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Voorwoord 
Toen we voorlichting kregen over het maken van een profielwerkstuk, kregen enkele 
leraren spreektijd over waarom leerlingen hem/haar als begeleider zou moeten 
nemen. Meneer Schultheiss was daar een van. Hij vertelde dat hij al zolang wachtte 
op een nieuwe leerling die zou willen werken met de skiboxen op de school. Ik wist 
hier niks vanaf. Ik wist wel dat ik wat natuurkundigs wilde doen, dus het leek mij een 
goede match.  
 
Elke dag, elk uur, elke seconde worden wij bestraald met deeltjes zonder dat wij het 
doorhebben. Deze deeltjes zijn zo klein, maar bevatten zoveel informatie. Ze komen 
niet alleen van de zon, maar kunnen ook van lichtjaren ver weg komen. Enorm veel 
deeltjes bij elkaar worden een air shower genoemd.  
 
De allereerste vraag, tevens mijn hoofdvraag, is; ‘Waar komen die air showers dan 
vandaan? Vanuit het oosten? Westen? Een andere windrichting?’ Ik heb geen idee. 
Ik zal hiervoor eerst een voorbeeldberekening uitwerken, zodat het duidelijker wordt 
hoe de richting online wordt berekend 
 
Naar mate ik vorderde met mijn profielwerkstuk, kreeg ik nog een vraag erbij. Mijn 
deelvraag luidde: ‘Zou het uitmaken of het winter of zomer is?’ 
 
Al deze belangrijke vragen kan ik (hopelijk) beantwoorden met behulp van het 
HiSPARC-project. Met het HiSPARC-project is kosmische straling te meten. Scholen, 
universiteiten en andere instellingen in Nederland, Denemarken en Het Verenigd 
Koninkrijk doen mee. Op het Zaanlands Lyceum staan niet alleen zonnepanelen, 
maar zelfs drie meetstations met twee detectoren van het HiSPARC-project.   
 
De gegevens van alle HiSPARC-detectoren worden centraal opgeslagen en zijn met 
Python notebooks te verwerken. Ik heb hier in mijn profielwerkstuk volop gebruik van 
gemaakt. Ik kan met behulp van dit notebooks kaartjes maken waarin ik precies kan 
waarnemen op welk moment van de dag straling vandaan komt. Daarna kan ik alle 
kaartjes naar elkaar leggen en vergelijken om te kijken of er enige verschillen zijn in 
de metingen in de winter of zomer.  
 
Naast de metingen, zal ik ook aandacht schenken aan de theorie en het ontstaan 
van de kosmische straling bespreken. Er zal een uitleg van de detectoren, die op 
het Zaanlands Lyceum staan, komen en ik zal een voorbeeldberekening maken van 
de reconstructie. Verder zal ik een aantal notebooks doorlopen om de werking 
ervan te verduidelijken. Uiteindelijk krijg ik de kaartjes van 1 december 2015 tot en 
met 1 december 2016. Hieruit zal ik kunnen concluderen of er enig verschil is per 
maand.  
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§1 - Geschiedenis van de kosmische straling 
In 1785 had men voor het eerst, zonder het te 
weten, te maken met kosmische straling. 
Charles-Augustin de Coulomb [1] was bezig met 
experimenten met behulp van zijn elektroscoop. 
Een elektroscoop (zie fig. 1.1) [3] kan de 
aanwezigheid en de grootte van een elektrische 
lading laten zien. Dit zie je in de vorm van 
afstoting van de bladen van de elektroscoop, 
nadat er een elektrische lading op de 
elektroscoop is aangebracht. 
 
Charles-Augustin de Coulomb bracht elektrische 
lading aan op zijn elektroscoop en bij zijn 
onderzoek merkte hij op dat zijn elektroscoop 
lading verloor zonder dat er een voorwerp in 
contact kwam met de elektroscoop. De Coulomb 
wist dit destijds niet te verklaren, maar achteraf 
weten wij dat dit een van de eerste waarnemingen 
van kosmische straling [4] zou zijn geweest.  
 
In het jaar 1895 werd door Wilhelm Röntgen de röntgenstraling ontdekt en in 1896 
de radioactiviteit door Antoine Henri Becquerel. In de jaren na deze ontdekkingen, 
werd er gekeken of deze ontdekkingen te maken hadden met de ontlading van een 
elektroscoop zonder contact met een voorwerp. Uit experimenten bleek dat ook 
zonder röntgenstraling of radioactiviteit een elektroscoop zijn elektrische lading 
verloor. Men trok de conclusie dat in de lucht zelf ook een klein beetje straling zou 
zitten. Maar de vraag was nog steeds waar die straling dan vandaan zou komen. 
 
Men had in 1909 drie duidelijke en voor hen mogelijke verklaring voor de herkomst 
van de straling: De straling kwam vanuit de ruimte (bijvoorbeeld de zon), vanuit de 
aardkorst of vanuit de atmosfeer. 
 
Theodor Wulf testte het idee dat de straling vanuit de aardkorst kwam. Dit deed hij 
door de straling onderaan en bovenaan de Eiffeltoren te meten. Zijn verwachting 
was dat hij meer straling zou meten onderaan de Eiffeltoren dan bovenop (dichterbij 
de aardkorst, zou meer straling betekenen), als de aardkorst straling zou uitzenden. 
Na deze metingen te hebben gedaan, waren zijn resultaten precies zoals hij had 
verwacht. 
 
Domenico Pacini voerde zijn eigen onderzoek naar de oorsprong van de straling uit 
rond 1910. Pacini veronderstelde dat hij op zee een lagere straling moest meten 
dan op het land; het water zou net zoals de lucht in Wulfs experiment een deel van 
de straling moeten hebben geabsorbeerd. Desalniettemin hadden beide metingen 
van de straling hetzelfde resultaat. Zijn onderzoek hield hier niet op; hij deed weer 
een meting op zee, maar ditmaal drie meter onder water. Hij mat een afname van 
20%. De straling moest dus van boven komen. 
  
Victor Franz Hess veronderstelde rond 1913 dat dan de stralingsintensiteit moest 
toenemen op een hogere hoogte dan de Eiffeltoren uit het experiment van Theodor 
Wulf. Hij nam een elektroscoop mee tot wel 5 kilometer hoogte. Vanaf de opstijging 
merkte hij eerst dat de stralingsintensiteit afnam in de eerste paar 100 meter. 
Daarna nam de stralingsintensiteit weer toe tot 5200 meter hoogte. Op dit punt was 
de intensiteit even groot als die op de grond. Na de 5200 meter steeg de 
intensiteitstoename. 
 
 

Figuur 1.1 – elektroscoop - 
bron zie [2] 
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Deze resultaten werden nogmaals bevestigd door Werner Heinrich Gustav 
Kolhörster in 1913. Hij stopte niet bij 5 kilometer hoogte, maar ging verder tot 9 
kilometer. Hij constateerde dat de straling wel twaalf keer zo groot was dan de 
straling die de elektroscoop had meegekregen vanaf het aardoppervlak. Dit 
experiment toonde aan dat de straling of uit de hoge lagen van de atmosfeer of 
buiten de atmosfeer zou moeten komen.  
 
In 1922 werden de onderzoeken weer opgepakt en begonnen Robert Andrews 
Millikan en Ira Sprague Bowen te experimenteren met grotere hoogtes; ze bereikten 
15 kilometer. Erich Regener bereikte daarna zelfs 30 kilometer. Alle drie gebruikten 
hiervoor een onbemande luchtballon en hadden hetzelfde effect. De toename van 
straling was niet onbeperkt en na een maximum te hebben bereikt, nam de 
stralingssterkte weer af. De elektroscoop werkte weer langzamer. 
 
Om deze hoogtestraling verder te onderzoeken, plaatste Milikan en zijn assistenten 
detectoren in een meer. Regener deed hem na met 200 meter diepte, andere 
onderzoekers herhaalde dit op 400 meter diepte. De sterkte en het 
doordringvermogen van de hoogtestraling werd hierdoor bevestigd.  
 
Milikan was met behulp van ook andere onderzoeken overtuigd van de kosmische 
oorsprong van de hoogtestraling. Hij noemde het ‘cosmic rays’ oftewel kosmische 
straling. Verder concludeerde Milikan dat het ging om gammastraling, omdat de 
straling ver doordrong en beperkt samenwerkte met andere materie. 
 
Milikans conclusie werd in twijfel genomen toen de Nederlander Jacob Clay in 1927 
de intensiteit van de straling mat tijdens zijn reis naar Java. De intensiteit op de 
evenaar verschilde 14% van de intensiteit op 45° NB. De straling werd dus 
waarschijnlijk beïnvloed door het aardmagnetisch veld. 
 
In 1928 en 1929 deden Walther Bothe en Werner Kolhörster onderzoek waarna dat 
leidde tot het idee dat kosmische straling geladen deeltjes waren met hoge 
snelheid.  
 
