
  

 

KOSMISCHE 

STRALING EN 

ONWEER 
Wordt er meer kosmische straling gedetecteerd 

tijdens onweersbuien? 

Robert van de Velde                                               
Léander Troost                                                            
VWO 6                                                                           
Dhr. ABC van Dis 
18 februari 2015 

 



 Robert van de Velde – Léander Troost – VWO 6 – Profielwerkstuk – Kosmische Straling                   1 
 

 
 
 
 

Kosmische Straling 
 

Wordt er meer kosmische straling gedetecteerd tijdens 
onweersbuien? 

 
Robert van de Velde 

Léander Troost 
VWO 6 

Dhr. ABC van Dis 
18 februari 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Robert van de Velde – Léander Troost – VWO 6 – Profielwerkstuk – Kosmische Straling                   2 
 

Inhoudsopgave 
 

 Inleiding          3 

 Hypothese           4 

 Uitwerking deelvraag 1: Wat is kosmische straling?      5 
A. Inleiding op het onderwerp        6 
B. De ontdekking van kosmische straling      7 
C. Waar bestaat kosmische straling uit?      8 
D. Welke deeltjes komen er voor in een shower?      9 
E. Waar komt het vandaan?        10 
F. Hoe bereikt de kosmische straling onze planeet?     12 
G. Hoe ziet een shower eruit als we die van wat dichterbij gaan bekijken?   14 
H. De energie van de deeltjes        17 
I. Het meten van kosmische straling       18 
J. Astrofysica          20 
K. Korte blik op onweer        21 

 Uitwerking deelvraag 2: Wordt er tijdens onweersbuien significant meer   25 
kosmische straling gemeten? 

 Data verwerking         25 

 Resultaten          29 

 Conclusie           55 

 Uitwerking deelvraag 3         56 

 Eindconclusie          60 

 Reflectie          61 

 Bronnenlijst          62 

 Lijst van afbeeldingen, grafieken en tabellen      64 

 Logboek          66 

 Bijlagen           69 
1. Bijlage 1         70 
2. Bijlage 2         72 
3. Bijlage 3         73 
4. Bijlage 4         74 
5. Bijlage 5         75 

  



 Robert van de Velde – Léander Troost – VWO 6 – Profielwerkstuk – Kosmische Straling                   3 
 

Inleiding 
 
Wij zijn alle twee buitengewoon geïnteresseerd in natuurlijke processen, zoals kosmische straling en 
onweersbuien. Vorig jaar hadden Robert en Léander een NLT module over kosmische straling gehad. 
Het leek ons interessant om voor ons profielwerkstuk kosmische straling en het weer aan elkaar te 
koppelen. Je kunt dan bijvoorbeeld kijken naar het verband tussen de hoeveelheid kosmische straling 
en luchtdruk of temperatuur. Wij vroegen ons af of onweersbuien de hoeveelheid kosmische straling 
zouden beïnvloeden en daarom bekeken we de data op hisparc.nl. Tot onze grote vreugde zagen wij 
dat er op dagen met onweer een grote piek in kosmische straling te zien was op het moment dat de 
onweersbui actief was. Dit was voor ons reden om uit te zoeken of er daadwerkelijk een verband is 
tussen onweersbuien en kosmische straling en hoe dat eventuele verband in elkaar zit. 
 
Hoofdvraag: Wordt er meer kosmische straling gedetecteerd tijdens onweersbuien? 
 
Deelvraag 1: Wat is kosmische straling? 
Deelvraag 2: Wordt er tijdens onweersbuien significant meer kosmische straling gemeten? 
Deelvraag 3: Wat zijn mogelijke verklaringen voor een eventuele relatie tussen onweer en kosmische 
straling?  
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Hypothese 

Wij waren eerst in de veronderstelling dat er bij een bliksemontlading straling uitgezonden werd die 
als event geregistreerd werd in een HiSPARC-detector. Dan zou het aantal events per tijdseenheid dus 
moeten toenemen bij een groter aantal ontladingen, sterkere ontladingen en een kortere afstand van 
een onweersbui tot een meetstation. Maar het verband hiertussen bleek zo zwak te zijn dat we 
concludeerden dat onze veronderstelling niet klopte. Het viel ons echter op dat de piek in het aantal 
events meestal optrad op het moment dat het ging regenen bij het HiSPARC station toen wij de 
radarbeelden van het KNMI vergeleken met de grafieken van het aantal events per uur op de website 
van HiSPARC. Daarom besloten we om ook de neerslaggegevens van naburige KNMI stations mee te 
nemen in ons onderzoek. 
 
