ik dat ik er wel een paar 
µs naast zit. Deze natuurkundigen verbinden hun conclusie namelijk aan meetresultaten van enkele 
jaren, ik ga maar een week meten. Ook zullen ze veel meer geavanceerde apparatuur gebruiken, dit 
is voor de Universiteit Leiden waarschijnlijk veel te duur om te kopen.

4.2 Werkwijze

Deze werkwijze bestaat uit twee delen, het echte meten en een verwerking van de data.

4.2.1 Meting

Bovenstaande afbeeldingen zijn van de meetopstelling. De muonen komen in de scintillators 
terecht, veel van hen gaan er dwars door heen, maar een aantal wordt opgevangen. Als dit gebeurt 
vervallen ze na enige tijd, hierdoor ontstaat een lichtflits. Deze flits wordt versterkt door het te 
weerkaatsen in de scintillator. Hierdoor kan de flits aan het einde van de scintillator gemeten 
worden. Ieder lichtflitsje dat gemeten wordt, wordt als elektrisch signaal naar een kastje gestuurd, 
deze zet het om in een signaal voor de computer. Dit signaal wordt daar geregistreerd. 

We hebben dus een aantal spulletjes nodig voor dit experiment, ten eerste een scintillator en een 
meetkastje. Ook een computer met het juiste programma is vereist. Als je alles goed hebt ingesteld 
op het programma, slaat het aan het meten en wordt er een grafiek getekend. Na ongeveer een week 
is er genoeg data verzameld om de resultaten te kunnen verwerken. Er zijn anders niet genoeg hits 
geregistreerd om een mooie grafiek van te maken.
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Afbeelding 1: De opstelling met de pc. Afbeelding 2: De binnenkant van een  
scintillator.



4.2.2 Verwerking van de data

Voor de verwerking moet eerst een formule worden opgesteld. Deze formule is vereenvoudigd 
gezegd y=A∗e(−t /B)

+C . I=r∗erT : I staat hierbij voor de kans op een hit, rT is de tijd tussen de 
hits en r is het aantal hits. Omdat op de grafiek een translatie van (0, C) is toegepast, moet je ook in 
de formule + C schrijven. Dan kunnen de resultaten worden verwerkt.11

Men kan een soort grafiek maken waarbij je de tijd tussen de hits (bin) uitzet tegen het aantal hits 
op dat tijdsinterval. Dit heet een histogram. Het is ook geen grafiek, maar een grote hoeveelheid 
punten, die samen de vorm van een grafiek hebben. Deze heeft de vorm van een grafiek met een e-
macht. De formule voor deze grafiek is dan ook y=A∗e(−t /B)

+C .  De waarde van B is het 
belangrijkste, dit is de levensduur van het muon. A is de bin met het hoogste aantal hits, waar alleen 
C nog van af moet worden getrokken. (Het hoogste punt is dus A + C). C is de hoeveelheid hits, op 
het moment dat de t het grootste is, dus zo ver mogelijk aan het eind van de asymptoot. Nu is de 
waarde van C en A ongeveer bekend. De waarde van B is wat moeilijker, dit is 

namelijk B= t
(A∗1/e)

.

11 Dit heb ik gedaan met het programma Excel, zie voor deze handleiding bijlage 4.
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Afbeelding 3: Hoe de grafiek 
eruit moet zien



4.3 Resultaten

In bovenstaande tabel zijn de meet instellingen weergegeven. De data waarop de meting heeft 
gelopen staat erbij, dit is van 22/11 tot 29/11 geweest. De totale tijd waarop er is gemeten is 607169 
seconden. In die tijd zijn er 24465 hits geweest, dus ongeveer 0,04 hits per seconde. Ik heb een 
scintillator van de Universiteit Leiden gebruikt en dit was de korte balk. Trig mV en HV V zijn de 
instellingen in het meetprogramma, vanaf hoeveel volt er hits worden geregistreerd.