Pierre Auger en Louis Leprince-Ringuet bevestigden in 1933 dat de 
stralingsintensiteit inderdaad afhing van de breedtegraad. Arthur Compton 
onderzocht dit verschijnsel wereldwijd en kon in 1933 nogmaals bevestigen dat men 
te maken had met een ‘breedtegraadeffect’ en dat kosmische straling elektrisch 
geladen deeltjes waren. Verder toonden de experimenten van onder andere Kristian 
Birkeland aan dat de deeltjes afkomstig waren uit de ruimte. 
!
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§2 - Kosmische straling 
In de ruimte 
Kort gezegd is kosmische straling een continue deeltjesregen vanuit het heelal. 
Hoewel het straling wordt genoemd, bestaat de kosmische straling uit 
hoogenergetische deeltjes uit de kosmos [5]. Kosmische straling is enorm belangrijk 
voor het onderzoeken van het heelal. Waar een Hubble-telescoop [6] ophoudt bij 
13,8 miljard lichtjaar, brengen kosmische stralingen informatie over de verdere 
plekken. Kosmische straling draagt informatie over haar bestaan. Door naar 
meerdere stralingen te kijken, kunnen onderzoekers er bijvoorbeeld achter komen 
welke elementen het vaakst in de ruimte voorkomen.  
 
Kosmische straling bestaat dus uit geladen deeltjes, zoals protonen en zwaardere 
atoomkernen. Zwaardere atoomkernen worden alleen in sterren gemaakt. Bij 
bijvoorbeeld een supernova of andere implosie kan zo’n deeltje met een zwaardere 
atoomkern in de interstellaire ruimte (ruimte tussen de sterren) komen.  
 
In plaats van lichtstralen die uit fotonen bestaan en rechtdoor door de kosmos 
bewegen, worden de kosmische stralingen vastgehouden door middel van de 
ontstane magnetische schokgolven. Schokgolven als gevolg van een implosie zoals 
een supernova zorgen ervoor dat de kosmische deeltjes in grote cirkels rondom de 
energiekern kunnen bewegen [7]. Ook kunnen de schokgolven als 
deeltjesversneller werken. De deeltjes blijven rondom de energiekern draaien totdat 
ze bijna de lichtsnelheid hebben bereikt.  
 
De energie van een geladen kosmisch deeltje wordt uitgedrukt in elektronvolt (eV; 
de energie van een elektron, die een potentiaalverschil van 1 volt doorloopt; 1eV = 
1,602 x 10-19 Joule). Hoe meer energie een deeltje heeft, hoe minder deeltjes er in 
de ruimte voorkomen. De verklaring voor de afname van deeltjes is dat het deeltje 
uit ons melkwegstelsel uitbreken als een kosmisch deeltje genoeg energie heeft 
(meer dan 1015 eV). De deeltjes die overblijven in ons melkwegstelsel, blijven hierin 
rondzweven en verplaatsen zich dus door het hele melkwegstelsel; dit maakt het 
lastig om precies vast te stellen waar de deeltjes vandaan komen.  
 
De kosmische deeltjes met meer dan 1015 eV komen in de intergalactische ruimte 
(ruimte tussen de sterrenstelsels) terecht. Zulke deeltjes kunnen dus ook van een 
ander sterrenstelsel door hun hoge energie naar ons sterrenstelsel komen. Soms 
doen kosmische deeltjes er miljarden jaren over om de aarde te bereiken. 
 
Op de aarde 
De aarde wordt elke nanoseconde van de dag beschenen met kosmische straling 
vanuit de ruimte. Als het kosmische deeltje genoeg energie bevat, kan het door de 
luchtlagen van de aarde heen. De eerste interactie tussen het kosmisch deeltje en 
een atmosfeermolecuul vindt plaats op ongeveer 10 kilometer hoogte en wordt 
gezien als een wisselwerking.  
 
Zodra een deeltje de atmosfeer binnenkomt en botst met een atoomkern, worden er 
nieuwe deeltjes gecreëerd en beweegt het originele deeltje verder: dit wordt de 
secundaire kosmische straling genoemd. De totale energie, die het originele deeltje 
had, wordt verdeeld over beide deeltjes. Deze deeltjes hebben dus beide minder 
energie dan het originele deeltje en zijn daardoor dus lichter. De deeltjes buigen 
door de botsing niet veel af en gaan dus redelijk rechtdoor. 
 
Niet alle nieuwe deeltjes zullen de aarde of überhaupt een detector bereiken. Ten 
eerste is een groot deel van de kosmische straling afkomstig van de zon. Deze 
deeltjes hebben relatief weinig energie en dus ook een kleinere kans om de grond 
of een detector te bereiken. Ten tweede ontstaat bij elke wisselwerking een nieuw 
deeltje. De energie per deeltje neemt daarmee ook af bij elke wisselwerking. Zodra 
de energie van een deeltje te klein is om deel te nemen aan de ontwikkeling van 
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zo’n lawine, zal de lawine langzaam afnemen qua kracht. Het is dan ook logisch als 
een deeltje relatief veel energie bevat, het langer duurt voordat de gemaakte lawine 
uitdooft. Deze langer durende lawines hebben een grotere kans om op een detector 
te vallen en de detectoren kunnen dus hun informatie doorgeven aan de databases. 
 
De nieuwe deeltjes met wel genoeg energie zullen op dezelfde manier botsen met 
een molecuul en zelf weer door middel van wisselwerkingen nieuwe deeltjes 
creëren. Hierdoor ontstaat er een enorme ‘lawine’ van deeltjes die samen een 
kosmische air shower vormen. Er bestaan twee soorten showers: een 
elektromagnetische en hadronische shower [8]. 
 
Bij een elektromagnetische shower botst een gamma-deeltje γ met een 
luchtmolecuul en ontstaan er door de elektromagnetische wisselwerking een nieuw 
positron e+ en elektron e –. Deze wisselwerking wordt ook wel een paar-creatie 
genoemd. Hierbij wordt de energie verdeelt over de twee ontstane deeltjes. Voor 
zowel het positron als het elektron geldt, wanneer het deeltje nogmaals botst met 
een luchtmolecuul, wordt hetzelfde soort elektron gecreëerd en wordt er een 
gamma-deeltje afgestaan. Dit wordt de Brehmsstrahlung genoemd.  
 
Paar-creatie:                      Brehmsstrahlung: 
γ → e+ + e -                         e± → e± + γ 
 
Voordat de energieën van de gemaakte positronen en elektronen zo klein zijn, dat 
ze die kwijtraken aan het ioniseren van de luchtmoleculen, kan eruit slechts één 
kosmisch deeltje miljoenen deeltjes ontstaan. Deze miljoenen deeltjes worden 
samen een air shower genoemd. Omdat zowel de paar-creatie als de remstraling 
een elektromagnetisch proces is, wordt dit een elektromagnetische shower 
genoemd. 
 
Een hadronische shower wordt gekenmerkt doordat een proton, in plaats van een 
gamma-deeltje, door de atmosfeer gaat en een wisselwerking heeft met een 
luchtmolecuul. Hieruit kan een positief, negatief of een neutraal pion ontstaan (π+, π−, 
π0). Terwijl het neutrale pion opsplitst in twee gamma-deeltjes door zijn korte 
levensduur, ontstaan er bij de wisselwerking tussen een positief of negatief pion een 
muon en een muonneutrino of anti-muonneutrino. 
 
 
π+ → μ+ + νμ  
π− → μ− + ν μ̄   
π0 → γ + γ  
 
Net zoals bij de elektromagnetische shower, neemt bij elke wisselwerking de 
energie per muon, (anti-)muonneutrino en gammadeeltje af. De meeste muonen 
hebben zo’n grote energie dat ze het aardoppervlak bereiken. Ze hebben net zoals 
elektronen een lading en kunnen dus ook een elektrisch signaal afgeven aan de 
detectoren. De muonen die niet genoeg energie hebben vervallen in de lucht in een 
elektron en twee verschillende muonen. De elektronen die hieruit gevormd zijn, 
hebben evengoed een kans om het aardoppervlak of een detector te bereiken.  
 
μ+ → e+ + ν e + ν ̄μ  
μ− → e− + ν ē + νμ  
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Tegenwoordig 
Momenteel is een experiment bezig met 
behulp van de Alpha Magnetische 
Spectrometer (A.M.S.) (zie figuur 2.1) [9], die 
geïnstalleerd is op het internationale 
ruimtestation ISS. De A.M.S. bestaat uit zes 
verschillende detectoren. Een detector 
berekent apart de snelheid, baan, straling, 
massa, energie en of het deeltje materie of 
antimaterie is. De A.M.S. vangt per dag wel 
50 miljoen deeltjes, verwerkt alle informatie en 
zendt dit naar de gekoppelde computers van 
CERN [10] in Genève. 
 
Beeldvorming 
Natuurlijk kunnen we deze straling niet zien en hebben 
we daar een oplossing voor moeten vinden. Daarvoor 
hebben enkele wetenschappers detectoren (hier meer over in paragraaf 4 ‘De 
detector’) gemaakt die deze kosmische stralingen opvangen, omzetten naar 
elektrische signalen en daarvan de gegevens tonen in histogrammen/tabellen/etc.  
 