We bedachten een nieuwe hypothese waarin wij stellen dat er bij bliksemontladingen radioactieve 
stoffen gevormd worden die met de regen naar beneden komen. Dat zou verklaren waarom de piek in 
het aantal events alleen optreedt als het tegelijk onweert en regent. Het onweer hoeft ook niet dichtbij 
te zijn want op 14 juli 2010 zorgden onweersbuien in het zuidoosten van het land voor een grote 
eventpiek in HiSPARC stations die zich meer dan 100 km ten noordwesten van de onweersbuien 
bevonden. De neerslagdeeltjes van de onweersbuien werden met de wind meegevoerd richting het 
noordwesten en kwamen neer bij de HiSPARC stations. 
 
Het aantal events wordt vergeleken met het aantal bliksems en de hoeveelheid neerslag in het huidige 
en voorgaande uur. Als het in het huidige en voorgaande uur dus geonweerd en geregend heeft dan 
zou het aantal events hoger moeten zijn dan wanneer dat niet zo is. 
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Deelvraag 1: Wat is kosmische straling? 

We gaan ons eerst verdiepen in de theorie die hoort bij kosmische straling. Daarvoor behandelen we 
de volgende punten:  

 De ontdekking van kosmische straling 

 Waar bestaat kosmische straling uit? 

 Welke deeltjes komen er voor in een shower?  

 Waar komt het vandaan? 

 Hoe ontstaat het? 

 Hoe bereikt de kosmische straling onze planeet? 

 Hoe ziet een shower eruit als we die van wat dichterbij gaan bekijken?  

 De energie van de deeltjes 

 Het meten van kosmische straling 

 Astrofysica 

 Korte blik op onweer 
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Een korte inleiding op het onderwerp ‘kosmische straling’ 

Kosmische straling is een breed begrip. Het ontstaat doordat er deeltjes onze atmosfeer binnenkomen. 
Deze deeltjes hebben veel energie in zich. Deze deeltjes botsen in de atmosfeer met atomen die in de 
atmosfeer aanwezig zijn. Zo ontstaan er vele deeltjes die allemaal een andere kant op gaan, dit wordt 
ook wel een shower genoemd. De belangrijkste atomen die voorkomen zijn vooral zuurstof en stikstof. 
Er moet wel sprake zijn van een bepaalde wisselwerking tussen deze 2 deeltjes. Bepaalde deeltjes 
hebben het vermogen om die wisselwerking aan te gaan. Enige daarvan zijn bijvoorbeeld fotonen, dit 
noemen we ook wel gammastraling. Verder komen we dit ook tegen bij protonen en atomen die een 
zware kern hebben. Er moet wel gezegd worden dat die wisselwerking van fotonen minder sterk is als 
de wisselwerking van deeltjes die geladen zijn. Daarom botsen deze fotonen dichter bij de aarde pas 
voor het eerst. Volgorde van sterkte in wisselwerking van de eerder genoemde deeltjes: deeltjes met 
zware kernen, deeltjes die geladen zijn, fotonen.  

Wij zijn in staat om kosmische straling te meten op aarde. Hoe we dat doen, daar gaan we later nog 
op in. Maar hier op aarde meten we niet de oorspronkelijke deeltjes. Deze vervallen in de atmosfeer. 
Op aarde meten we de ‘brokstukken’ van de botsingen. Ook wel secundaire deeltjes genoemd. Onder 
secundaire deeltjes vallen de deeltjes die ontstaan zijn bij de botsing van het oorspronkelijke deeltje, 
ook wel het primaire deeltje genoemd en de atomen in de atmosfeer plus de deeltjes die ontstaan bij 
de botsingen die volgen na de eerste botsing. De deeltjes die ontstaan hebben vaak te weinig energie 
om de aarde te bereiken. Daarom vervallen ze in andere deeltjes. Dit valt ook onder de naam 
secundaire deeltjes. Primaire deeltjes moeten genoeg energie bij zich dragen om te zorgen dat 
secundaire deeltjes het tot de aarde kunnen halen. Deze energie is ongeveer 5 GeV.  

We hebben het al heel even gehad over een shower. Er zijn verschillende soorten showers. We gaan 
er 2 kort behandelen.  

Ten eerste kan er sprake zijn van een elektromagnetische shower. Eerst moeten we dan even uitleggen 
dat er 2 soorten wisselwerking kunnen zijn. Bij fotonen is het de elektromagnetische wisselwerking 
met de atmosfeer die een rol speelt. Hierbij ontstaan bijna alleen elektronen en positronen, die zelf 
ook weer fotonen kunnen uitzenden. Dit zijn dus showers die ontstaan door fotonen. Maar er kunnen 
ook showers ontstaan door de botsing van een proton die veel energie bij zich draagt.  

