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Voorwoord 
 
We merken er zelf niets van. Maar de aarde wordt ieder moment door deeltjes uit de 
ruimte bestookt. Deze deeltjes zijn natuurlijk enorm klein, maar ze hebben wel 
gevolgen. Natuurlijk hebben ze ook een oorzaak. Deze oorzaak probeert menig 
wetenschapper te vinden. Ook wij wilden ons steentje bijdragen in het onderzoek naar 
die kleine deeltjes. Daarom wilden wij hiermee experimenteren. Ons PWS was de beste 
mogelijkheid om dit te doen. De school, Universiteit Leiden en natuurlijk onze docent 
dhr. Vrijdaghs konden ons hier goed bij helpen. 
 
Het onderwerp leek ons interessant omdat er nog heel weinig over deze kleine deeltjes 
bekend is. Vooral over muonen is nog niet zoveel bekend. Muonen zijn producten van 
botsingen van primaire deeltjes en moleculen hoog in onze atmosfeer. Muonen zijn de 
enige deeltjes uit deze botsingen die het aardoppervlak halen. Deze muonen kunnen 
wij dus meten. 
 
Dat is precies wat we gedaan hebben, we hebben de levensduur van muonen gemeten. 
Dit hebben we in samenwerking met de Universiteit Leiden gedaan. Bij de universiteit 
hadden we de mogelijkheid om een detector te gebruiken. Ook konden we bij de 
universiteit onze resultaten samen met studenten analyseren. Dit deden we met 
behulp van verschillende werkbladen die door deze studenten waren samengesteld. 
Met deze werkbladen konden we stap voor stap dichter bij het antwoord op onze 
hoofdvraag komen. Onze onderzoeksvraag luidde: Wat is de vervaltijd van een muon?  
 
Deze onderzoeksvraag kon pas beantwoord worden met behulp van extra informatie 
over kosmische straling en met verschillende deelvragen die we beantwoord hebben. 
We moesten weten hoe een muon eigenlijk gemeten wordt, wat kosmische straling is 
en hoe muonen ontstaan. Ook hebben we de geschiedenis van kosmische straling 
bekeken. Nadat we deze dingen onderzocht hebben. Konden we een goed antwoord 
geven op onze onderzoeksvraag.  
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Historische achtergrond 
De ontdekking van kosmische straling 
Wanneer werd het muon ontdekt? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ongeveer twee eeuwen terug in 
de tijd. We beginnen bij de ontdekking van de kosmische straling. 
Men begon kosmische straling in de 18e eeuw te ontdekken, toen men erachter kwam 
dat er elektrische lading uit apparatuur lekte. Dit werd het eerst opgemerkt door 
Charles-Augustin de Coulomb. Dit verschijnsel bleef echter lang onverklaard. In 1890 
stelde men nogmaals vast dat een elektroscoop lading verliest (een elektroscoop is een 
instrument om elektrische lading te meten en aan te tonen), ook al is er geen 
kunstmatige bron van ioniserende 
lading aanwezig. In 1900 kwam men 
erachter dat dit fenomeen 
veroorzaakt werd door een 
onbekende bron van ioniserende 
lading. Dit kon tegengegaan worden 
door steeds beter geïsoleerde 
elektroscopen te maken. Het effect 
verdween echter nooit helemaal. Na 
de ontdekking van radioactiviteit in 
1890 door Antoine Henri Becquerel 
leek de verklaring van de 
verdwijnende lading voor de hand te 
liggen. Het werd veroorzaakt door de 
radioactiviteit in de atmosfeer, deze 
zou de lucht rond de elektroscoop 
ioniseren.  
Deze hypothese werd getest door 
Theodor Wulf. Hij ontdekte dat de 
ioniserende lading niet aanwezig was 
onder de grond in de mergelgangen, 
maar wel in het open veld en 
bovenop de Eiffeltoren. De waarden 
die hij vond waren echter tegen zijn 
verwachtingen in. Hij veronderstelde 
dat de nog onbekende bron van 
radioactiviteit in de bovenste lagen van de 
atmosfeer nog veel kleiner was dan daarvoor werd aangenomen. Na deze ontdekking 
nam de Zwitserse natuurkundige Albert Gockel een Wulf-elektroscoop en nam die 
samen met een ionisatievat mee in een luchtballon en vloog tot 4.5 kilometer hoogte. 
Hij constateerde dat een ionisatievat op die hoogte veel beter geleide dan op de grond. 
Wegens de absorptie van de atmosfeer zou de grond radioactiviteit moeten verdwijnen 
op die hoogte. De mate van ontlading van zijn elektroscoop bleek op die hoogte echter 

Figuur 1: Een schematische tekening van een elektroscoop. 
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constant. Terwijl hij dacht dat hij zich in een stralingsvrije omgeving bevond. Men dacht 
dat dit een fout in het experiment was. 
Na de experimenten van Wulf besloot ook de Oostenrijker Victor Franz Hess de 
experimenten te herhalen. Hij vloog ook in een luchtballon naar ongeveer 5 kilometer 
hoogte. Op deze reis ontdekte hij dat de straling van de grond na een tijdje opgeslorpt 
was door de atmosfeer. Maar toen hij naar grotere hoogtes steeg, nam de intensiteit 
weer toe. Ook stelde hij vast dat het effect zowel ’s nachts als overdag even groot was. 
Hiermee werd de buitenaardse oorsprong van de straling aannemelijk gemaakt. 
Hiervoor ontving Hess in 1936 de Nobelprijs. 
De resultaten van Hess werden in 1913 bevestigd door Werner Heinrich Gustav 
Kolhörster. Hij deed de experimenten tot op een hoogte van 9 km. Hij kreeg op die 
hoogtes waardes tot 12x de straling op het aardoppervlak. Veel onderzoekers dachten 
dat de straling of uit de hoogste lagen van de atmosfeer afkomstig was of ze waren 
afkomstig van buiten de atmosfeer. Bovendien verzwakte de straling tijdens de 
doorgang door de atmosfeer. Uit de vermindering bleek dat de stralen veel 
doordringender moesten zijn dan de hoogste waardes die tot nu toe gemeten waren.  
Hieruit kon men concluderen dat de straling een oorsprong had die buiten de 
atmosfeer lag. De onderzoeken lagen tijdens de eerste wereldoorlog stil. Ze werden in 
1922 pas weer voortgezet. 
 
Na de eerste wereldoorlog ging men gebruik maken van onbemande ballonnen. Deze 
ballonnen konden doordringen tot een hoogte van 15 km. Dit was met bemande 
ballonnen onmogelijk door het gebrek aan genoeg zuurstof. Er werden zelfs ballonnen 
gebruikt die tot een hoogte van 30 kilometer konden stijgen. Het effect van de straling 
bleek niet onbeperkt sterker te worden, na een maximum op een bepaalde hoogte 
nam het weer af. 
Er werden ook onderzoeken uitgevoerd over het doordringen van de straling in 
materiaal. Deze onderzoeken werden uitgevoerd in diepe meren. Met deze 
onderzoeken werd bevestigd dat de stralen een buitengewoon groot 
doordringingsvermogen hebben. Omdat de straling zo’n groot doordringingsvermogen 
heeft dacht Robert Andrews Millikan dat het ging om gammastraling, omdat dat de 
meest doordringende straling was die tot dan toe bekend was. 
 
Toen men het er over eens was dat de stralen van buiten de ruimte kwamen werd de 
naam veranderd van hoogtestraling naar kosmische straling. 
 