In tabel 2 staan de interessantere resultaten. Minbin (ns) is het kortste tijdsinterval dat is gebruikt, 
weergegeven in nanoseconden. Maxbin (ns) is het langste tijdsinterval dat is gebruikt, weergegeven 
in nanoseconden. 1/B ns is de vervaltijd van het muon in nanoseconden. A en C zijn de bepaalde 
waarden van de formule. Het aantal gebruikte bins is weergegeven en de geoptimaliseerde waarde 
van RMS.
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Datum (van/tot) Totale tijd (s) Nrpts Hits/s scint Trig mV HV V

22-11-12 13:18
607169 24465 0,04 Korte balk 20 750

29-11-12 13:58

Tabel 1: De meet instellingen.

Minbin (ns) A 1/B ns C NrBins RMS

750 10000 37,24 1910,12 3,44 1481 2,9
81,25 10000 37,37 1901,46 3,46 1588 2,8
81,25 25525 39,69 1819,79 3,29 4072 2,57

750 25525 36,88 1972,51 3,21 3965 2,28

Maxbin 
(ns)

 
Tabel 2: De meetresultaten.



4.4 Conclusie

Als de grafiek en de waardes het beste zijn geoptimaliseerd is de RMS heel laag. De RMS is 
namelijk de gemiddelde afstand tussen de punten en de lijn. Het resultaat van het experiment is dan 
dus het beste. Als er naar tabel 2 wordt gekeken, wordt duidelijk dat er vier verschillende waarden 
van de maximale en minimale bins zijn gebruikt. (Hierdoor verandert het aantal bins ook). Bij 
degene met het slechtste resultaat is het aantal bins ook het laagste, toch kan je hier niet meteen een 
conclusie aan verbinden, want het beste resultaat heeft niet het meeste aantal bins. Je ziet wel dat de 
onderste twee het beste resultaat hebben, hierbij is het langste tijdsinterval het hoogst. Bij de 
bovenste twee is het langste tijdsinterval kleiner, en die hebben ook een hogere RMS. Van de 
onderste twee heeft de laatste een hogere minimale bin. De RMS waarde van de onderste is het 
laagste. Hieruit kan je concluderen dat de eerste meetresultaten minder betrouwbaar zijn geweest. 
Omdat de laagste RMS waarde het beste resultaat van het experiment geeft, kan je uit deze tabel 
aflezen dat de vervaltijd van het muon 1972,51 ns is. Dit is 1,97251 μs.

In de hypothese van dit experiment had ik gezegd dat de officiële vervaltijd 2,2 μs is. De waarde die 
ik heb berekend is 1,97251 μs. Ik zit er dus iets minder dan 0,3 μs vanaf, dit is 

1,97251
2,2

∗100 =89 procent. Zelf vind ik dit geen slecht resultaat, natuurkundigen hebben een 

meting van jaren, met biljarden hits. Ik heb een weekje gemeten. Ook gebruiken zij betere 
programma's om hun meetresultaten op te slaan en te verwerken. Om nog niet te spreken over hun 
professionele meetopstelling, die waarschijnlijk veel te duur is om voor een profielwerkstuk te 
gebruiken. Ondanks het feit dat ik het onderzoek graag zou willen verbeteren, zijn er volgens mij 
niet de middelen voor. Ook heb ik de tijd hier niet voor, want dit werkstuk moet in minder dan een 
jaar gemaakt worden, dus ik kan niet zo lang meten.

16



Algemene Conclusie
De hoofdvraag van dit profielwerkstuk is: Hoe kunnen muonen op aarde komen? Deze vraag is nu 
eenvoudig te beantwoorden. In het experiment is vastgesteld dat de vervaltijd van een muon 
1,97251 μs is. Dit is 1,97251∗10−6 s . Deze muonen ontstaan ongeveer 10 km boven het 
aardoppervlak, dan hebben ze een snelheid van 0,9987c. Een erg hoge snelheid, die toch niet 
genoeg is om ze op aarde te krijgen. Volgens de speciale relativiteitstheorie van Einstein kan geen 
enkel deeltje sneller gaan dan het licht. Maar tijddilatatie is wel mogelijk. Dit verschijnsel zorgt 
ervoor dat de tijd van heel snel bewegende deeltjes (tegen de lichtsnelheid aan) minder snel gaat. 
De muonen gaan zo snel, dus misschien kunnen ze door de tijddilatatie wel op aarde komen. De tijd 
gaat voor de muonen dan veel langzamer, dan de tijd voor de waarnemer (wij) op aarde. In 
hoofdstuk 3 is de formule voor de Lorentzfactor, het verschil in tijd dat het muon ervaart en wij 
kunnen meten, afgeleid. Deze formule is:

Δt '=
(Δt )

√ (1−v2
/c2

)

De snelheid v van het muon is 0,9987c.
De lichtsnelheid c is 2,99792458∗108 m/ s.