We hebben het nu over Hadronische showers. Daar is sprake van als bijvoorbeeld een proton de 
atmosfeer in gaat. Dan is er niet alleen een elektromagnetische wisselwerking, oftewel de lading van 
het proton die een kracht ondervind, maar ook nog een wisselwerking met de kernen van de atomen 
die in de atmosfeer aanwezig zijn. Er staan krachten op dit proton vanuit deze kernen, van bijvoorbeeld 
stikstof- of zuurstof atomen. De energie die ontstaan bij de botsingen hiervan, komt tot stand door 
botsingen tussen de verschillende onderdelen van het proton en de deeltjes die zich in de kern van de 
atomen in de atmosfeer bevinden. Door deze botsingen van deze kerndeeltjes ontstaan er mesonen. 
Het meson dat meestal ontstaat, is een pion. De meeste mesonen zijn geen stabiele deeltjes en 
vervallen dus vrij snel. Deze shower heeft zijn naam te danken aan het feit dat het begin van de shower 
vooral bestaat uit Hadronen, dat is een andere benaming voor onder andere de mesonen. 1 

                                                           
1 Holten, J.W. van, NIKHEF, (z.d.). Kosmische straling: airshowers. Geraadpleegd op 14 
februari 2015, http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-
informatie-wetenschappelijk/ 

http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
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De ontdekking van kosmische straling:  

De ontdekking van kosmische straling is heel toevallig. Het begon 
rond 1900, toen Marie en Pierre Curie en Henri Becquerel onderzoek 
deden naar radioactieve stoffen. Ze zagen dat sommige stoffen van 
de een in de andere stof konden overgaan. Hierbij komen deeltjes en 
energie vrij. Dit proces noem je ook wel radioactiviteit.  

Ook leverde de elektroscopen de nodige vragen op. Elektroscopen 
verloren hun lading in de buurt van radioactieve bronnen, maar ook 
zonder die bronnen verloren ze wat lading. 
 

Daarom dacht men dat er wel een achtergrondstraling aanwezig 
moest zijn overal op aarde. Er zijn verschillende manieren geweest 
om dit aan te tonen. Een van de mannen die dit geprobeerd heeft, is 
Theodor Wulf.2 

Theodore Wulf maakte heel nauwkeurige elektroscopen. Ook al 
waren zijn elektroscopen goed geïsoleerd, er ging altijd wat lading 
verloren die op de elektroscoop zat. (afbeelding). De theorie die dat 
verklaarde kwam van Ernest Rutherford. Hij dacht dat dit 
veroorzaakt werd door de radioactieve straling van elementen in de 
grond. Theodore Wulf dacht deze theorie neer te kunnen halen door 
met zijn elektroscopen de intensiteit te meten in de mergelgrotten 
en op het hoogste gebouw van die tijd, de Eiffeltoren. De metingen 
die hij in de grotten deed toonden aan dat de snelheid waarin 
elektroscopen ontladen waren zelfs wat lager waren in de 
mergelgrotten van Limburg, dan op de ‘grond’.  

Hij dacht dat de straling van boven moest komen, dus deed hij 
dezelfde meting op het hoogste gebouw van die tijd, de Eiffeltoren. 
Maar deze meting leverde voor de rest niet zoveel op, hij kon er zijn 
hypothese niet mee bewijzen. In 1912 nam Viktor Hess een van de door Wulf ontworpen 
elektroscopen mee in een luchtballon en kwam erachter dat de intensiteit van de straling toenam met 
de hoogte. Toen werd het duidelijk dat de ontlading toenam bij een hoogte van 1 kilometer of hoger 
en bij de hoogte van 4 kilometer de ontlading zelfs verdubbelde. Daar kwam dus de conclusie uit dat 
er wel straling uit de ruimte moest komen. Deze werd ook hoogtestraling genoemd, ook wel kosmische 
straling. 3 

 

                                                           
2 Bob van Eijk, Jan-Willem van Holten, Ilka T´anczos, Jacques Visser, NIKHEF en HiSPARC (Oorspronkelijke tekst: 
Brian Connolly, Stefan Westerhoff, Segev Ben Zvi, Chad Finley, Andrew O’Neill (Department of Physics, 
Columbia University), (20 juli 2004). Kosmische straling (Oorspronkelijke titel: Cosmic extremes). Geraadpleegd 
op 26 september 2014, http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-
wetenschappelijk/ 
3 HiSPARC (z.d.). H3 Straling sterker dan radioactieve straling. Geraadpleegd op 10 december 2014. 
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk3.htm  
 

Figuur 2: Ontlading elektroscoop 

Figuur 1: Marie en Pierre Curie 

http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk3.htm
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Waar bestaat kosmische straling uit? 