De uitspraak van Millikan over de gammastraling kwam onder vuur te liggen toen de 
Nederlander Jacob Clay naar Indië voer. Hij ontdekte dat de intensiteit van de 
kosmische straling afhing van de breedtegraad waar men zich bevond. Op de evenaar 
was de straling 14% minder intensief dan op 45 graden noorderbreedte. Hierdoor dacht 
men dat de straling door het aardmagnetisch veld beïnvloed werd. 
Uit experimenten van Walther Bothe en Werner Kolhörster werd gesuggereerd dat 
kosmische straling bestond uit kleine geladen deeltjes met een enorm hoge snelheid. 
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Zij ontdekten dat de straling op zeeniveau vooral bestaat uit kleine deeltjes. Hierdoor 
werd de twijfel over de kosmische straling als gammastraling nog groter. 
In 1933 werd bevestigd dat de intensiteit van de kosmische straling afhankelijk was van 
de breedtegraad. Dit werd getest door negen teams over de hele wereld op 
verschillende hoogtes. Uit dit resultaat werd nogmaals bevestigd dat kosmische straling 
met enorm veel energie uit de ruimte kwam en niet vanuit de hogere lagen van de 
atmosfeer. 
 
In 1934 dacht de Japanse natuurkundige Hideki Yukawa dat de kracht die protonen en 
neutronen in de atoomkern bij elkaar houdt kon worden gezien als uitwisseling van 
massieve bosonen tussen kerndeeltjes. In die tijd waren er nog geen deeltjesversnellers 
om de bosonen te produceren, de beste manier om ze te vinden was in 
hoogenergetische kosmische straling. 
 
Ontdekking van het muon. 
In 1936 ontdekte Carl David Anderson het muon. Dit ontdekte hij toen hij 
experimenten deed met zijn nevelvat. Een nevelvat ofwel Wilsonvat, naar de uitvinder 
Charles Thomson Rees Wilson, is een 
instrument waarmee men kleine deeltjes 
zichtbaar kan maken. Het nevelvat heeft 
een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de deeltjesfysica.  
 
In het midden van de twintigste eeuw 
werd het nevelvat vervangen door 
nauwkeurigere meetinstrumenten. 
Anderson ontdekte het muon toen hij 
banen zag die krommer liepen dan die van 
protonen maar minder krom liepen dan 
die van elektronen. Hieruit concludeerde 
hij dat het wel moest gaan om een ‘nieuw’ 
deeltje. 
Hij ging ervan uit dat de elektrische lading 
van het deeltje even hoog was als de 
elektrische lading van een elektron. Dus 
de massa van het nieuwe deeltje moest ergens 
tussen de massa’s van het proton en het elektron liggen. Hij noemde het deeltje eerst 
het mesotron. Er bleek echter al gauw dat dit deeltje niet het gezochte boson van 
Yukawa was. Het deeltje drong veel dieper in stoffen, zoals lucht, door dan het 
theoretisch voorspelde boson. Men kwam erachter dat het muon eigenlijk geen 
natuurlijke plek had in de deeltjesfysica. De deeltjes die Yukawa zocht werden pas in 
1947 gevonden, deze deeltjes worden nu pionen genoemd.  

 

Figuur 2: Een plaatje van een nevelvat, het dunne kromme lijntje is de 
baan van een positron. 
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Theorie van kosmische straling 
Kosmische straling 
 
Muonen worden gevormd door een botsing van  
kosmische straling (een hoog energetisch deeltje, bijvoorbeeld een proton) met een 
atoomkern in de atmosfeer. Maar waar komt  kosmische straling  vandaan?  
 
Iedere seconde wordt de atmosfeer gebombardeerd 
door miljoenen kosmische stralen/geladen deeltjes. De 
hoog energetische kosmische stralen die in de 
atmosfeer botsen met een atoomkern vormen een air 
shower van subatomaire deeltjes, subatomaire 
deeltjes zijn deeltjes die nog kleiner zijn dan 
atomen.De meeste van die subatomaire deeltjes gaan 
dwars door de aarde heen, op dit moment zullen er 
zelfs ook deeltjes door jou heen gaan. De kosmische 
deeltjes kunnen worden verdeeld in hoog energetische 
deeltjes en laag energetische deeltjes.  Van de laag 
energetische deeltjes die de aarde bereiken weten we 
waar ze vandaan komen, de zon. 
De straling van protonen en elektronen die van de zon 
komt, wordt ook wel zonnewind genoemd. Door de 
extreme hitte ( ongeveer een miljoen Kelvin) in de zon 
bereiken sommigen protonen en elektronen de ontsnappingssnelheid van 618 Km/s om 
van de zon te ontsnappen. Deze straling heeft echter zo’n  
lage energie dat deze deeltjes door het magnetisch veld van de aarde worden 
afgebogen en bovenin de atmosfeer reageren met gassen, die daardoor ioniseren. 
 
Galactische straling 
De zon zorgt dus voor laagenergetische straling, maar waar komt dan de 
hoogenergetische straling vandaan die zorgen voor air showers? 
De zon is de enige bron van kosmische straling in ons zonnestelsel, en de zon zorgt 
voorlaag- energetische straling, de bron van hoog energetische straling 
moeten we dus buiten ons zonestelsel zoeken, in het heelal. Deze straling die 
van buiten ons zonnestelsel komt, wordt ook wel galactische straling 
genoemd.  Die straling bestaat voornamelijk uit atoomkernen ,vooral de 
kernen van waterstof (protonen) en kernen van helium. 
 
Waar deze hoogenergetische deeltjes precies vandaan komen is tot nu toe 

slechts ten dele bekend. Wel zijn er een aantal vermoedens waar ze vandaan 
kunnen komen. Een van de vermoedelijke oorzaken zijn supernova’s, 
exploderende sterren. Kort voor de supernova-explosie heersen er zulke hoge 
temperaturen dat er allerlei kernreacties mogelijk zijn. Tijdens die kernreacties 

3zwart gat met accretieschijf 
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ontstaan er zware  (elementaire)-deeltjes . Die deeltjes worden tijdens de supernova- 
explosie weggeblazen in de ruimte met een zeer hoge snelheid. 
 
Een andere mogelijke bron van hoogenergetische straling zijn actieve sterrenstelsels. 
Actieve sterrenstelsels zijn sterrenstelsels waarbij in het centrum in een zeer klein 
gebied zeer veel energie vrijkomt. Het is nog niet exact bewezen welke processen er 
zich afspelen, maar alles wijst tot nu toe op een zwart gat in dit centrum dat gas en stof 
uit zijn omgeving verslindt. 
 
Op zichzelf is een zwart gat onzichtbaar omdat er geen licht uit kan ontsnappen, maar 
wel is zichtbaar de ongekende hoge straling die de accretieschijf uitzendt. De 
accretieschijf is de schijf van stof en gas die door een zwart gat wordt 
aangetrokken,waarin door botsingen die materie voortdurend wordt afgeremd. Door 
de wrijving tussen de aangetrokken stoffen, wordt het materiaal verhit terwijl het dat 
zwarte gat steeds dichter benaderd, totdat het uiteindelijk in het zwarte gat wordt 
opgenomen. Voordat de materie in het gat valt, worden er grote hoeveelheden straling 
uitgezonden. In ons melkwegstelsel is weinig gas over gebleven, waardoor het centrale 
zwarte gat beperkt is qua omvang, en daardoor ook veel minder actief. 
 
Een andere optie die wordt toegeschreven aan 
zwarte gaten is dat hun grote magnetisch veld 
een rol zou kunnen spelen bij de versnelling van 
deeltjes. 
 