Je kan in: 
(0,9987c )2

c2 de c wegstrepen.

Door dit in te vullen in de formule krijg je:

Δt '=
(Δt )

√ (1−0,99872
)
=

(Δt )
0,05097

=19,62Δt

De vervaltijd van een muon is voor het muon zelf dus 19,62 x zo lang als de vervaltijd van het 
muon zoals wij dat meten. Dit wordt dan:

 1,97251∗10−6 s∗19,62=3,869668224∗10−5 s
Het muon kan nu een afstand overbruggen van:

2,97206∗108m / s∗3,869668224∗10−5 s=11500,89 m.
Dit is 11,5km en dus genoeg om op aarde te komen. Ook geeft dit aan dat deze vervaltijd kan 
kloppen, want de muonen hebben genoeg levensduur.
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Nawoord
Na met wat tegenzin aan dit profielwerkstuk te zijn begonnen ben ik toch blij met het eindresultaat. 
Als je bezig bent met schrijven is het niet zo erg, tenzij je voor de zoveelste keer vastloopt. Maar 
zeker daarna had ik vaak zo'n gevoel van: 'Waar gaat dit nou weer heen'. In het begin was dat vaak 
zo. Toen had ik natuurlijk ook helemaal niet zo goed door waar het nou allemaal over ging. Nu heb 
ik alle kennis om dit profielwerkstuk te kunnen maken, waardoor ik minder snel in de war raak. 
Zeker de speciale relativiteitstheorie heeft me lang de tijd gekost om te begrijpen. Gelukkig is dit 
een veelbesproken onderwerp, zodat je er in de bibliotheek en op het internet veel over kan vinden. 
Helaas was dit met kosmische straling veel minder het geval. Op internet is er weinig over te vinden 
(behalve dan natuurlijk op de echte site van HiSPARC), maar verder moet je het echt van de boeken 
hebben en ook daar zijn er niet heel van of ze zijn veel te ingewikkeld (en niet in de bibliotheek te 
vinden). Toch denk ik dat ik er een mooi werkstuk van heb kunnen maken. Ik heb me niet altijd 
even goed aan de planning gehouden en zeker in het begin is het behoorlijk misgegaan, waardoor ik 
uiteindelijk voor een ander onderwerp heb gekozen. Maar ik denk dat ik alles gewoon op tijd af heb 
gekregen. En dat ik beter langer over een stuk kan doen, dan dat stuk afraffelen, zodat ik de 
'deadline' in mijn planning maar haal.

Ik vond wel dat er vanuit school weinig aandacht was voor hoe het nou echt ging, want als ik aan 
kwam lopen met een stapel papier, dan werd dat niet gelezen. Er werd hoogstens even een blik op 
geworpen. Als ik geen zin had gehad om serieus aan mijn profielwerkstuk te werken, had ik ook 
gewoon een boekverslag laten zien, met een andere titel erboven. Of ik had gewoon niks kunnen 
doen en zeggen: ja ik ben heel ver, heb het alleen nog niet uitgeprint. Ik denk dat de school hier wel 
meer op kan controleren.

Een verbeterpunt voor de school vind ik ook de voorlichting en de timing. Ik had bijvoorbeeld 
compleet gemist dat we met het profielwerkstuk waren begonnen, omdat ik in die week afwezig 
was door een training en het Nederlands Kampioenschap. Dit had als resultaat: niet het gewenste 
groepje (uiteindelijk dus geen groepje) en niet het gewenste vak (uiteindelijk niet zo erg). Toch was 
deze gang van zaken niet heel fijn, omdat ik nu punten voor mijn planning kwijt ben, tenminste zo 
is me verteld. Dit alleen maar omdat een school niet goed communiceert naar de leerlingen en ook 
niet ingrijpt als er wat mis gaat. Ook was het niet heel fijn om een maand (?) voor het einde van het 
jaar te beginnen met een profielwerkstuk, en dus eigenlijk alles in de zesde klas te moeten doen. Dit 
jaar heeft namelijk wel meer dingen dan een profielwerkstuk waar je 60 uur in moet steken.