Met behulp van de beschikbare notebooks [11] van HiSPARC kunnen we informatie 
verkrijgen over deze kosmische air showers.  
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Figuur 2.1 - A.M.S. 
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§3 - Python, Anaconda en de HiSPARC publieke database 
Alle gegevens die de detectiestations verkrijgen, worden doorgestuurd naar een 
server. Deze gegevens worden onder andere gedeeld op http://data.hisparc.nl/. 
Hier kan je van elk detectiestation dat samenwerkt met HiSPARC de meetgegevens 
bekijken. Je kan onder meer het aantal events per uur en de gps-coördinaten 
aflezen.  
 
Er zijn meerdere manieren om de data te verkrijgen: 

#! Via de HiSPARC website zelf 
#! Via de jSparc web-applicatie 
#! Via Python met gebruik van SAPPHiRE en Anaconda (SAPPHiRE is een 

softwarecomponent; SAPPHiRE kan gebruikt worden om analyses uit te 
voeren met de data van HiSPARC) 

 
Ik heb Python gebruikt, maar waarom Python? Python is een overzichtelijke 
programmeertaal waarmee HiSPARC al gelinkt is. Zelfs voor een onervaren 
gebruiker zoals ik, is het mogelijk om met Python te werken door een kleine 
spoedcursus in de vorm van een notebook te volgen die door HiSPARC zelf wordt 
aangeboden. Daarbij is Python vrij beschikbaar te 
downloaden voor OSX, Windows, Linux/UNIX en 
meer. De meeste codes om de gegevens op te 
halen zijn al uitgeschreven met extra uitleg en 
informatie op de HiSPARC website.  
 
Om te beginnen moet men Anaconda downloaden 
om Python te gebruiken. Dit doe je via de site 
https://www.continuum.io/downloads .  Anaconda is 
een IDE; een programma waarin je een code kan 
schrijven en daarna meteen kan testen. Je ziet 
meteen de uitkomst en de eventuele fouten. 
Anaconda werkt standaard samen met Python. Als 
je dus in Anaconda schrijft, schrijf je direct in 
Python. 
 
Na alle programma’s gedownload te hebben, open je ‘Anaconda-navigator’. Je 
komt terecht op de homepagina en ziet allerlei applicaties. Je klikt op de launch-
knop van de Jupyter-notebook, waardoor je twee consoles en een internetbrowser 
opent. In je console worden alle activiteiten weergegeven; sluit deze niet af. Als je 
de consoles afsluit, kan je geen Python-notebook openen. 
 
Je komt terecht op het beginscherm van Jupyter. Hieruit kan je notebooks 
downloaden en opstarten. Vervolgens open je een nieuw tabblad en ga je naar de 
site http://.docs.hisparc.nl/infopakket. Mocht dit de eerste keer zijn dat men een 
programmeerprogramma gebruikt, is het raadzaam om eerst het notebook ‘Python 
introductie’ te doorlopen. Zodra je op de link klikt van een notebook, download je 
internetbrowser hem zelf. 
 
Zodra je een notebook heb gedownload, ga je terug naar je beginscherm van 
Jupyter en upload je het gedownloade notebook. Het notebook komt bovenaan het 
lijstje te staan; je uploadt het notebook opnieuw. Na het uploaden, kan je gebruik 
maken van het notebook door erop te klikken.  
 
Mocht je wat willen installeren op Anaconda, open je in je Anaconda-Navigator de 
‘qtconsole’. Nadat je op launch hebt geklikt, zal er een nieuw scherm openen; je 
console. Hierin kan je allerlei opdrachten geven om bepaalde data uit de grote 
database (pip) te halen. Je zal je qtconsole nodig hebben voor het installeren van 
‘Smopy’ later in paragraaf 5 ‘Station map’.  
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De volgende notebooks zullen voorkomen in dit verslag: 
#! Python introductie (voor de onervaren gebruiker) 
#! Recept station map 
#! HiSPARC API 
#! Sterrenkaart 

 
Het belangrijkste en allerhandigste waarvan men het bestaan moet weten bij het 
gebruik van Python, is de toolbar (zie figuur 3.1). De knop die we het vaakst gaan 
gebruiken is; ‘Kernel’ -> ‘Restart & Clear Output’. Met deze knop verwijder je alle 
uitkomsten van de cellen die je hebt doorlopen. Als je wat verkeerds hebt gedaan, 
kan je met deze knop helemaal opnieuw beginnen. Mocht je meer hulp willen 
hebben, kan je altijd op de knop ‘Help’ klikken.  
 

 
Figuur 3.1 Toolbar bij het notebooks 
 
Verder gaan we ook gebruik maken van de al eerdergenoemde HiSPARC publieke 
database. Deze database is te vinden op http://data.hisparc.nl/. Hier zullen we 
natuurlijk kijken bij de stations van het Zaanlands Lyceum. Verder kunnen we ook 
per detector van elk station de spanning bekijken en krijgen we histogrammen te 
zien. In de kalender kunnen we het jaar en de dag selecteren. De zwart gekleurde 
dagen kunnen we niet bekijken; op deze dagen heeft het detectiestation geen 
metingen gedaan.  
!!
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§4 - De detector 
De werking van een detector 
De detector [12, 13] bestaat uit een scintillatorplaat, een lichtgeleider, een PMT 
(Photo Multiplier Tube oftewel een fotomultiplicatorbuis) en een skibox. 
 
Een scintillatorplaat (zie fig. 4.1) is een perspexplaat met antraceen (drie 
benzeenringen; C14H10). Deze plaat heeft door middel van het antraceen, een 
fluorescerende eigenschap.  
 

 
 
 
 
Een geladen deeltje vliegt door een scintillatorplaat. Normaal zal een geladen 
deeltje na absorptie van de energie van de grondtoestand naar een aangeslagen 
toestand gaan. Het atoom zal daarna meteen weer terugvallen naar de 
grondtoestand en zal hierbij één foton uitzenden. De energie van dit foton is gelijk 
aan het energieverschil tussen de grondtoestand en de desbetreffende 
aangeslagen toestand.  
 
Een atoom met een fluorescerende eigenschap verkregen door de antraceenplaat, 
zal niet meteen terugvallen naar de grondtoestand maar via tussenliggende 
energieniveaus. Hierbij zullen er meerdere fotonen worden uitgezonden, die bij 
elkaar een energie hebben die gelijk is aan het energieverschil tussen de 
grondtoestand en de desbetreffende aangeslagen toestand. 
 
De deeltjes gaan in een redelijk rechte baan door de scintillatorplaat heen (zie fig. 
4.2). Zodra één deeltje door de scintillatorplaat gaat, heeft het een kans om een 
aantal antraceenmoleculen te raken. Het is dan ook logisch, hoe schuiner het 
deeltje aankomt bij de scintillatorplaat, des te langer zijn weg door de plaat zal zijn, 
des te meer kansen er zijn om een antraceenmolecuul te raken. Hoe lang de weg 
ook kan zijn, er bestaat altijd de kans dat het geladen deeltje helemaal geen 
antraceenmolecuul raakt. Bij elke botsing tussen bijvoorbeeld een elektron met een 
antraceenmolecuul, zal een aangeslagen molecuul ontstaan. Elk aangeslagen 
antraceenmolecuul zal dan een foton uitzenden. Deze fotonen kunnen alle kanten 
opgaan.  

Figuur 4.1 – Scintillatorplaat (zwarte plaat) met PMT 
en gps-ontvanger op het Zaanlands Lyceum 
!
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Figuur 4.2  
De deeltjes leggen een weg af (zwarte 
lijn) door scintillatorplaat. Elk deeltje 
heeft op zijn weg kansen op een botsing 
(rode bolletjes). Bij zo’n botsing kan een 
foton alle kanten opgaan (grijze lijnen) 
 
 
 

Deze fotonen hebben dan een kans om op de lichtgeleider te vallen. De 
lichtgeleider zorgt ervoor dat de fotonen van de scintillatorplaat naar de PMT 
worden vervoerd. Niet alle fotonen zullen hier aankomen; een deel van de fotonen 
zal de lichtgeleider verliezen omdat ze ontsnappen uit de scintillatorplaat. Om dit 
verlies te verkleinen, wordt de scintillatorplaat ingepakt met aluminiumfolie. Tevens 
“reflecteert” dit aluminium de fotonen richting de PMT; de hoek van inval is namelijk 
gelijk aan de hoek van terugkaatsing. Omgekeerd kunnen er ook fotonen vanuit de 
omgeving vallen op de scintillatorplaat. Hiervoor is de plaat om het aluminiumfolie, 
nogmaals omwikkeld met zwart plastic, om de fotonen af te weren. 
 
De PMT [14] (zie figuur 4.3) kan de fotonen omzetten in een elektrische puls. De 
PMT, die wordt gebruikt bij het HiSPARC-project, bestaat uit een kathode, 11 
tussenliggende dynodes en een anode. 