Kosmische stralingsflux 
Hoe vaak komt kosmische straling voor? 
De energie van kosmische straling wordt 
uitgedrukt in elektronvolt (eV). 1 elektronvolt is 
de energie die een geladen deeltje wint als het 
een potentiaalverschil van 1 volt door loopt. De 
hoeveelheid geladen deeltjes van verschillende 
energieën die van uit de kosmos op ons afkomen 
zijn hiernaast weergegeven in de fluxgrafiek. Flux 
is de natuurkundige term voor de hoeveelheid 
doorstroom er is door een bepaald oppervlak 
gaat. De fluxgrafiek van kosmische straling geeft 
dus aan hoeveel geladen deeltjes van 
verschillende energieën op ons afkomen per 
oppervlakte eenheid. Het is duidelijk dat het 
aantal deeltjes bij toenemende energie snel af 
neemt. In de fluxgrafiek zitten twee opvallende 
knikken.  
 Energiebereik 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
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De eerste knik in de grafiek, aangegeven door ‘Knee’, ligt ongeveer bij de deeltjes met 
10E15 eV. Na die knik nemen de aantallen deeltjes in het energiebereik daarboven nog 
sneller af dan in het energiebereik daar onder. Een reden waarom er na de eerste knik 
nog  minder deeltjes met hogere energieën vanuit de kosmos op ons afkomen kan zijn 
dat deze deeltje niet worden tegengehouden door het magnetisch veld van ons 
Melkwegstelsel, deeltjes met minder energie worden wel tegen gehouden door  het 
magnetisch veld van ons Melkweg stelsel.  
 
Er komen ook deeltjes uit andere sterrenstelsels op ons af. Deze deeltjes hebben een 
hoge energie nodig om hun sterrenstelsel te verlaten. Dit veroorzaakt de tweede knik, 
de ‘Ankle’. Doordat deze deeltjes zo’n hoge energie hebben wordt hun baan niet sterk 
beïnvloed door magnetische velden. We zouden dan ook iets over de oorsprong van de 
bron te weten kunnen komen. Het komt alleen zelden voor dat zo’n deeltje de 
atmosfeer binnen komt, namelijk maar 1 keer per vierkante meter per jaar voor. 
Zo als te zien is in de fluxgrafiek komen er nauwelijks deeltjes voor met een energie van 
meer dan 10E19 eV. De theorie daarachter is dat doordat deeltjes die een hogere 
energie hebben snel energie verliezen door een wisselwerking met microgolfstraling in 
de ruimte. Het energieverlies stopt als de energie is afgenomen tot 10E19 eV. 
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showers 
Als de hoogenergetische straling de atmosfeer binnenkomt , botst die straling met een 
stoffen in de atmosfeer. Meestal bost die straling met een zuurstof of een stikstof 
atoom. Dat is niet zo gek als je, je bedenkt dat de gassen in de atmosfeer voor 99% 
bestaan uit die twee componenten. Die botsing heeft een grootse ketting reactie tot 
gevolg, waarbij zeer veel subatomaire deeltjes ontstaan. Die ketting reactie wordt ook 
wel, zoals al eerder gezegd een air shower of deeltjes douche genoemd. De 
afbeeldingen hieronder laat zien hoe zo’n shower er uit ziet en hoe de deeltjes worden 
verspiedt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5alle ontstane deeltjes 4 elektronen 

hadronen 

gamma-fotonen 

muonen 

inslag 
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Soorten showers 
De showers ten gevolge van kosmische straling zijn onder te verdelen in twee soorten: 
hadronische en elektromagnetische showers. Hadronische showers worden 
veroorzaakt door een hoogenergetisch proton dat de atmosfeer binnendringt. De bron 
van een elektromagnetische shower is een (gamma)foton of een geladen deeltje. 
De samenstelling tussen hadronische en elektromagnetische showers is verschillend: zo 
komen in een elektromagnetische shower veel minder muonen voor dan in een 
hadronische shower. 
 
Elektromagnetische showers ontstaan voornamelijk door gammafotonen.  
Gammafoton hebben een minder sterke interactie met de atoomkernen in de 
atmosfeer dan geladen deeltjes, hierdoor duurt het langer voordat die fotonen een 
botsen met een atoomkern in de atmosfeer en zal die botsing ook dichter in de buurt 
van de aarde plaats vinden. Ook de samenstelling van de shower verschilt met die 
hadronische showers. De fotonen van een elektromagnetische shower gaan alleen een 
elektromagnetische wisselwerking aan met de materie(fermionen). Als een foton 
vervalt in andere deeltjes door de elektromagnetische wisselwerking ontstaan daarbij 
alleen paren van deeltje/antideeltje.  De meeste deeltjes die ontstaan, zijn elektronen 
en positronen( het antideeltje van een elektron). Zo’n positron kan zelf ook weer een 
foton vormen als deze annihileert met een atmosferisch elektron. Als een deeltje 
annihileert met zijn antideeltje worden de 2 deeltjes vernietigd en omgezet in energie 
in de vorm van elektromagnetische straling, en deze straling bestaat uit fotonen. In 
zo’n shower ontstaan ook muonen. Maar omdat muonen een massa hebben die 
ongeveer 200 keer zo groot is als dat van een elektron is er voor het maken van een 
muon en een anti-muon een foton nodig met aanzienlijk hogere energie. Er ontstaan 
dan ook nauwelijks muonen bij elektromagnetische showers. Als er een shower wordt 
gemeten met (veel) muonen wordt er dan ook meestal vanuit gegaan dat het om een 
hadronische shower gaat. 
Bij hadronische showers is het niet alleen de elektromagnetische wisselwerking van 
een hoogenergetisch proton die door zijn hoge lading een interactie aangaat met de 
atoomkernen in de atmosfeer. Maar belangrijker is in dit geval de sterke wisselwerking. 
De sterke wisselwerking is de wisselwerking tussen de  quarks. Quarks zijn onder 
andere de bouwstenen van neutronen en protonen. Als een hoogenergetisch proton op 
de kerndeeltjes  van een zuurstof of stikstofatoom botst, treedt er een reactie op 
tussen de quarks van het primaire hoogenergetische deeltje en van de kerndeeltjes 
(protonen en neutronen) in de zuurstof of stikstofkern. Bij deze reactie ontstaan veel 
nieuwe sterk wisselende deeltjes. de meeste van de deeltjes die ontstaan zijn 
mesonen, dat zijn deeltjes die bestaan uit gebonden quark-antiquark paren. De meeste 
mesonen die ontstaan zijn, zijn de pionen. Pionen die een lading hebben vervallen zeer 

snel, al in  vervallen pionen weer in andere deeltjes, namelijk de 
muon, met een zelfde lading als de pion had en een muon-neutrino.  Omdat er in de 
shower veel hadronen ontstaan, wat een specifieke eigenschap is voor dit soort 
showers heet deze shower dan ook de hadronische shower. 
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In de hadronische shower die op ongeveer 10 kilometer hoogte in de atmosfeer 
ontstaat zal bijna geen pion de aarde bereiken. Een pion legt door zijn snelle verval tijd 
namelijk maar 600 meter af voordat het in een muon vervalt. De pionen bereiken dus 
niet het aardoppervlak maar muonen wel. Want muonen hebben een levensduur van 
2,2 microseconden en leggen in die tijd ongeveer  5-10 kilometer af. Zoals te zien is in 
de afbeelding op pagina 9 blijven de muonen dicht bij elkaar en de kern van de shower. 
Muonen zijn goed meetbaar en dat samen met het feit dat de muonen dicht bij elkaar 
en de kern van de shower blijven maakt ze handig bij het meten aan de shower. 
 