Als ik ooit nog zo'n groot werkstuk moet maken, ga ik wel eerst een betere planning maken en me 
er ook aan houden. Ik ga om te beginnen een logische volgorde verzinnen, duidelijke onderwerpen 
opstellen en eerst de echte tekst maken en daarna pas de opmaak en inleiding en dat soort dingen. 
Dat is eigenlijk maar bijzaak, want je wordt natuurlijk voor het grootste deel beoordeeld op je 
inhoud. Ook is het denk ik fijner om het makkelijkste voor het laatst te bewaren, zodat je aan het 
eind alleen maar even een voorpagina hoeft te maken en je dan echt klaar bent.

Ook ga ik me wat beter richten op de communicatie. Ik vergeet het steeds om te mailen, waardoor 
ik met het experiment in Leiden een beetje achter liep. Ook zag ik de afspraken met meneer Prins 
als echte afspraken, waar je er zeven van moet hebben staan, anders is het niet goed. Dit bleken dus 
geen echte afspraken te zijn. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet helemaal. Ik heb ze wel gewoon 
zo in mijn logboek gezet.
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Voorpagina http://www.astroblogs.nl/2007/11/10/raadsel-van-kosmische-straling-
opgelost/ 

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

Cosmic shower http://hawc.umd.edu/science/cosmicrays.php 

Vervalvergelijking http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon

Bouw van een stof http://nl.wikipedia.org/wiki/Quark 

Kernreactor http://www.me.utexas.edu/about/work.php 
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De drie afbeeldingen 
van de Lorentzklok

zelfgemaakt

Beide van de experiment 
opstelling
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De grafiek zelfgemaakt

De resultatentabellen Gekregen van Leiden
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Logboek

Datum Duur Wat
29/05 60 min Eerste onderwerp ideeën verzinnen, zeilen.
31/05 20 min HENW mailen
21/06 45 min Afspraak met PRIW, deelvragen opgesteld, eerste week nieuwe jaar plan van 

aanpak af hebben.
28/06 60 min Plan van aanpak gemaakt
30/08 60 min Extra informatie en sites over het zeilen opgezocht
07/09 15 min Overleg met PRIW, onderwerp veranderd in HiSPARC
12/09 60 min Opzoeken wat is kosmische straling en wat is HiSPARC
14/09 10 min Afspraak met PRIW, 2 pws’en doorlezen
17/09 60 min Pws’en lezen
18/09 30 min Pws’en bespreken, kan er geen goede onderzoeksvraag uithalen
20/09 90 min De informatie over kosmische straling en HiSPARC verwerken.
21/09 10 min Meneer Buisman van Leiden mailen om een experiment te ‘regelen’ (vooral 

een goed onderzoek)
24/09 10 min Meneer Buisman weer teruggemaild, student die me wil begeleiden gevonden
28/09 90 min Informatie opzoeken over de experimenten en er een uitkiezen
01/10 180 min Informatie over muonen en tijddilatatie opzoeken
02/10 Afspraak met PRIW, over een begin en ideeën, niet door gegaan door ziekte
04/10 10 min Hetzelfde als 02/10 alleen is dit wel doorgegaan
08/10 60 min Beginnen met ideeën opschrijven en een beschrijving van het experiment 

zoeken
10/10 60 min Informatie opzoeken over showers en deeltjes die ontstaan
12/10 120 min Showers en ontstane deeltjes verwerken.
15/10 120 min Informatie opzoeken over tijddilatatie en de speciale relativiteitstheorie.
25/10 180 min Informatie tot nu toe samenvoegen, indeling in hoofdstukken maken, 

verwerken
07/11 10 min Leandros (de student) gemaild om een afspraak te maken om een experiment 

te doen
09/11 Afspraak met PRIW, niet doorgegaan
13/11 10 min Nieuwe afspraak, bespreken hoe ver het al is en wanneer het experiment 

wordt gedaan
12/11 120 min Beginnen met het verwerken van tijddilatatie en de speciale 