 
Figuur 4.3 – PMT – bron zie [15] 

 
Als er fotonen op de kathode vallen, hebben de fotonen 30 tot 40 procent kans dat 
ze een elektron vrijmaken. Dit noemt men het foto-elektrisch effect [16, 17]. Het 
elektron gaat via de dynodes richting de anode. Elke dynode heeft een verhoogde 
aantrekkingspotentiaal/minder negatieve spanning ten opzichte van de kathode en 
de voorafgaande dynodes. Hierdoor wordt het elektron steeds versneld richting de 
volgende dynode. Bij elke botsing met een dynode hebben de vooraf vrijgemaakte 
elektronen een kans om meer elektronen vrij te maken. Dit proces wordt herhaald 
totdat de elektronen bij de anode aankomen. Het aantal elektronen wordt per 
dynode ongeveer 3 keer zo groot. De spanning op de buis is een maat voor de 
versterking. Hoe hoger de spanning, hoe krachtiger de versterking. Dit verband is 
niet recht-evenredig. De anode meet de versterkte elektronenstroom en met behulp 
van een AD-converter wordt deze meting doorgegeven aan de database. Deze 
‘ADC’ meet de spanning en zet dit om tot een digitaal signaal. Alle kabels van de 
PMT naar de ‘ADC’ zijn precies 30 meter lang, zodat alle signalen op hetzelfde 
moment aankomen en dit geen invloed kan hebben op te metingen.  
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De skibox om de scintillatorplaat, lichtgeleider en PMT is alleen ter bescherming 
tegen natuurgeweld zoals wind of regen. De skibox zelf kan wel de geladen deeltjes 
uit de atmosfeer doorlaten. De skibox heeft dus geen nadelig effect op het meten 
van kosmische straling. 
 
Niet alleen uit een lawine van geladen deeltjes kunnen pulsen worden doorgegeven, 
maar ook ronddwarrelende geladen deeltjes in de atmosfeer en uit de aarde kunnen 
op de scintillatorplaat vallen en zo een elektrisch signaal doorgeven. Het is daarom 
moeilijk te bepalen of het een lawine is of niet. 
 
Om dat probleem op te lossen, heeft elk detectiestation twee detectoren. Als er 
tegelijk deeltjes aankomen op beide platen, zal dit een lawine zijn (geweest). 
Deeltjes van dezelfde lawine, komen namelijk altijd op bijna dezelfde tijd aan. De 
aankomst van een deeltje wordt gezien als een trigger. Als deeltjes van dezelfde 
lawine bijna tegelijk aankomen bij 2 detectoren van een detectiestation, zal dit in 
een histogram te zien zijn als 2 minima/dallen vlak na elkaar. Als een station 
getriggerd wordt door middel van de detectie van een shower noem je dit een 
event. De events worden geparametriseerd. Daarna worden de geparametriseerde 
gegevens opgeslagen in de afgeleide ESD-database. Vervolgens kunnen we met 
behulp van het notebooks [18] van HiSPARC deze data verwerken.  
 
De omzetting van het signaal 
Hoe wordt het signaal [19] weergegeven in een 
grafiek? Zodra er een deeltje een event 
veroorzaakt, wordt er door de elektronenstroom 
vanuit de PMT een pulssignaal veroorzaakt. Na 
dit signaal zal de grafiek met bobbels zich weer 
richting de nullijn begeven (zie figuur 4.4). De 
bobbels worden veroorzaakt door de laat-
aangekomen deeltjes en door de reflecterende 
deeltjes die in de PMT en uiteindelijk in de ADC 
aankomen. 
 
Er zijn meer laagenergetische showers dan 
hoogenergetische showers. Van de deeltjes uit 
de laagenergetische shower halen slechts enkele de 
detectoren. Omdat het relatief gezien weinig deeltjes 
zijn van dezelfde laagenergetische shower, is het 
moeilijker om informatie uit de deeltjes te krijgen en de richting te reconstrueren. 
Helaas zijn er veel meer laagenergetische showers dan hoogenergetische showers. 
Het is dus moeilijker om hoogenergetische showers te herkennen. 
 
Om gemakkelijker hoogenergetische showers te meten, hebben we meer dan één 
detectiestation nodig. Als twee of meer stations bijna tegelijk getriggerd worden, 
noemen we dat een coïncidentie. Een hoogenergetische shower heeft geen moeite 
om meer dan één detectiestation te raken. Daarbij heeft een laagenergetische een 
kleinere kans om meer dan één station te raken. Er kan hieruit dus geconcludeerd 
worden als er door twee of meer detectiestations deeltjes worden gemeten, dat het 
een hoogenergetische shower moet zijn geweest. 
 

Figuur 4.4 - Bron zie [19] 



!

14!

Een model voor een event kan uitgaan van 
één, twee of meerdere deeltjes. Eén 
hoogenergetisch foton geeft zelf geen sterk 
signaal. Maar omdat er in een shower zoveel 
hoogenergetische fotonen zitten, zie je dit 
terug als sterkere signalen. Er kan één deeltje 
of er kunnen twee of meerdere deeltjes door 
de detector gaan. De kans dat één deeltje 
door de detector gaat is groter dan de kans 
dat er tegelijk 4 deeltjes door de detector 
gaan; je verwacht en ziet een aflopend 
histogram. 
 
Verder is het zelf ook maar afwachten of er 
überhaupt wel precies bijvoorbeeld vier 
geladen deeltjes bij de detectoren komen. 
Daarom worden de staafjes in het histogram 
veranderd in krommen; deze geven de 
kansverdeling weer. Links naast de parabool 
van één deeltje zie je nog een lijn lopen. Dit is 
de meting van de gamma-deeltjes. Zoals in 
de paragraaf 3 ‘Kosmische Straling’ al is 
genoemd, kunnen de geladen deeltjes in de 
atmosfeer botsen, waaruit onder andere 
gamma-deeltjes ontstaan. Ook deze deeltjes 
worden geregistreerd door de detectoren. 
Omdat een gamma-deeltje een kleinere flits 
geeft, staat deze lijn helemaal links. Al deze 
parabolen en de gamma-lijn worden bij elkaar 
opgeteld tot het histogram van het aantal 
deeltjes tegen het aantal events (zie fig. 4.5) 
 
Zoals eerder is gezegd, is de scintillatorplaat 
ingepakt met aluminiumfolie om onder andere 
de rondvliegende fotonen uit de omgeving te 
weren die een kans hebben om een elektron 
vrij te maken. Verder kan een dynode soms 
zelf spontaan een elektron vrijmaken. Beide 
situaties kunnen leiden tot niet gewenste 
signalen, ook wel ruis genoemd. Om die ruis 
in zekere mate tegen te houden, is er een 
drempelwaarde ingevoerd. De signalen die lager 
dan de drempelwaarde zijn, worden dus 
genegeerd. Voor de Zaanlands-detectoren en 
andere opstellingen die bestaan uit drie 
detectoren is deze drempelwaarde ongeveer 30 
mV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.5 – Bron zie [19] 
!
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Figuur 4.6 – Pulshoogte-histogram van 11 november 2016 – bron zie: [19] – De MIP-
piek van de rode lijn ligt ongeveer op 150 mV, van de zwarte lijn op 225 mV. 

 
Een pulshoogte-histogram (zie figuur 4.6; voorbeeld) wordt gemeten. Hierin staat 
het aantal deeltjes tegenover de spanningswaarden van de pulshoogte die 
verkregen zijn via de AD-converter. Hierin staan alle gemeten pulshoogtes van alle 
events op één dag. Als een deeltje van een bepaalde spanningswaarde vaak is 
gemeten op een dag, krijgt het pulshoogte-histogram bij die spanningswaarde een 
piek. Python gebruikt deze histogrammen om erachter te komen waar de MIP-piek 
zit. De MIP-piek geeft ongeveer aan waar je één deeltje kan verwachten.  
 
Het pulshoogte-histogram wordt geconstrueerd met behulp van de gamma-deeltjes. 
Bij een lage spanning meet je eerst de gamma’s. Als de spanning groter wordt, 
wordt de kans dat je een MIP-piek meet steeds groter. Op een gegeven moment is 
de kans maximaal; dat is de MIP-piek. Hierna is er een kleinere kans dat de twee 
deeltjes meet, etc. Python doorloopt de golf van het histogram. Hij vertrekt vanaf de 
x-as bij de drempelwaarde naar boven. Hij daalt af van de gamma-deeltjeslijn en de 
eerstvolgende berg wordt de MIP- (Minimum Ionizing Particle; minimaal ioniserend 
deeltje) [19, 20] piek genoemd. Deze piek hoort bij de detectie van één deeltje. 
Iedere ionisatie kost energie en deze deeltjes hebben het minst energie afgegeven 
voor hun ionisatie. Als ze gedetecteerd worden, hebben deze deeltjes de meest 
energie.  
 
De MIP-piek wordt gebruikt om de dichtheid van de deeltjes in de detector uit te 
rekenen voor de gemeten events. De MIP-piek is afhankelijk van onder andere de 
spanning over de PMT en de leeftijd van de detector. De versterking van de PMT 
hangt af van de spanning over de PMT. Doordat de spanning van de PMT groter 
wordt, meet je meer kleine lichtflitsen en verschuift en rekt de grafiek van de 
pulshoogte-histogram - inclusief de MIP-piek – op. Men krijgt dus ook meer 
gamma’s.  
 