Het nut van onderzoek naar muonen  
Door de muonen en andere eigenschappen van de shower heel nauwkeurig te meten 
kan worden bepaald waar de kosmische straling vandaan komt en welke energie deze 
heeft. Door de aankomstrichting van het hoogenergetisch deeltje te bepalen, en deze 
te vergelijken met plekken in het universum van bekende objecten, zoals actieve 
sterrenstelsels, supernova’s en zwarte gaten wordt geprobeerd er achter te komen wat 
de bron van hoogenergetisch straling is.  
De energie die vrij komt bij de botsing van een hoogenergetisch deeltje in de atmosfeer 
zijn veel hoger dan de energieën die bij versnellers op de aarde kunnen worden bereikt. 
Allerlei deeltjes die voor ons nog onbekend zijn, maar die misschien wel bestaan, 
kunnen nu dus nog niet worden waar genomen in laboratoria. Terwijl die voor ons nog 
onbekende deeltjes wel in showers kunnen voorkomen. Als de wetenschap een manier 
zou ontdekken om de eigenschappen van de showers nog beter in kaart te brengen 
zodat ze kunnen aangeven bij welke energieën er mogelijk nieuwe deeltjes in de 
laboratoria te vinden zouden zijn, dan zou dat zeer belangrijk voor onze kennis van de 
fundamentele bouwstenen van de materie.  
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Theorie van de detector 
 
 
De HIGHSPARC detector: 
HiSparc 
Bij het HiSparc project wordt er 
onderzoek gedaan naar kosmische 
straling. Om hier onderzoek naar te 
kunnen doen wordt deze komische 
straling gemeten door speciale 
detector. De detectoren meten 
vooral de deeltjes met extreem 
hoge energieën. De ultra 
hoogenergetische kosmische 
straling (UHE). De primaire 
kosmische zal dan een energie 
moeten hebben van 10^18 eV. De 
shower waaruit deze straling afkomstig is zal een oppervlakte hebben van een paar 
vierkante kilometers. Binnen deze oppervlakte staan een aantal detectoren die de 
deeltjes meten. De binnengekomen data versturen de detectoren vervolgens naar Het 
NIKHEF in Amsterdam of een universiteit in de buurt. Daar kunnen ze dan bepalen 
hoeveel energie het primaire deeltje had en uit welke richting het kwam. 
 
De detector: 
Deze bestaat uit: Scintillatorplaat, een lichtgeleider en een fotoversterkerbuis (PMT 
afkorting voor photomultipliertube).  
De scintillatorplaat bestaat uit een perspexplaat waarin een klein beetje van een 
organische stof zit verwerkt. Deze stof zal er voor zorgen dat de energie die vrijkomt 
door het passeren van een muon in een lichtflits wordt omgezet (Dit wordt ook wel 
fluorescentie genoemd). De lichtsterkte van deze flits is zo gelijk aan de totale energie 
die het deeltje aan het scintillatormateriaal afstaat. Hierdoor zullen er fotonen vrij 
komen. Een deel van deze geproduceerde fotonen word opgevangen in de 
lichtgeleider. Deze vormt de verbinding tussen de tussen de scintillatorplaat en de 
fotoversterkerbuis. Deze word er tussen geplaatst omdat het oppervlak van de 
fotoversterkerbuis veel kleiner is dan die van de kant waar die aansluit op de 
scintillatorplaat. Door ervoor te zorgen dat de invalshoek aan de zijkant groter is dan de 
invalshoek zal er minder licht verloren gaan. Als dit niet zou worden gedaan dan 
zouden er te weinig deeltjes overblijven om goede metingen mee te kunnen verrichten. 
De deeltjes gaan zo via de lichtgeleider de fotoversterkerbuis in. De fotoversterkerbuis 
moet er vervolgens voor zorgen dat de ingekomen lichtdeeltjes word om gezet in een 
elektrische stroom. Dit gebeurd als volgt: 
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Bij het binnenkomen van de lichtdeeltjes in de buis vallen die op de fotokathode. In die 
fotokathode wordt de energie van de lichtdeeltjes gebruikt om enkele elektronen vrij 
te maken. Die elektronen zullen nog niet meetbaar zijn met een stroommeter of een 
oscilloscoop. Daarom moeten de elektronen binnen in de fotoversterkerbuis versneld 
worden met behulp van hoogspanning. Vervolgens laten we ze tegen een plaat aan 
botsen. Door hun grote snelheid slaat ieder elektron dan een paar elektronen uit deze 
plaat los. Dit proces herhaalt zich een keer of tien zodat je uiteindelijk een meetbaar 
stroompje overhoudt. Deze stroompuls kunnen we toevoeren aan een teller. 
Zo kunnen dus alle muonen worden geregistreerd en geteld worden door een 
computer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld 
van hoe de muon 
energie word 
omgezet in een 

elektrische puls: 
 
 
In de detector zal de energie die de muon bij zich draagt moeten worden omgezet in 
een elektrische puls. Dit is niet eenvoudig. Ten eerste moet je een stof gebruiken die de 
energie van de elektronen om zet in licht deeltjes. Het rendement hier van is behoorlijk 
laag. Hierdoor zijn er maar erg weinig stoffen die de mogelijkheid hebben omdat te 
doen. Het proces zal dan zo verlopen: 
De muonen geven een heel klein beetje energie af aan de elektronen die ze passeren in 
de detector. Met als gevolg dat er vrije elektronen en aangeslagen elektronen ontstaan 
in de scintillatorplaat. De vrije elektronen zullen vervolgens doormiddel van botsingen 
hun energie afgeven en daardoor ook in aangeslagen toestand raken. Als vervolgens de 
elektronen weer terug vallen naar hun grond toestand dan komt de vrij gekomen 
energie weer vrij als foton. Bij de HiSparc detectoren zal dat ongeveer 1% van de 
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energie zijn die de muonen oorspronkelijk hebben afgegeven. Dit zal dan betekenen 
dat bij een dikte van 2 cm van de scintillator er 2 MeV wordt omgezet in energie voor 
de fotonen. 1% hiervan is 20.000 eV. Een foton van zichtbaar licht heeft een energie 
van ongeveer 1 eV. Dus er zullen ongeveer 20.000 fotonen vrij komen bij de botsing van 
een muon met de scintillatorplaat. Alleen niet al de fotonen komen bij de 
fotoversterkerbuis uit. Er zijn weliswaar allemaal maatregelen genomen om er voor te 
zorgen dat er zoveel mogelijk fotonen aan komen bij de fotoversterkerbuis (denk aan 
het spiegelende folie waarin alles is ingepakt) maar dit zal er hoogstens voor zorgen dat 
het verlies een heel klein beetje word in geperkt. Ook zal zeker niet al het licht naar de 
fotoversterkerbuis gaan. En bij iedere botsing die een foton maakt met de wand is er 
kans op absorptie van de fotonen. Dit zorgt er allemaal voor dat er veel fotonen 
verloren gaan. Er zullen bij dit voorbeeld ongeveer 200 fotonen aan komen op het 
scherm van de fotoversterkerbuis. Dat is ongeveer 1% van het totale aantal fotonen 
waarmee we begonnen. Ten slotte zal de fotoversterkerbuis de aangekomen fotonen 
moeten omzetten in een elektrische puls. Elk foton dat aan komt kan ongeveer een 
kwart elektron vrij maken uit de lichtgevoelige laag. Deze zullen eenmaal vrij gekomen 
kunnen bij dragen aan de puls. In dit voorbeeld zullen er dus ongeveer 50 elektronen 
vrij gemaakt worden om aan de puls mee te dragen. De vrij gemaakte elektronen 
worden versneld zodat ze met zeer grote snelheid tegen een anode botsen. Door de 
hoge snelheid komen er per botsing ongeveer 3 elektronen vrij. De totale lading die 

dan vervolgens vrij komt is  elektronen. Dit zal dan gedurende een 

tijdsinterval van s een puls geven van  4,7µA. Wat een meetbare hoeveelheid is. 
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Het experiment 
 
Werkplan/werkbladen 
We zijn twee keer naar de universiteit geweest voor ons experiment. Tijdens de eerste 
afspraak hebben we uitleg gekregen over de kansberekening en de exponentiële 
vergelijking die bij de detectie van muonen komt kijken. Bij deze afspraak hebben we 
ook de detector aangezet, Oliver heeft deze na een week weer uitgezet. Bij de tweede 
afspraak hebben we onze data geanalyseerd. En een conclusie getrokken. We hebben 
ons experiment uitgevoerd met behulp van twee werkbladen. Op deze werkbladen 
staat precies uitgelegd wat we gedaan hebben.  