relativiteitstheorie
15/11 120 min Extra plaatjes zoeken en de bestaande informatie verwerken
16/11 30 min Opmaak maken
19/11 60 min Experiment voorbereiden met een document van leiden/amsterdam
21/11 60 min Voorwoord geschreven
22/11 240 min Naar Leiden om het experiment te starten
24/11 60 min Experiment gegevens opschrijven
29/11 360 min Naar Leiden om het experiment af te ronden
30/11 20 min Afspraak met PRIW
04/12 120 min De inleiding van het experiment schrijven en aan de werkwijze beginnen
07/12 100 min Inleiding schrijven, voorwoord aanpassen
09/12 240 min Tijddilatatie en kosmische straling helemaal af maken.
12/12 120 min Deelvragen nog wat verder uitwerken, opmaak maken en voorkant
13/12 30 min Afspraak met PRIW
23/12 240 min Experiment helemaal afmaken
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27/12 180 min Literatuur zoeken in de bibliotheek
28/12 100 min Speciale relativiteitstheorie afmaken
02/01 120 min De deelvragen beter maken en beantwoorden.
02/01 90 min De literatuur nog eens doornemen en bronvermelding wat beter maken
03/01 180 min Algemene conclusie uitwerken
04/01 300 min Afronden, alles controleren, spelling check door ouders.
06/01 120 min Nog een keer doorlezen, alles mooi maken, inhoudsopgave en nawoord 

toevoegen
08/01 - Concept 1 ingeleverd bij meneer Prins
24/01 - Concept 1 teruggekregen
27/01 120 min Alles verbeterd
31/01 30 min Afspraak met meneer Prins over de verbeteringen
04/02 120 min De werkwijze en conclusie van het experiment nog een keer aanpassen, 

afbeeldingen en grafiek maken
Totaal 79,5 uur
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Bijlage

1. De te verrichten handelingen in Excel

Zelfgemaakt

2. Voorbereiding op het experiment

Van: https://www.dropbox.com/s/xolxaqdwx43tawb/Muonparadox.pdf?m 

3. HiSPARC Werkblad exponentiële verdeling

Gekregen op de universiteit Leiden

4. HiSPARC Werkblad Lifetime data 

Gekregen op de universiteit Leiden
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De te verrichten handelingen in Excel

Voor de verwerking moet eerst een formule worden opgesteld. Deze formule is vereenvoudigd 
gezegd y=A∗e(−t /B)

+C . I=r∗erT : I staat hierbij voor de kans op een hit, rT is de tijd tussen de 
hits en r is het aantal hits. Omdat op de grafiek een translatie van (0, C) is toegepast, moet je ook in 
de formule + C schrijven. Dan kunnen de resultaten worden verwerkt in Excel.

Ten eerste moet de data worden geïmporteerd in Excel. Hiervoor sla je dit op als een .txt bestand. 
Als je dit bestand opent in Excel, krijg je automatisch een scherm met de data. Als je op 'OK' klikt, 
krijg je alle getallen op je scherm. 

Nu wordt het tijd om de vervaltijd van het muon te bepalen. Een tijdsinterval noem je een bin, dit is 
de tijd tussen twee hits. Om erachter te komen hoe vaak zo'n tijdsinterval voorkomt, vul je in 
kolom F de kleinste waarde van de bins in. Dit is bijvoorbeeld 81,25 ns, dan vul je in de rij eronder 
de tweede waarde van de bin in, bijvoorbeeld 87,5 ns. Door deze twee te selecteren en daarna naar 
beneden te slepen, krijg je de hele lijst. Dit moet gebeuren tot een bin van 25000 ns.

Met deze kolom F kan je nu een histogram plotten. Dit klinkt erg moeilijk, maar ook dit kan 
gewoon met een functie van Excel. Ga naar het menu Gegevens → Analyse → Gegevensanalyse en 
dan naar Histogram. Er opent zich dan een venster met de naam Histogram. Bij Invoerbereik vul je 
$D$1:$D$23336 in. Bij Verzamelbereik $F$1:$F$3988. Kruis ook de optie Nieuw werkblad aan. Als 
je dit allemaal goed hebt ingevoerd maakt Excel een nieuw tabblad aan, met daarin een lijst met 
gegevens, het histogram. Omdat je veel cijfers tegelijk laat analyseren, duurt het misschien wat 
lang.