De PMT krijgt een spanning die ervoor zorgt dat de MIP-piek in het histogram 
tussen de 150 en 200 mV ligt. We meten dan de MIP-piek en zorgen met deze 
spanning dat de PMT niet te snel verouderd. Als de piek verder dan 200 mV ligt 
(bijvoorbeeld op 500 mV) is er een kans dat de PMT kapot gaat door oververhitting. 
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§5 - Station map 
Zoals in de inleiding al is genoemd, kijken we gericht naar de stations van het 
Zaanlands Lyceum. Om een duidelijker beeld te krijgen van hoe de stations staan op 
het dak van het Zaanlands, kan je natuurlijk op het dak klimmen. Maar een 
makkelijkere manier om dit te doen, is via het notebook ‘recept station map’ [21]. 
Hierin zal je een plot verkrijgen, oftewel een kaart met de precieze plekken waar de 
stations staan. Daarbij zullen de stations meteen benoemd worden. Met dit notebook 
zal duidelijk worden waar de Zaanlands-detectoren staan. 
 
Als eerst wil je weten hoe de detectoren op het Zaanlands heten. Daarvoor gaan we 
naar de homepage van HiSPARC (hisparc.nl) → HiSPARC Data → HiSPARC publieke 
database. Er zal nu een nieuw blad openen met een lijst van landen, die 
onderverdeeld zijn in steden. Al snel zie je Zaanstad staan met de detectoren 102, 
104 en 105 van het Zaanlands Lyceum.  
  
Zodra je weet hoe de stations genummerd zijn kan je beginnen aan het verkrijgen van 
een kaartje met behulp van het notebook recept_station_map. Zodra je het notebook 
hebt opgestart, ga je eerst alle benodigde data importeren. 

 
 
Nadat je dit hebt gedaan, heb je een ander programma nodig; Smopy. Smopy zorgt 
ervoor dat Python het gevraagde kaartje kan maken. Als je Smopy dus nog niet hebt, 
moet je hem installeren. Je opent je Jupyter qtconsole in je Anaconda-Navigator, waar 
je de opdracht kan geven om Smopy te installeren. Dit doe je met de opdracht:  

 
Pip is een enorme database die onder andere Smopy bevat. Zodra je deze actie 
hebt uitgevoerd, kan je controleren of Smopy daadwerkelijk nu beschikbaar is door 
de volgende opdracht te typen: 

 
Als dit geen foutmelding geeft, staat Smopy in verbinding met Python. Je kan nu 
verder met het notebook. Importeer de volgende cel.

 
 
Als er foutmelding hierna komt, is Smopy nog niet (correct) geïnstalleerd. Herhaal dan 
nogmaals de stappen hiervoor om Smopy te installeren. 
Nu zal je in de cel een uitleg krijgen over de definitie: get_latlontext(cluster). In deze 
cel hoef je niks aan te passen. 
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Je krijgt nu een cel waarin je de gps-coördinaten krijgt van de gevraagde stations.  

 
 
In de negende cel krijg je een definitie van plot_cluster_OSM. Hierin wordt uitgelegd 
hoe de plot wordt geconstrueerd. 

 
 
Uiteindelijk zal je dan het kaartje plotten in cel 10. Na een klein minuutje zullen we het 
kaartje (figuur 5.1) krijgen. Je kan verschillende stations hier invullen, maar wij kiezen 
natuurlijk voor de stations 102, 104 en 105.  
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Figuur 5.1 – kaart van Zaanlands Lyceum 
 
Nu kunnen we zien dat: 

#! Station 102 bovenop de noordvleugel staat 
#! Station 104 iets boven het midden van de gymvleugel staat 
#! Station 105 aan het einde op de zuidvleugel staat 

 
Het eerste station op het Zaanlands Lyceum is station 102. Station 102 is in 2008 
geplaatst. Dit is te zien in de HiSPARC publieke data. Pas vanaf 2008 zijn er 
metingen. Als we kijken bij de andere stations (104 en 105), zien we dat deze pas 
metingen hebben vanaf 2012.  
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§6 - Voorbeeldberekening 
Als voorbeeldberekening berekenen we waar een kosmische lawine vandaan zou 
kunnen komen. Hiervoor hebben we ten eerste de afstanden tussen de drie 
detectiestations op het Zaanlands Lyceum nodig. Je kunt deze gegevens moeilijk 
verkrijgen door met een meetlint over de daken te lopen; we gebruiken dus het 
programmeerprogramma Python.  
 
We weten vanuit paragraaf 5 ‘Station map’ hoe de stations genummerd zijn en waar 
ze staan. Nu dus kunnen we de afstanden tussen de stations achterhalen. Je gaat 
meteen door naar het notebook ‘HiSPARC API’ [22]. In dit notebook vindt je allerlei 
informatie over de meetstations zoals gps-posities. Ons doel met dit notebook is om 
de afstanden tussen de Zaanlands-detectoren te verkrijgen.  
 
Om meer de te weten over een willekeurige detector, importeer je eerst tweemaal 
de data van alle detectoren via SAPPHIRE.  

 
 
Vervolgens doorloop je de derde cel: hierin krijg je alle nummers van alle 
detectiestations die zijn aangeslopen bij HiSPARC. 

 
 
Dit is natuurlijk enorm onoverzichtelijk. Bij de vierde cel worden de detectiestations 
gesorteerd op plek:

 
 
We nemen als voorbeeld {u'name': u'Leiden', u'number': 3000}, {u'name': 
u'Groningen', u'number': 4000} 
Dit betekent dat alle genoemde detectiestations genummerd vanaf 3000 tot 4000 
(zie vorige cel) allemaal in Leiden liggen. Dit betekent niet dat er 1000 
detectiestations zijn zoals je in de vorige cel ziet.  
Dit gaat zo verder met de detectiestations in Groningen: de genoemde stations in 
de vorige cel vanaf 4000 tot 7000 liggen in Groningen. 
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Dit wordt nogmaals makkelijker gemaakt, doordat je een bepaalde cluster kan 
selecteren en uitvoeren met de cel. In dit voorbeeld nemen we de cluster 3000.  

 
 
Je ziet nu alle detectoren die genummerd zijn met 3000 tot 4000. 
Dit is de eerste cel waar we station-specifiek kunnen kijken naar info. Hier heb ik 
gekozen om de informatie van station 102 van het Zaanlands Lyceum te bekijken, 
maar natuurlijk kan je ook een ander nummer van een station invullen.  

 
 
Bij de uitvoer kan je het volgende lezen: naam; breedtegraad; land; hoogte; 
nummer; lengtegraad; informatie over de twee scintillators; cluster; subcluster; 
activiteit. 
Daarna kunnen we de gps-coördinaten scheiden van de andere informatie. Tevens 
kunnen we het nummer van het station veranderen. 

 
 
De gps-positie kan veranderen; daarvoor is de volgende cel. Met deze cel kan je op 
de seconde nauwkeurig bepalen wat de gps-coördinaten zijn van het door jou 
gekozen station. In eerste instantie was de timestamp van deze cel alleen in Unix 
Epoch [23] uitgedrukt; dit is een teller die per seconde een ‘tick’ geeft sinds 
00:00:00 GMT op 1 januari 1970. Omdat dit getal voor de mens ‘onleesbaar’ is, heb 
ik zelf een code erbij gezet die deze Unix Epoch kan omzetten naar een ‘datum – 
uur : minuut : seconde UTC’-getal (omlijnd met rood) 

 
 
Belangrijk is om deze toegevoegde codes weg te halen voordat je de volgende cel 
doorloopt. Doorloop cel 8 nogmaals na de toegevoegde code weg te hebben 
gehaald en ga daarna verder naar cel 9. 
 
In cel 9 kan je nu datum-specifiek kijken naar de gps-locatie van de opgegeven 
detector. Nogmaals heb ik zelf een code toegevoegd om de timestamp van Unix 
Epoch om te zetten naar UTC-tijd. Het is nu niet meer nodig om de toegevoegde 
code weg te halen. 
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Ondanks dat we al de gps-gegevens hebben achterhaald, gaan we nu de afstand 
in meters tussen de Zaanlands-stations bepalen, omdat het met de gps-locaties 
onnodig veel werk zou zijn. We gaan verder met cel 10, waarin we nogmaals de 
gegevens gaan importeren van HiSPARC.

 
 
In de afgelopen cellen heb je steeds gezien dat we zelf de stationsnummers kunnen 
veranderen. Omdat ikzelf alleen gericht ben op de Zaanlands-detectoren, wil ik niet 
de hele tijd het nummer van het station veranderen. Voor het gemakt maken we nu 
gebruik van een cluster. De cluster staat voor de stations die wij gebruiken (102, 
104 en 105). 

 
 
In cel 12 zien we dan de gps-locaties van de opgegeven cluster/stations op een rij. 
Dit kan tevens datum-specifiek zijn in cel 13; 

 

 
 
In cel 14 zal je voor het eerst een diagram ‘maken’. In dit diagram zie je de drie 
gevraagde stations. De assen zijn verdeeld met stapgrote 20 en elke stap staat voor 
20 meter. Door dit diagram heb je een beter beeld hoe de stations staan ten 
opzichte van elkaar. Dit diagram zien we later terug bij cel 16. 
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In cel 15 zal er een UserWarning voorkomen; deze kan genegeerd worden.  