 

HiSPARC:werkblad exponentiële verdeling 
 
 
 
 

17oktober2012 
 

 
 

Regel1: Samen gestelde kans: Als twee gebeurtenissen elkaar uitsluiten (gooi1of 

2meteendobbelsteen) is de kans op de som van de gebeurtenissen de som van de kans op 

de afzonderlijke gebeurtenissen: 
 

1 1 1 
P(1∨2)=P(1)+P(2)=

6
+ 

6
=

3 
(1)

 
 

 

Regel2: Onafhankelijke kans: Als twee gebeurtenissen onafhankelijk zijn (bij- voorbeeld 

dubbel zes), dan is de kans op deze gebeurtenis het product van de afzonderlijke kansen. 
 

1 1 1 
P(6∧6)=P(6)·P(6)=

6
·
6
=

36 
(2)

 
 

 

Basale aanname: In elk klein tijdsinterval is er een gelijke kans dat er een gebeurtenis 

plaats vindt. Deze kans is r d t. 

 
Opgave1.Geef de dimensie van de eenheid van r. Hierin is r een constante,de gemiddelde 

rate. 

 
Opgave2. We gaan nu de kans uitrekenen dat je geen gebeurtenissen waarneemt in een 

eindig tijdsinterval T. We delen T op in N kleine stukjes ∆t. Dus er geldt: 

T=N∆t (3) 

We noemen nu P0(∆t)de kans dat er geen gebeurtenis in∆t plaatsvindt, pas regel 

1toe om deze kans uitte rekenen. 

 
Opgave3.Wat is de kans dat erin N intervallen niets gebeurt (gebruik hiervoor regel2)? 

 

 
uit: 

Opgave 4. We maken de intervallen kleiner door N groter temaken, dit volgt 

∆t=
T 

N 

We gebruiken nu ook een veel gebruikte wiskundige waarheid. 

 

(4) 
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− 

 
 

lim 
x→∞ 

 

1+
ax 

=ea (5) 
x 

 

 

Pas dit toe op:  

 
lim 

N→∞ 

 

rT
N 

1 
N 

 

 
(6) 
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Opgave5. We hebben bij opgave 4 de kans uitgerekend op geen gebeurtenis in een interval T. Geef 

de kans dat in het volgende interval ∆ t wel een gebeurtenis plaats vindt. 

 
Opgave6.Geef de kans dat we eerst na T een puls  waarnemen. 

 
Opgave 7. Als I1(t)dt de differentiële kans is op een pulsinterval van lengte t, dan geldt volgens 

regel 2: 
 

I1(t)dt=P0 (t)rdt=e−rtrdt (7) Waarbij 

I1(t)=re−rt de interval distributiefunctie is. Schets deze functie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de tweede afspraak hebben we de data die de detector vergaard had, geanalyseerd. Dit hebben we 
weer gedaan met behulp van Oliver. De data bestond uit een ellenlange excel-lijst met getallen. Deze lijst 
was te lang om in het verslag te gebruiken. Ook de tweede afspraak hebben we met een werkblad gewerkt. 
Deze werd geleverd door het HiSPARC project. 
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HiSPARC Werkblad Lifetime data 
 

 
In deze beschrijving wordt Excel2010 gebruikt, echter de aanwijzingen wijken niet veel af in oudere 
versies. 

 
Data inlezen in Excel 
De data is opgeslagenals.txt file. Elke gebeurtenis heeft een eigen regel. 

 
Open het tekstbestand in Excel door het te importeren via het Tabblad‘Data’ (‘Gegevens’ in 
Het Nederlands) 
De waarden zijn gescheiden doorpuntkomma’s(;).Zorg ervoor dat de import routine een 
decimale punt leest in de vierde kolom (optie advanced) 

 
(N.B. Excel 2003werkt met 16-bit werkbladen en kan dus 216=65.536regels inlezen, 
Excel2010 is32-bit en stopt ermee bij meer dan232,ofwel1.048.576) 

 
Bij het importeren van een txt-bestand komt Excel automatisch met de wizard Text Importeren. 
Scherm 1geenwijzigingen 
Scherm 2: zet ook een vinkje bij puntkomma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scherm 3: selecteer de laatste kolomen klik geavanceerd. 



19 
 

 

 
 

Kies punt voor decimaal tekenen komma voor scheidingsteken voor duizendtallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op OK en op voltooien 
 
De data ziet er nu ongeveer zo uit: 

LifeTime 05-25-2012 13:22:53 2681,25 429 

LifeTime 05-25-2012 13:23:00 2075 332 

LifeTime 05-25-2012 13:23:36 18131,25 2901 

LifeTime 05-25-2012 13:24:12 537,5 86 

LifeTime 05-25-2012 13:24:56 9575 1532 

LifeTime 05-25-2012 13:25:30 1600 256 

LifeTime 05-25-2012 13:25:51 4056,25 649 

 

De eerste kolom geeft het type experiment weer,gevolgd door data(kolom2)en tijd stip in 
seconden (kolom3) en in nanoseconden (kolom4) sinds de vorige geregistreerde puls. Kolom 
geeft deze zelfde tijd, maar dan in het aantal discrete tijd stappen waarin het systeem meet. 

 
Selecteer alle data(vier kolommen)en sorteer de data op de vierde kolom. 

 
Opgave1: Wat is… 

…de kortste tijd die geregistreerd is? 
…de eerst volgende tijd? 
…de langste tijd? 
…de grootte van de tijdstappen? 

 
De eerste twaalf tijdstappen worden niet bemeten. Dit noem je de dode tijd. Deze wordt 
bepaald door de langzaamste stap in de hardware en software van het meet systeem. Hier 
kunnen we dus geen betrouwbare data uithalen. Daar moeten we mee leven. 
Tijdstappen langer dan25.000ns zijn voor ons experiment niet interessant. 

 
Sorteer de datafile in de oorspronkelijke staat met CTR-z of door alles te selecteren en eerst 
op kolom B en vervolgens op kolom C te sorteren. 
 
Het histogram 

 
We willen weten hoe vaak elk tijdsinterval voorkomt. Zo’n tijd interval noem je een bin(Engels 
voorbakje). Vervolgens zetje de vulling van het bakje uit tegen het rangnummer. Als we onze 
gegevens op deze manier uitzetten dan kunnen we een statistische uitspraak doen over de 
levensduur van het muon. Eerst maar aan de slag. 

 
Excel heeft nog wat gegevens nodig voor het histogram getekend kan worden. Om een 
histogram in te voegen moeten we eerst een kolom met gegevens over de bins toevoegen. 