Als dit nieuwe tabblad is verschenen, moeten alle kolommen, behalve de laatste regel en de naam 
van deze kolommen worden geselecteerd. Kies dan Invoegen → Grafieken → Spreiding. Kies dan 
voor de optie grid, hierdoor ontstaat een grafiek zoals dit:

Je ziet dat deze grafiek de vorm heeft van een grafiek met een e-macht. De formule voor deze 
grafiek is dan ook y=A∗e(−t /B)

+C .

De waarde van B is het belangrijkste, dit is de uiteindelijke 
levensduur van het muon. Om erachter te komen wat de waarde 
van B is, moeten we A, B en C zoeken in de grafiek en deze 
waardes optimaliseren. A is de bin met het hoogste aantal hits, 
waar je alleen C nog van af moet trekken. (Het hoogste aantal is 
dus A + C). C is de hoeveelheid hits, op het moment dat de t het 
grootste is, dus zo ver mogelijk aan het eind van de asymptoot. 
Nu weten we dus (ongeveer) de waarde van C en A. De waarde 

van B is wat moeilijker, dit is namelijk B= t
(A∗1/e)

.  Gelukkig 

hoeven we niet handmatig uit te zoeken welke waarden van A, 
B en C nou optimaal zijn, dit kan Excel doen met de functie root mean square (RMS).

Deze functie tekent een zo goed mogelijke lijn door alle punten. De som van de afstand van alle 
punten tot deze lijn moet zo laag mogelijk zijn. Hiervoor moeten alle getallen gekwadrateerd 
worden, daarna moet overal de wortel van worden genomen. Zo worden alle negatieve getallen 
positief. Anders is de afstand van getallen tot de lijn niet uit te rekenen. 
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Afbeelding 1: Hoe de grafiek 
eruit moet zien



In kolom I moet onder elkaar A, B, C, som, aantal en RMS worden gezet. In kolom J moeten de 
eerste schattingen worden gezet, deze kan je makkelijk aflezen uit de grafiek. (B kan je natuurlijk 
gewoon uitrekenen).
In cel C2 moet de formule van het model worden gezet. Dit is:

=$J$1*EXP(-$J$2*A2)+$J$3

Het = teken geeft hierbij aan dat het een formule is. De letter/cijfer combinaties met een $ ertussen 
geven een cel aan, $J$1 is A, $J$2 is B en $J$3 is C. Het * teken is gewoon een 
vermenigvuldigingsteken. EXP betekent 'e tot de macht' en + is gewoon een plusteken.

Nu zetten we in kolom D de formule =(B2-C2)^2. Deze formule berekent het kwadraat van het 
verschil tussen de meetpunten. Deze formule kan gekopieerd worden en dan in iedere cel van kolom 
D worden gezet.

Dan tellen we alle waarden van kolom D op. Dit doen we met de formule =SOM(D1:D3988). Deze 
formule moet in cel J4 worden gezet. Omdat we moeten delen door het aantal meetpunten is het 
makkelijk om ook het aantal waarden van kolom D op te tellen. Dit doen we met 
=countA(D1:D3988). Zet deze formule in cel J5.

In cel J6 delen we daadwerkelijk door het aantal meetpunten, ook moeten we nog de wortel trekken 
van de getallen die we eerst hebben gekwadrateerd. Daarom gebruiken we de formule 
=SQRT(J4/J5). Als het goed is ziet het eindresultaat er zo uit:

Het getal van de RMS moet zo laag mogelijk zijn. Dit kan in 
Excel met de optie Oplosser. Deze staat bij Gegevens → 
Analyse → Oplosser. 

Vul bij de doelfunctie $J$6 in. Zet het op MIN en laat de 
variabelen $J$1:$J$3 veranderen. Als je op ok klikt, zal de 
waarde van RMS kleiner zijn geworden, ook de waardes van 
A, B en C zullen zijn veranderd. Bij B staat nu de vervaltijd 
van het muon in seconden.
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Afbeelding 2: De getallen in  
Excel
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