 
 
Dan kunnen we nu eindelijk de afstand tussen de drie stations bepalen. Bij elke 
berekening verander je zowel de in het rood en groen benoemde stations, zodat je 
niet in de war raakt. (De rode tekst is alleen voor de kloppende zin eronder en niet 
voor het belang van het antwoord in meters). We illustreren deze gegevens met het 
verkregen diagram (zie figuur 6.1) van cel 14. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.1 – diagram verkregen uit cel 14 
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Nu we weten wat de afstanden zijn, kunnen we wat gegevens voor de berekening 
vaststellen. Men weet dat de deeltjes met de snelheid van het licht c (= 299 792 458 
m/s) zich verplaatsen. Omdat dit een voorbeeldberekening is, mogen we zelf 
bepalen wanneer de air shower bij bepaalde stations terecht komt. Daarbij hoeven 
deze tijden geen moeilijke reconstructie op te leveren. Het voorbeeld dient ervoor 
zodat men beter begrijpt wat Python online doet. De tijd waarop de air shower voor 
het eerst een station raakt, wordt vastgesteld als t=0.  
 
Station Tijd (ns) 
102 0,0 

104 5,0 
105 0,0 

 
Het tijdsverschil tussen de detectoren is: 
teind(104) - tbegin(102/105)  = Δt ; 5,0 – 0,0 = 5,0 ; Δt = 5,0 ns = 5,0 * 10 -9 s  
Hiermee kunnen we berekenen wat de afstand is die de shower nog moet afleggen 
om uiteindelijk bij station 104 te komen met behulp van de lichtsnelheid: 
5,0 * 10 -9 * 299 792 458 ≈  1,5 m 
 
Zoals je ziet, zijn de tijden van 102 en 105 aan elkaar gelijk. Dit betekent dus dat de 
shower tegelijk bij beide stations aankomt. Omdat je ziet dat daarom de detectoren 
samen een gelijkbenige driehoek vormen, kunnen we ook bepalen wat de lengte is 
vanaf het midden van de afstand van station 102 naar station 105 tot station 104 met 
Pythagoras (zie figuur 6.2) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 6.2 – berekening van CD  
 
We kunnen nu een situatie schetsen met wat voor een hoek de air shower de 
stations raakt, maar omdat we voorbeeldberekening maken, laten we een paar 
moeilijkheden buiten beschouwing: 

#! In het echt bevinden de stations zich op verschillende hoogtes op delen van 
het gebouw van het Zaanlands Lyceum. In dit voorbeeld stellen we vast dat 
alle stations zich op dezelfde hoogte bevinden. 

#! De azimut-hoek (aangegeven met een phi, φ) is de hoek in het horizontale 
vlak ten opzichte van (meestal) het noorden. De azimut-hoek houden stellen 
we vast op 0°; de shower komt dus recht vanuit het noorden aan. Nogmaals 

C(104)!

A(102)!!!40!m! !!!40!m!!!!!!!!B(105)!

86!m!86!m!
?!

Lengte CD: 
AD2 + CD2 = AC2 

402  + CD2 = 862 
CD2 = 7396 – 1600 
CD2 = 5796 
CD ≈ 76 (meter) 

D!
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voor het gemak, veronderstellen we dat het noorden loodrecht op zijde AB 
staat. 

 
In de voorbeeldberekening richten we ons 
vooral op de zenit-hoek. De zenit-hoek is de 
hoek tussen de loodrechte lijn op de aarde en 
de richting/hoek van de shower. De zenit-hoek 
wordt aangegeven met een thèta, θ (zie figuur 
6.3) 
 
Het is moeilijker om met de ronding van de 
aarde een hoek te berekenen. Daarom tekenen 
we vanuit station 102 of 105 een loodrechte lijn 
op de afstand die nog moet worden afgelegd 
(zie figuur 6.4). 
We krijgen dus voor beide situaties (102 naar 
104 en 105 naar 104): 

 
Figuur 6.4 – illustrerende tekening bij de berekening van de α-, β- en θ-hoek. Het 
showerfront is de voorkant van de shower. 
 
We kunnen nu hoek α en θ berekenen: 
cos α = 1,5 / 76 
cos α ≈ 0,019 
       α ≈ 89° 
 
We weten nu dat de zenit-hoek 1° is.  We hebben al eerder het gegeven genomen 
dat de azimut-hoek 0° is en daarbij het noorden loodrecht op zijde AB staat. Vanuit 
het gegeven dat hoek α 89° is en er een rechte hoek in de geconstrueerde driehoek 
zit, kunnen we ook berekenen dat hoek β ook 1° is (hoekensom driehoek). Met deze 
informatie kunnen we nu een kloppend beeld maken van de shower.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θ = 90° - α 
θ = 90° - 89° 
θ = 1° 
!

Fig. 6.3 – Zenit- en 
azimut-hoek – bron zie 
[24] 
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§7 - Automatiseren 
Om de 3 seconden meet elk detectiestation een kosmisch deeltje dat op de 
scintillator valt. In de voorafgaande voorbeeldberekening zie je al hoeveel werk dat 
is met de hand en nu willen we het zelfs voor een heel jaar berekenen. Maar om 
toch al die gegevens te verkrijgen en te combineren tot grafieken, gebruikt men 
Python, een programmeerprogramma. Je hebt hier al mee gewerkt in de 
voorafgaande pagina’s. In deze paragraaf gaan we werken met het notebook 
Sterrenkaart [24].  
We halen zoals gewoonlijk eerst weer de dataset op. Je hoeft in de eerste en 
tweede cel niets te veranderen. Zorg ervoor dat je Python/Anaconda geüpdatet is.  

 
 
In de cellen 3 en 4 zal je nogmaals data opvragen. De data staat opgeslagen in 
HDF5 bestanden. De ‘w’ die je ziet in cel 4, staat voor ‘write’. Hiermee wordt de 
opdracht gegeven dat er een nieuwe file wordt aangemaakt. Een andere bestaande 
file met dezelfde naam wordt hiermee verwijderd. 

 
 
In de vijfde cel kunnen we de stations en datum selecteren waarvan we een 
sterrenkaart willen plotten. Boven de cel staat er uitleg: 

 
Voor meer informatie kunnen we de volgende opdracht uitvoeren, aan het einde van 
dit notebook in een nieuwe, lege cel, nadat je al eerder cel 5 hebt doorlopen. We 
schrijven ‘datetime’ op met een vraagteken erachter. Het vraagteken zorgt ervoor 
dat we uitleg krijgen over de definitie van de ‘datetime’. Mocht je bij andere woorden 
meer informatie willen, kan je net zoals hier ook een nieuwe cel gebruiken.  

 
 
Uit deze cel krijgen we de volgende informatie:

 
 
Je ziet dat de date time in de volgorde jaar-maand-dag geschreven is. Verder 
kunnen we dus op de microseconde precies de datetime afstemmen. Zoals in het 
voorwoord is vermeld, kijken we per maand naar de verschillen. Het is dus niet 
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nodig om preciezer dan een dag te werken. In dit voorbeeld gaan we werken met 
de periode van 1 september 2016 tot en met 1 oktober 2016. We kiezen 
vanzelfsprekend voor de stations 102, 104 en 105. Daarbij stellen we de N vast op 
3. We zeggen nu: een shower moet minimaal bij drie stations zijn gedetecteerd, wil 
het een shower op het plaatje vormen. Let wel op: er wordt vooraf wel gezegd dat 
dit notebook preciezer werkt als je meerdere stations hebt. Omdat we nu niet meer 
dan 3 stations hebben, zouden we wel eens wat problemen kunnen verwachten met 
het verkrijgen van data. 

 
 
We gaan verder met cel 6. Hierin haal je de gerichte data op van de datetime en 
stations die je hebt opgegeven.

  
 
In cel 7 berekent het notebook hoeveel showers er zijn gedetecteerd die voldoen 
aan de eis dat minimaal drie stations de shower hebben gemeten  

 
 
Deze achtste cel controleert alle showers, die zijn gedetecteerd. Hierbij verwijdert 
de cel de showers die niet geconstrueerd konden worden. Verder geeft hij een 
UserWarning over het feit dat er stationsgroepen gemist zouden worden. Dit is geen 
probleem voor het verdere verloop van het notebook.  

 
 
Het verkrijgen van de data in een tabel als een matrix zal in cel 9 gebeuren. Verder 
zal je tevens de zenit-hoekenreeksen ophalen. Recs.compress zorgt voor het 
comprimeren van arrays. Het betekent dat recs.compress alle ‘lege’ theta’s (oftewel 
zenit-hoeken) weggooit, zodat deze later niet meetellen voor de sterrenkaart. 