HiSPARC Werkblad dataverwerking 2/8 
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Voeg de kleinste en eerst volgende grens waarde van de bins in (zie fig). 
Selecteer de eerste twee waarden en trek deze kolom groter tot 25000 (bijna4000regels) 
Kolom F: 

81,25 

87,5 

93,75 

… 

25000 
 

Nu is de data voorbereid om in een histogram geplot te worden .Dit doen we meteen 
gegevens analyse plug in die je kunt vinden onder het menu/tabblad, 
Gegevens>Analyse>Gegevensanalyse … 

 

Kies histogram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het in voer bereik is kolom D, het verzamel bereik is de lijst met bins (kolom F)  Het 
resultaat wordt in een nieuw tabblad gezet. 

 
Wanneer deze functie klaar is (het kan even duren) maakt Excel een nieuw blad aan met 
daarin een gerangschikte lijst,het histogram. Let wel dat de laatste regel alle waarden 
verzamelt die groter zijn dan het hoogste bin. Zorg dat je deze regel niet selecteert als je een 
plot maakt (je merkt het gauw genoeg). 

 
Selecteer de twee kolommen (behalve de laatste regel en de naam) 
Invoegen>grafieken>spreiding 
Kies een optie waarbij een grid wordt getekend, wel zo netjes. 

 
Nog iets cosmetisch: opmaak van de dataset 
Rechts-klik op de grafiek en kies gegevens reeks op maken… 
Stel bij markeringsopties een zo klein mogelijk markeringstype in, dan valt ook de discrete 
natuur van de grafiek gelijk op(horizontale lijntjes leegte tussen de meet punten) 

 

 
 

Als het goed is ziet je plaatje er ongeveer net zo uit als dat van het LabVIEW programma 
waarin de meting is verricht: 
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tB Ae C  
  

 

 
 

 
 
 

We verwachten dat de data met een e-macht af neemt. Er zijn ook ongewenste 
achtergrondsignalen. In ons model neemt het signaal af met een e-macht, maar er blijft wat 
over,de achtergrond. 

 
Een algemene formule waaraan de data zou kunnen voldoen heeft de vorm 

y (1) 
 

 
Opgave2: Schets de vorm van deze grafieken geef aan hoe je de parameters A,B en C in de 

grafiek terug vindt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze formule heeft drie instelbare variabel en die we met een fit procedure gaan bepalen. 
We zijn uiteindelijk geïnteresseerd in de waarde van B, de verwachte levensduur van het  
muon. 

 
Excel kan de waarde van de parameters A, B en C optimaliseren met een techniek die root 
mean square(RMS) heet. 
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Ax B  
 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
       

Spoed cursus RMS 
Wat is de beste rechte lijn die je door een aantal punten kunt tekenen? De afstand van alle 
punten tot de lijn moet zo klein mogelijk zijn, maar de beste grafiek hoeft door geen enkel punt 
te gaan. Intuïtief doe je dat van zelf. 

 

 

30 
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0 

0 5 10 15 20 25 
 

Uitstapje: 

Hier boven is een verband afgebeeld van een lineaire functie y . 

 
Opgave3: Trek zo eerlijk mogelijk een lijn door deze punten en geef een schatting voor de 

variabelen A (richtingscoëfficiënt) en B (as-afsnijding) 

 

A

B  

We willen de afstand tussen de gemeten punten en de berekende ‘beste’ curve van ons model 
berekenen. 
De afstand van twee getallen bereken je door het verschil tussen de getallen te kwadrateren 
en daar weer de wortel van te nemen. 

 
Opgave4: Waarom nemen we de wortel van een kwadraat, is dat niet overbodig? 

 

 

Terug naar de spreadsheet. De kolommen I en J zijn voor onze administratie. Zet in kolom I de 
verklaring voor de getallen. Zet in I [1:3] de letters A, B en C en zet in J [1:3]de 
Beginschattingen voor A, B en C. De beginschattingen van A en C doen er niet zo toe, maar 
kies B wat zorgvuldiger (zie verderop), het getal staat in een exponent, de boel moet niet 
ontploffen! 
Voer in cel  C2 de formule van ons model in (let op het minteken!): 
=$J$1*EXP(-$J$2*A2)+$J$3 
 
Opgave5: Waar dienen de $-tekens voor? 
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Opgave6: In Kolom D berekenen we het kwadraat van het verschil tussen de berekende 

waarde xm,i gemeten en werkelijke waarde xd,i voor ieder meetpunt. Wiskundig 

gezegd: 
 

 
Welke Excel formule gebruik je hiervoor? 

 
 
 

 
(2) 

 

Opgave7: Sommeer nu over alle waarden van kolom D en zet deze in J4. Wiskundig gezegd: 
 
 

 
i 

Welke Excel formule gebruik je 
hiervoor? 

(3) 

 

Opgave8: We gaan zo meteen delen door het aantal meetpunten,hier boven aan gegeven 
met een hoofd letter N. Al hoewel je makkelijk in je hoofd uit kunt rekenen 
hoeveel meetpunten dit zijn,is het in verband meteen opgave later makkelijker 
om Excel dit te laten doen en dit dus een eigen cel te geven, J5. Hoe zou je Excel 
dit laten doen? 

 
Opgave9: In de volgende cel, J6, delen we door het aantal meetpunten (we nemen het 

gemiddelde, aannemende date l k datapunt even zwaar weegt) en nemen we 
de wortel. Wiskundig: 

 

 
 

(4) 
i N 

We hebben nu iets dergelijks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let niet op de waarden van de som, dit verschilt per meting. 
 
Het gaat om het getal in RMS. Dit getal moet zo klein mogelijk worden gemaakt door variabele 

A,B en C te variëren. 
Het is van belang om B alvast een beetje in de buurt te kiezen. 

 
Opgave10: Wat is de eenheid van de X-as? 

 
Opgave11: Wat is de verwachtingswaarde van B in μs? 

Opgave12: Je voert B is als vervalconstante. Wat is een goede beginschatting voor B? 

Opgave 13: Voor A en C kun je beginschattingen uit het histogram halen. Wat zijn je 
Schattingen ? 

A= 

C= 
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Nu gaan we de optimale waardes vinden voor de constanten door heel vaak A, B en C te 

variëren totdat er een minimale RMS is bereikt .Dit doet Excel met de oplosser (solver) 
Deze vind je in Gegevens>analyse>oplosser 

 
Kies: 
Doel functie de RMS waarde($J$6), 
naar MIN, 
Door veranderen van variabelen $J$1:$J$3 

 
Speel later eens met de rand voorwaarden 
Klik op Oplossen 
En Klik op OK in het scherm Oplosser- resultaten als de fit convergeert. 

 
De kolommen berekend staan de waarden van de beste fit. We krijgen nu ook de optimale 

waarden voor A, B en C terug 

 
Bereken de functie in grafiek weergeven 
Rechts- klik op de grafiek en kies Gegevens selecteren 

 

 
Kies toevoegen en voer de gegevens van de kolomberekend in. 

 
Klik twee maal op OK en de berekende waarden worden in de grafiek geplot. 
Maak de gegevens set weer op zoals je dat ook met de gemeten data hebt gedaan. 
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De grafiek en de schattingen lijken aardig overeen te komen. 
 

 
 

Opgave 14: Zet op de goede plaats: 

halfwaardetijd(t1/2,karakteristieke tijd( ) e n  vervalconstante( ) 
 

t 
 

N t 
 

N t 
 

N  t 
 
 
 

Weet je ook hoe je de een in de ander omrekent (kijk in BINAS)? 
 

 
 

Bereken de karakteristieke tijd uit de resultaten van de fit 
 
 
 
 
 

Je hebt nu de vervaltijd van het muon bepaald. 

Vervolgopdrachten: 

Gebruik alleen de data > 15000 om de achtergrond te bepalen. 
Gebruik deze schatting bij het eerste deel van de data om de exponent te schatten 

 
Wat is het voordeel van een dergelijke aanpak? 