 
 
In deze cel zal je de informatie die je hebt opgehaald in cel 9 plotten. In de eerste 
regel definieer je het histogram, oftewel een kolomdiagram. In de tweede tot en met 
de vierde regel kan je de as-titels aanpassen. In de laatste regel geef je de 
opdracht om de plot te geven als plaatje. 
Let op: de zenit-hoek is in radialen gegeven. 360° is gelijk aan 2π radialen. 
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In de elfde cel staat ‘lat, lon, alt = lla’. Dit staat voor de lengtegraad (longitude), 
breedtegraad (latitude) en de hoogte (altitude). Uiteindelijk wil je de breedtegraad 
en lengtegraad uitgeprint hebben. Het doel van deze cel is om de richting van de 
geregistreerde showers om te zetten naar een rechte klimming en declinatie.  

 
 
In cel 12 zal je elk event omrekenen naar een rechte klimming en declinatie. De 
rechte klimming is de verplaatsing die evenwijdig aan de evenaar loopt. De 
declinatie is de klimming die loodrecht op de evenaar staat. 
Voor de reconstructie gelden de volgende regels voor: 

#! De tijd (timestamp) waarbij de tijd van de gereconstrueerde shower gedeeld 
wordt door 1 * 109 

#! De theta is de gereconstrueerde zenit-hoek 
#! De phi is de gereconstrueerde azimut-hoek 
#! R, d rekent de rechte klimming en declinatie uit. Hiervoor zijn de 

hoogtegraad, breedtegraad, tijd, zenit-hoek en azimut-hoek nodig. 

 
 
In de cellen 13 en 14 zal je ter controle histogrammen maken van de opgehaalde 
data.  

#! Ra geeft de rechte klimming aan 
#! Plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel() geven de titels weer bij de histogram 
#! ‘N, bins, _’ zorgt voor het sorteren van de events. De bins geven aan welke 

‘sorteerbakjes’ er zijn en de N geeft aan hoeveel events er in elk bakje zitten 
#! Plt.xlim() en plt.ylim() geven het limiet aan van de x- en y-as. 
#! Bij plt.show() wordt het uiteindelijk histogram getoond. 
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In de cellen 15 tot en met 17 worden de definities van de plotten gegeven. In cel 15 
zal je zien dat het steelpannetje (oftewel de grote beer) wordt gegeven door middel 
van coördinaties; deze wordt getoond op de plot voor een betere oriëntatie. De 
hekjes/hastags (#) worden gebruikt voor commentaar; alles wat hierachter wordt 
getypt, heeft geen invloed op het uitvoeren van de cel. Try geeft aan: “we proberen 
het” en except geeft aan “mocht het niet gelukt zijn, dan doen we dit”.  
 
Je kan in cel 16 en 17 verder de x- en y-astekst bij de lijnen aanpassen en daarbij 
wordt de omlijning bij beide plotten grijs gekleurd (zie: # plot milky way contours). 
Verder wordt ook de poolster (zie: # plot Polaris) en de steelpan (zie: # plot steelpan 
in UMa) in beide plotten getoond; bij de plot_events_on_mollweide wordt poolster in 
de diagram gezet met de coördinaten (0, 90°), bij de plot_events_polar met (0, 0). 
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En uiteindelijk zal je in cel 18 en 19 de plotten (zie fig. 7.1 en 7.2) verkrijgen. 
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Figuur 7.1 - Plot uit cel 18; plot_events_on_mollweide van de maand 1 september 

2016 tot en met 1 oktober 2016 
 

 
Figuur 7.2 - Plot uit cel 19; plot_events_polar van de maand 1 september 2016 tot 

en met 1 oktober 2016 
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Dit notebook doorliep ik in totaal 12 keer voor de vergelijking tussen de maanden. Ik 
koos ervoor om de eerste dag van de desbetreffende maand (bijv. 1 september) tot 
de eerste dag van de daaropvolgende maand (bijv. 1 oktober).  
 
Het is belangrijk om bij elke meting het notebook opnieuw te starten. Dit doe je via 
‘Kernel -> Restart & Clear Output’. Bij elke datum heb ik de plaatjes van de zenit-
hoek verdeling, de plot_events_on_mollweide en plot_events_polar opgeslagen. 
Verder heb ik ook bijgehouden hoeveel showers (zie cel 7) er in die maand zijn 
gedetecteerd.  
!
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§8 - Resultaten  
In tabel 8.1 heb ik de gekozen periodes verder toelicht. Het aantal coïncidenties 
(verkregen uit cel 7, paragraaf 7 - automatiseren) is genoteerd met eventuele 
opmerkingen. 
Maand Data (M-D t/m M/D, 

J) 
Coïncidenties Opmerking 

November 11/1 t/m 12/1, 2016 7380  
Oktober 10/1 t/m 11/1 , 2016 8403  
September 9/1 t/m 10/1, 2016 9110  
Augustus 8/1 t/m 9/1, 2016 9511  
Juli 7/1 t/m 8/1, 2016 9620  
Juni 6/1 t/m 8/1, 2016 9334  
Mei 5/1 t/m 6/1, 2016 9520  
April 4/1 t/m 5/1, 2016 8717  
Maart 3/1 t/m 4/1, 2016 4086  
Februari 2/1 t/m 3/1, 2016 3964  Foutmelding; geen 

sterrenkaart 
Januari 1/1 t/m 2/1, 2016 7941 Foutmelding; geen 

sterrenkaart 
December 12/1 t/m 1/1, 2015-

2016 
7362  Foutmelding; geen 

sterrenkaart 
 
Tabel 8.1 – informatie over de coïncidenties en kaarten van de gemeten periodes 
 
De foutmelding bij de desbetreffende data zit bij cel 10, waarbij je het histogram 
voor de zenit-hoek verdeling maakt. Je kan door deze foutmelding niet verder met 
het doorlopen van het notebook. 

 

 
 
De foutmelding zegt dat er geen ‘x’ is, oftewel geen zenit-hoek. Het beste om als 
eerst te doen, is in de publieke database [25] van HiSPARC te kijken. We kunnen 
daar zien of de detectoren wel de hele maand aanstonden en of de spanning gelijk 
is gebleven voor beide detectoren per station. Ik heb voor elke maand met een 
foutmelding van elk station de maand doorlopen om te zien welke dagen er 
helemaal niet zijn gemeten en of de spanning de gehele maand gelijk is gebleven.  
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In februari (2016): 
Station 102:  

#! Alleen 27 en 28 februari niet gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 104: 
#! Gemeten vanaf 1 februari tot en met slechts 16 februari 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 105: 
#! Gemeten vanaf 1 februari tot en met slechts 14 februari 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

 
In Januari (2016): 
Station 102: 

#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 104: 
#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 105: 
#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

 
In December (2015): 
Station 102: 

#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 104: 
#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 105: 
#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

 
Daarbij viel mij het relatief laag aantal coïncidenties van de maand maart mij op. 
Ook voor deze periode heb ik gekeken naar de stations: 
Station 102: 

#! De hele opgegeven periode gemeten 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 104: 
#! Gemeten op 15 maart en vanaf 17 maart tot en met 1 april 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

Station 105: 
#! Gemeten vanaf 17 maart tot en met 1 april 
#! In de gemeten periode is de spanning constant gebleven 

 
Verderop in de cel hebben we de histogrammen van de zenit-hoekverdeling, de 
plot_events_on_mollweide en de plot_events_polar verkregen. Hieronder zullen 
van twee data (september: figuur 8.1.1 t/m 8.1.3; augustus: figuur 8.2.1 t/m 
8.2.3) de kaartjes worden getoond ter vergelijking. De rest van de kaartjes 
worden toegevoegd in de bijlage (zie paragraaf 12 ‘Bijlage’, A t/m G). 
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Fig. 8.1.1 – Zenit-hoek verdeling sept.       Fig. 8.2.1 – Zenit-hoek verdeling aug. 

Fig. 8.1.2 – plot_events_on_mollweide sept.    Fig. 8.2.2 – plot_events_on_mollweide aug. 

Fig. 8.1.3 – plot_events_polar sept.               Fig. 8.2.3 – plot_event_polar aug. 
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§9 - Conclusie 
Zoals je ziet bij de resultaten, hebben we een foutmelding gekregen bij de maanden 
december tot en met februari. We hebben daarna gekeken in de publieke database 
van HiSPARC.  
 
Voor de maanden december en januari waren er geen afwijkende spanningen bij de 
detectoren en hebben de detectoren de gehele maand aangestaan. Ik heb ervoor 
gekozen om niet verder in te gaan op deze foutmelding.  
 
Bij de maand februari was er iets anders aan de hand. Station 102 heeft twee dagen 
niet aangestaan en station 104 en 105 hebben allebei ongeveer een halve maand 
uitgestaan. De spanning is wel constant gebleven op de dagen wanneer er 
metingen zijn verricht.  
 
Uit het gegeven dat twee van de drie detectiestations de helft van de maand geen 
metingen hebben verricht, is het niet vreemd dat er in februari slechts 3964 
coïncidenties waren gemeten. Er is pas sprake van een coïncidentie als de drie 
detectoren allemaal de shower hebben gemeten. Dit hebben we ingesteld met ‘N = 
3’ (zie paragraaf 7 Automatiseren; cel 5). Als er al minimaal één station zou zijn 
uitgevallen, zouden de twee resterende detectoren al geen coïncidenties kunnen 
meten. Dit is hetzelfde probleem voor de periode van maart.  
 