 
Maak de intervallen van de lijst met bins groter (bv50ns) Welke variabelen veranderen, welke 
nauwelijks? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HiSPARC Werkblad dataverwerking 
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Resultaten 
In dit deel zullen we de resultaten van de werkbladen die we gemaakt hebben weergeven.  
 

Antwoorden werkblad exponentiële verdeling. 

1. Geef de eenheid van r. Hierin is r een constante, de gemiddelde rate. 

Kans heeft geen eenheid dus r moet zorgen dat de eenheid van ∆t weg moet dus r*s= 

niets, dus S-1*S=niets. 

2. We gaan nu de uitrekenen dat je geen gebeurtenis waarneemt in een eindig 

tijdsinterval T. We delen T op in N kleine stukjes ∆t. Dus er geldt:  

We noemen nu P0(∆t) de kans dat er geen gebeurtenis in ∆t plaatsvindt, pas regel 1 

toe om deze kans uit te rekenen. 

P0(∆t)=1-(r*∆t)  

∆t is zo klein dat er maar een gebeurtenis per tijdstap plaatsvindt, dus of wel een 

gebeurtenis of geen gebeurtenis. 

3. Wat is de kans dat er in N intervallen niets gebeurt? (gebruik hiervoor regel 2) 

P0
N(∆t) want je wil op elke N geen gebeurtenis hebben. Dus : (1-r*∆t)N 

4. We maken de intervallen kleiner door N groter te maken, dit volgt uit:  

We gebruiken nu ook een veelgebruikte wiskundige waarheid. 

=  Pas dit toe op:  

(1-r* )N 

=e-r*T
De kans dat er niets gebeurt in tijdsinterval T. Doordat N heel 

erg groot wordt mag je de formule vervangen door een e-macht. 

5. We hebben bij opgave 4 de kans uitgerekend op geen gebeurtenis in een interval T. 

Geef de kans dat in het volgende interval ∆t wel een gebeurtenis plaatsvindt. 

r*∆t  

Denk er aan dat het onafhankelijk is! Dus elke ∆t opnieuw een kans. 

6. Geef de kans dat we eerst na T een puls waarnemen. 

e-r*T*r∆t=P(pas na T een gebeurtenis) 

Want dat is de kans dat je geen gebeurtenis hebt totdat er wel iets gebeurt, 

7. Als I1(t) = r de differentiele kans is op een puls interval van lengte t, dan geldt 

volgens regel 2: I1(t) = P0(t) r dt = e-rt r dt. Waarbij I1(t) = r e-rtde interval distributie 

functie is. 

We hebben er een oneindig kleine tijdsinterval van gemaakt. 
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Antwoorden: HiSPARC Werkblad Lifetime data 
 
Opgave 1 
Wat is de kortste tijd die geregistreerd is?  81.25 nanoseconden na de inslag. 
Wat is de eerstvolgende tijd?   87.5 nanoseconden na de inslag. 
Wat is de langste tijd?    25537.5 nanoseconden na de inslag. 
Wat is de grootte van de tijdstappen?  6.25 nanoseconden. 
 
Opgave 2 
Schets de vorm van de grafiek en geef aan hoe je de parameters A, B, en C in de grafiek 
terugvindt. 

 
 
Opgave 3 
Trek zo eerlijk mogelijk een lijn door de ze punten en geef een schatting voor de variabelen A 
(richtingscoëfficiënt) en B (as-afsnijding) 
 
A = 16.5/14 = 1.1 
B = 3 
 
Opgave 4 
Waarom nemen we de wortel van een kwadraat, is dat niet overbodig? 
We nemen de wortel van een kwadraat zodat we de negatieve afstanden positief maken. 
We hebben de absolute waarden nodig. 
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Opgave 5 
Waar dienen de $-tekens voor? 
We gebruiken de $-tekens zodat Excel weet dat het alleen die rij of kolom moet gebruiken 
bij de volgende formules. 
Opgave 6 
In kolom D berekenen we het kwadraat van het verschil tussen de berekende waarde 
xm,igemeten en werkelijke waarde xd,ivoor het meetpunt. Wiskundig gezegd: σ1

2 = (xm,i – xd,i)
2 

Welke excelformule gebruik je hiervoor?  
= (C2 – B2)2 
 
Opgave 7 
Sommeer nu over alle waarden van kolom D en zet deze in J4. Wiskundig gezegd: 

2= i
2= m,1-xd,1)2 

Welke excelformule gebruik je hiervoor? 
=SUM(D2:D3989) 
 
Opgave 8 
We gaan zo meteen delen door het aantal meetpunten, hierboven aangegeven met een 
hoofdletter N. Alhoewel je makkelijk in je hoofd uit kunt rekenen hoeveel meetpunten dit 
zijn, is het verband met een opgave later makkelijker om Excel dit te laten doen en dit dus 
een eigen cel te geven, J5. Hoe zou je Excel dit laten doen? 
=COUNTA(A2:A3989) 
 
Opgave 9 
In de volgende cel, J6, delen we door het aantal meetpunten (we nemen het gemiddelde, 
aannemende dat elk datapunt even zwaar weegt) en nemen we de wortel. Wiskundig: 

X= =  
 
Opgave 10 
Wat is de eenheid van de x-as? 
Microseconden 
 
Opgave 11 
Wat is de verwachtingswaarde van B in µs? 
De verwachtingswaarde is ongeveer 2µs. 
 
Opgave 12 
Je voert B in als vervalconstante. Wat is een goede beginschatting voor B? 
1975 nanoseconden. 
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Opgave 13 
Voor A en C kun je beginschattingen uit het histogram halen. Wat zijn je schattingen? 
A= 36.5 
B= 3.5 
 

 

 
 
Dit is de grafiek die we met behulp van Excel gemaakt hebben. De rode lijn is de Fit-lijn die 
Excel voor ons geconstrueerd heeft. We wilden weten hoe vaak elk tijdsinterval voorkwam. 
Hiervoor moesten we de tijdsintervallen, in het Engels wordt dit een bin genoemd, op de X-
as uitzetten en de frequentie dat er een muon verviel in dat tijdsinterval op de Y-as.  
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Conclusie 
 

Met dit onderzoek hebben wij geprobeerd het antwoord te vinden op onze hoofdvraag. 
Deze luide als volgt: Wat is de levensduur van een muon. Dit hebben wij onderzocht  met 
behulp van de universiteit van Leiden. Zij verschafte ons de benodigdheden die wij nodig 
hadden om de muonen te meten, en vervolgens te verwerken tot een goed resultaat. 
Door het uitrekenen van de volgende formule hebben wij de levensduur weten te bepalen. 

Deze formule is:  . Deze formule hebben wij ingevoerd in Excel. Om tot deze 
formule te komen is de algemene formule voor de halfwaardetijd gebruikt. Die is als volgt: 

 . Excel heeft vervolgens alle binnen gekomen meet resultaten met deze 
formule verwerkt. Hier uit is onze grafiek gekomen die u terug kan lezen in het hoofdstuk 
resultaten.  
Uit deze grafiek kon Excel met behulp van verscheidene formules de levensduur van het 
muon bepaald. Deze was uiteindelijk 1.871 microseconde.  
De ideale levensduur die is berekend is 2.2 microseconde. Wij komen heel dicht in de buurt 
van deze tijd met onze eigen metingen. Er zijn verscheidene redenen  waarom we niet ideaal 
uitkomen zijn. De apparatuur die wij gebruikt hebben is natuurlijk niet ideaal. Het waren 
door studenten zelf in elkaar gezette detectoren. En de detectoren waren niet helemaal 
perfect afgesteld. Ook hangt de intensiteit van de straling af van het punt en de hoogte op 
aarde.  
Dit zijn allemaal factoren die invloed hebben gehad op onze metingen. Daarom is het dus 
logisch dat we niet perfect uit komen. Maar er moet wel bij gezegd worden dat wij de beste 
resultaten hadden van alle groepjes die metingen hebben verricht op de universiteit. 
Tot slot wil ik nog melden dat we het erg interessant hebben gevonden om deze 
mogelijkheid gehad te hebben om op de universiteit proeven te doen. 
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Dankwoord 

 
Tijdens ons profielwerkstuk zijn wij bijgestaan door de Universiteit Leiden. De Universiteit 
Leiden bood ons de mogelijkheid om de apparatuur die er voor nodig was om onze proef uit 
te voeren te gebruiken. Ook kregen we hulp een student, Oliver Ostojic , die aan de 
universiteit Natuurkunde studeert. Oliver heeft ons geholpen bij het gebruik van de HiSparc 
detector. Daarnaast  heeft hij ons geholpen bij het verduidelijken van de theorie en 
analyseren van de gemeten resultaten.  
 
Wij willen bij deze ook nog de dhr. Buisman, coördinator van de profielwerkstuk begeleiding 
bij de universiteit Leiden, bedanken.  Door de heer Buisman konden wij met hulp van een 
student natuurkunde onze proef succesvol afronden. 
 
Natuurlijk is bij ons profielwerkstuk onze begeleidende docent, dhr. Vrijdaghs, van groot 
belang geweest.  Dhr. Vrijdaghs kwam bij het eerste gesprek over ons profielwerkstuk met 
het voorstel om met het HiSparc project mee te doen. Toen dhr. Vrijdaghs eenmaal vertelde 
over wat het HiSparc project inhield, leek het ons een erg leuk en interessant onderwerp om 
ons profielwerkstuk over te houden. Hierop heeft dhr. Vrijdaghs voor ons geregeld dat we in 
contact kwamen met dhr. Buisman. Ook vonden wij het heel fijn dat we met onze vragen 
altijd terecht konden bij Oliver en onze natuurkunde docent dhr. Vrijdaghs. 
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Bronnen 
 
 
Bronnen: Detector. 

http://www.fisme.science.uu.nl/hisparc/downloads/hisparc_3-1.pdf 
http://www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/Lesmateriaal_NLT/Kosmische_straling_NLT.pdf 
Bronnen: Geschiedenis 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PositronDiscovery.jpg 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nevelvat 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_straling 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon 
Bronnen: Theorie 

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

https://www.nikhef.nl/wetenschap-techniek/astrodeeltjesfysica/kosmische-stralen/lees-
meer-kosmische-stralen/ 
http://th.physik.uni-frankfurt.de/~drescher/CASSIM/ 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Stralingsbelasting_in_Nederland/Natuur
lijke_bronnen/Kosmische_straling 
http://www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/Lesmateriaal_fysica__jan-willem_/shower.pdf 
http://www.daeme104.centerall.com/page506_1.php 
http://www.fisme.science.uu.nl/hisparc/downloads/hisparc_2-3.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fisme.science.uu.nl/hisparc/downloads/hisparc_3-1.pdf
http://www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/Lesmateriaal_NLT/Kosmische_straling_NLT.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PositronDiscovery.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nevelvat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_straling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_straling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muon
https://www.nikhef.nl/wetenschap-techniek/astrodeeltjesfysica/kosmische-stralen/lees-meer-kosmische-stralen/
https://www.nikhef.nl/wetenschap-techniek/astrodeeltjesfysica/kosmische-stralen/lees-meer-kosmische-stralen/
http://th.physik.uni-frankfurt.de/~drescher/CASSIM/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Stralingsbelasting_in_Nederland/Natuurlijke_bronnen/Kosmische_straling
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Stralingsbelasting_in_Nederland/Natuurlijke_bronnen/Kosmische_straling
http://www.hisparc.nl/fileadmin/HiSPARC/Lesmateriaal_fysica__jan-willem_/shower.pdf
http://www.daeme104.centerall.com/page506_1.php
http://www.fisme.science.uu.nl/hisparc/downloads/hisparc_2-3.pdf
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Logboek 
 
Logboek: Tjeerd Roosjen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer Waar Wat Hoelang 

1 November Universiteit Leiden Werkblad 
exponentiële 
verdeling 
uitgewerkt 

2 uur 

8 November Mediatheek Werkblad 
exponentiële 
verdeling nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

19 November Universiteit Leiden Werkblad data-
analyse uitgewerkt 

2 uur 

22 November Mediatheek Werkblad data-
analyse nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

29 November Mediatheek Bronnen gezocht 
met betrouwbare 
informatie 

100 minuten 

6 December Mediatheek Inleiding 
geschreven en 
deelvragen verdeelt  

100 minuten 

4  Januari    Thuis Begin deelvraag 
maken. 

2 uur 

6   Januari Thuis Deel vraag 
afronden. 

3 uur 

10 Januari Mediatheek Evaluatie over wat 
we in de 
kerstvakantie 
geschreven hebben. 

100 minuten 

21 januari Mediatheek Alle bestanden 
samengevoegd en 
de puntjes op de i 
gezet. 

100 minuten 
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Logboek:  Martsen de Boer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wanneer Waar Wat Hoelang 

1 November Universiteit Leiden Werkblad 
exponentiële 
verdeling 
uitgewerkt 

2 uur 

8 November Mediatheek Werkblad 
exponentiële 
verdeling nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

19 November Universiteit Leiden Werkblad data-
analyse uitgewerkt 

2 uur 

22 November Mediatheek Werkblad data-
analyse nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

29 November Mediatheek Bronnen gezocht 
met betrouwbare 
informatie 

100 minuten 

6 December Mediatheek Inleiding 
geschreven en 
deelvragen verdeelt  

100 minuten 

6 Januari Thuis Deelvraag 
geschiedenis 
uitgewerkt 

2 uur 

7 Januari Thuis Deelvraag 
geschiedenis 
uitgewerkt 

3 uur 

10 Januari Mediatheek Evaluatie over wat 
we in de 
kerstvakantie 
geschreven 

100 minuten 

21 januari Mediatheek Alle bestanden 
samengevoegd en 
de puntjes op de i 
gezet 

100 minuten 
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Logboek: Jelmer van der Hoeven.  
 

 

 

 

 

Wanneer Waar Wat Hoelang 

1 November Universiteit Leiden Werkblad 
exponentiele 
verdeling 
uitgewerkt 

2 uur 

8 November Mediatheek Werkblad 
exponentiele 
verdeling nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

19 November Universiteit Leiden Werkblad data-
analyse uitgewerkt 

2 uur 

22 November Mediatheek Werkblad data-
analyse nogmaals 
doorgenomen 

100 minuten 

29 November Mediatheek Bronnen gezocht 
met betrouwbare 
informatie 

100 minuten 

6 December Mediatheek Inleiding 
geschreven en 
deelvragen verdeelt  

100 minuten 

6 Januari Thuis Deelvraag 
 theorie 
uitgewerkt 

3uur 

7 Januari Thuis Deelvraag  
theorie 
 uitgewerkt 

3 uur 

9 januari Thuis  Deelvraag  
theorie 
afgemaakt 

3 uur 

10 Januari Mediatheek Evaluatie over wat 
we in de 
kerstvakantie 
geschreven 

100 minuten 

13 januari Thuis  Werkbladen correct 
in word gezet 

1,5 uur 

21 januari Mediatheek Alle bestanden 
samengevoegd en 
de puntjes op de i 
gezet 

100 minuten 

24 januari Thuis  Alle puntjes op de ij 
gezet 

3 uur 