Verder kijken we voor de hoofdvraag en deelvraag naar de zenit-hoek 
verdelingshistogrammen. Als je de as-verdeling niet bekijkt, valt het op dat bij alle 
histogrammen de vorm van de grafiek ongeveer hetzelfde is. De toppen van de 
histogrammen liggen allemaal ongeveer tussen de 0,3 radiaal en 0,45 radiaal. 
Hieruit kunnen we concluderen dat elke gemeten periode het meeste zenit-hoeken 
detecteert tussen de 0,3 radiaal en 0,45 radiaal.  
 
Het enige verschil tussen de histogrammen is het bereik. Je ziet dat de aantal zenit-
hoeken in de maanden mei tot en met juli op zijn hoogtepunt is: het bereik is dan: [0, 
3000] (met uitzondering van de maand augustus). Dit, met het gegeven dat de 
toppen voor elke maand ongeveer tussen 0,3 radiaal en 0,45 radiaal liggen, 
betekent: het meest aantal metingen van de hoeken 0,3 radiaal tot en met 0,45 
radiaal zijn gemeten in de maanden mei tot en met september.  
 
We kunnen dus concluderen dat in het algemeen in de zomermaanden meer 
showers worden gemeten, maar wel uit dezelfde zenit-hoek zoals in de andere 
maanden is gemeten. 
 
Een mogelijke conclusie voor het hoger aantal coïncidenties in de zomermaanden 
kan komen door de verschillende luchtdrukken. Mocht de luchtdruk in de zomer 
hoger zijn, zijn er dus per kubieke meter relatief meer deeltjes. De kosmische 
deeltjes die dan op de aarde vallen hebben dus ook relatief meer kans op 
botsingen met andere deeltjes. Hierdoor zal het aantal deeltjes van de shower 
toenemen en zal de shower makkelijker meer detectiestations kunnen triggeren. 
Desalniettemin loop je het risico dat de shower te snel uitdooft. Bij elke botsing 
neemt de energie per deeltje ook af. Deze deeltjes zullen dus sneller uitdoven, wat 
leidt tot het sneller uitdoven van de shower. 
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Anderzijds kan de luchtdruk in de zomer lager zijn. Er zullen per kubieke meter 
relatief minder deeltjes aanwezig zijn. Hierdoor is de kans op botsingen ook 
afgenomen. Door het lagere aantal botsingen, zullen de deeltjes ook minder 
energieverlies ervaren. De deeltjes hebben daardoor een grotere kans om de aarde 
en/of de detector te bereiken. Maar hierbij is er ook een nadeel: door het lage aantal 
botsingen, wordt het totaalaantal deeltjes van de shower niet veel groter. De kans 
om meerdere detectoren te raken wordt dan kleiner.  
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§10 - Discussie!
Zoals in de vorige paragraaf is genoemd, zijn er geen zenit-hoeken beschikbaar om 
de zenit-hoek verdelingshistogram te maken voor de maanden december tot en met 
februari. Voor dit probleem heb ik gekeken naar de PMT.  
 
Over de PMT staat er een bepaalde spanning. Zoals al eerder is genoemd in 
paragraaf 4 ‘De detector’, is het nodig om gamma-deeltjes te meten om het 
pulshoogte-histogram te construeren. Als de PMT een te lage spanning over de buis 
heeft, dan verschuift het pulshoogte-histogram naar links. Als hij te ver naar links 
schuift, zodat de lijn van de gamma-deeltjes helemaal niet meer in het rechter 
gedeelte ten opzichte van de y-as ligt, kan Python de bult niet meer vinden. Zoals 
tevens in paragraaf 4 beschreven, gaat Python van de gamma-deeltjeslijn af en 
zoekt daarna de eerstvolgende bult op, die de MIP-piek is.  
 
Als de gamma-lijn er niet meer is, kan Python niet afdalen van die lijn, maar zal 
Python afdalen van de lijn van de pulshoogte bij 1 deeltje. Hierna zal hij dus geen 
bult vinden, dus ook geen MIP-piek. Als je de MIP-piek niet hebt gevonden, kan hij 
de MIP-piek ook niet opslaan in de ESD. Omdat deze piek er niet is, zal Python ook 
geen zenit-hoek kunnen berekenen met het notebooks en zal er geen zenit-hoek 
verdelingshistogram beschikbaar zijn. Het kan dus zijn dat de PMT verkeerd is 
ingesteld en dat daarom sommige detectoren enkele dagen niets hebben gemeten. 
 
Verder kan het ook de internetverbinding zijn, die dit probleem heeft veroorzaakt. 
Ook al zou een detector aan staan, als de internetverbinding het niet doet, kan de 
detector geen gegevens sturen naar de database in het Science Park te 
Amsterdam. 
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§11 – Nawoord 
Naast mijn eigen deelvraag, heb ik bij het maken van dit profielwerkstuk ook andere 
vragen gekregen: 

#! Is er een verschil qua richting van de showers per jaar? 
#! Waarom hebben de maanden december tot en met februari een foutmelding 

gekregen en waarom maart niet? 
#! Hoe heeft de luchtdruk er precies invloed op? 

 
Ik hoop met mijn profielwerkstuk andere leerlingen, die later in 6 vwo zitten, 
enthousiast te hebben gemaakt en een opstapje te hebben gegeven. Er wordt veel 
te weinig met de detectoren gewerkt en er is nog zo veel te onderzoeken zoals je 
kan lezen in mijn andere deelvragen hierboven. Daarbij is het een enorm pluspunt 
dat het Zaanlands Lyceum zijn eigen detectoren heeft; zo kunnen leerlingen met 
eigen ogen de detectoren zien. Naast leerlingen, hoop ik ook leraren enthousiast te 
hebben gemaakt.  
 
Daarbij vind ik het een goede combinatie van natuurkunde en informatica. Zoals al 
vaker is gemeld in dit profielwerkstuk, had ik geen enkele ervaring met informatica. 
Het was een enorm gepuzzel, maar met wat hulp is het mij gelukt. Ik vond het enorm 
leerzaam en ik zal me een stuk zekerder voelen als ik weer iets over informatica krijg 
later.  
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§12 – Bijlage 
Let op: de zenit-hoek is in radialen gegeven. 360° is gelijk aan 2π radialen. 
 

     
Bijl. A.1 – Zenit-hoek verdeling nov.                 Bijl. B.1 – Zenit-hoek verdeling okt. 
 

         
Bijl. A.2 – plot_events_on_mollweide nov.    Bijl. B.2 – plot_events_on_mollweide okt. 
 

           
Bijl. A.3 – plot_events_polar nov.                         Bijl. B.3 – plot_events_polar okt. 
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Bijl. C.1 – Zenit-hoek verdeling jul.                    Bijl. D.1 – Zenit-hoek verdeling jun. 
 

            
Bijl. C.2 – plot_events_on_mollweide jul.      Bijl. D.2 – plot_events_on_mollweide jun. 
 

           
Bijl. C.3 – plot_events_polar jul.                          Bijl. D.2 – plot_events_polar jun. 
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Bijl. E.1 – Zenit-hoek verdeling mei                   Bijl. F.1 – Zenit-hoekverdeling apr. 
 

           
Bijl. E.2 – plot_events_on_mollweide mei     Bijl. F.2 – plot_events_on_mollweide apr. 
 

            
Bijl. E.3 – plot_events_polar mei                           Bijl. F.3 – plot_events_polar apr. 
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Bijl. G.1 – Zenit-hoek verdeling maa. 
 

 
Bijl. G.2 – plot_events_on_mollweide maa. 
 

 
Bijl. G.3 – plot_events_polar maa. 
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§14 – Dankwoord 
Ja, ik heb vaker gedacht “Ik heb zoveel spijt dat ik dit onderwerp heb gekozen”, 
maar uiteindelijk was dit een van mijn beste keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt. 
Wat ben ik trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Ik zou nooit van tevoren hebben 
geloofd dat ik dit heb kunnen schrijven. Het was hardwerken, enorm veel lezen en 
super lastig. Een van de lastigste aspecten van het schrijven van een 
profielwerkstuk over kosmische straling, was dat er nauwelijks literaire boeken 
waren die begrijpelijk waren voor een middelbare scholier van het vwo.   
 
Daarbij was het voor mij de eerste keer dat ik met een programmeerprogramma heb 
gewerkt. Menno Bruin en Twan Walpot hebben mij enkele keren geholpen met 
Python en Anaconda. Bedankt voor de hulp en uitleg. 
 
Verder wil ik nog de wetenschappers van het HiSPARC-project bedanken. Dankzij 
hun eigen notebooks en informatiepakketten ben ik veel over de detectoren en 
kosmische stralingen te weten gekomen. 
 
En natuurlijk bedank ik dhr. N.G. Schultheiss. Zonder uw uitleg had ik het zeker niet 
gered. U was altijd bereid om mij te helpen en bleef soms zelfs langer op school. 
Ook heeft u me aangezet tot het maken van een conceptmap: dit was even 
vervelend voor mij maar het was enorm verhelderend. Een betere begeleider had ik 
niet kunnen wensen.  
 
 