Kosmische straling bestaat uit hoogenergetische 
deeltjes, die kunnen we niet rechtstreeks zien vanaf 
de aarde, maar als ze de dampkring binnekomen 
botsen ze daar met een stikstof of zuurstofkern en 
veroorzaken ze een shower (Afbeelding4). Deze 
kunnen we dan weer meten met een detector, zodat 
we de richting van het oorspronkelijke deeltje 
kunnen bepalen. Zo ontstaan de secundaire deeltjes: 
fotonen, elektronen en muonen. Hieronder 
bespreken we die deeltjes. 5 

Een atoom is opgebouwd uit protonen en neutronen 
en elektronen. Hoeveel protonen er in de kern 
aanwezig zijn, bepaalt de atoomsoort. Het lichtste 
atoom is waterstof en daarna helium. In de natuur 
heb je ook protonen en neutronen en elektronen als 
losse deeltjes. Ongeveer 75 procent van de 
kosmische straling bestaat uit waterstof, ook wel de 
protonen. 25 procent van de straling bestaat uit 
heliumkernen, ook wel de alfa deeltjes. Zie 
afbeelding. De rest van de straling bestaat uit 
elektronen en zwaardere atoomkernen. Verder heb 
je ook nog röntgenstraling. 6 

Een van de deeltjes die wordt gevormd als deeltjes 
botsen zijn de muonen. Een muon is een soort van 
elektron, alleen dan wat zwaarder. Een muon heeft een massa die ongeveer 200 keer zwaarder is als 
die van een elektron. Ee muon heeft wel dezelfde lading. Een muon is een heel instabiel deeltje. Een 
muon vervalt heel snel. Ongeveer na een twee miljoenste seconde. De muon gaat dan over in een 
elektron en een andere ongeladen deeltje. Dat noemen we ook wel een neutrino.  

Er zijn verschillende soorten straling en energetische deeltjes die de aarde bereiken. In het 
elektromagnetische spectrum bereiken ons licht, microgolven en gammastraling. Ook ontvangen we 
veel neutrino’s van de zon en andere sterren. Daarnaast ontvangen we ook nog heel veel geladen 
deeltjes, zoals protonen en andere zwaardere atoomkernen. Waterstof en helium komt in heel het 
heelal voor, die zijn in het begin van het heelal ontstaan. Andere zwaardere atoomkernen worden in 
sterren gemaakt. Deze kunnen richting de aarde afgeschoten worden, bijvoorbeeld door een 
supernova.  

 

 

 

                                                           
 
5 HiSPARC (z.d.). Kosmische deeltjes op aarde. Geraadpleegd op 10 november 2014.   
http://www.hisparc.nl/docent-student/de-fysica/kosmische-deeltjes-op-aarde/  
 
6 HiSPARC (z.d.). Deeltjes uit de ruimte. Geraadpleegd op 10 november 2014.  http://www.hisparc.nl/docent-
student/de-fysica/deeltjes-uit-de-ruimte/  
 

Figuur 3: Shower 

Figuur 4: Bouw atoom 

http://www.hisparc.nl/docent-student/de-fysica/kosmische-deeltjes-op-aarde/
http://www.hisparc.nl/docent-student/de-fysica/deeltjes-uit-de-ruimte/
http://www.hisparc.nl/docent-student/de-fysica/deeltjes-uit-de-ruimte/
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Welke deeltjes komen er eigenlijk voor in showers?  

Deeltje Stabiel Afstand 
(verval) 

Shower 
(vooral) 

Bereik van aarde 

Mesonen nee 2 µm tot 600 
meter 

Hadronische Nee  

Pionen nee Gelijk aan 
mesonen 

Hadronische Bijna nooit  

Muonen Nee, maar 
stabieler als 
mesonen 

5 en de 10 
kilometer 

Vooral 
Hadronische 

Hoogenergetische 
bereiken vaak het 
aardoppervlak 

Fotonen ja - Allebei Verliezen snel energie 

Elektronen  ja - Allebei Verliezen snel energie 

Positronen  ja - Allebei Verliezen snel energie 

Protonen Ja, maar door 
botsingen 
kunnen ze 
uiteenvallen 

- Hadronische Kunnen de aarde 
bereiken 

Neutronen Zie protonen - Hadronische Kunnen de aarde 
bereiken 

 

Er zijn 2 verschillende soorten mesonen. Het π0 meson en het geladen π± meson. De eerst genoemde 
vervalt in fotonen. Meestal vervalt hij al na 2 µm. De andere soort gaat langer mee. Deze kan een weg 
van 600 meter afleggen voordat hij vervalt in muonen. Daarom meten wij op aarde nauwelijks pionen, 
omdat ze vervallen voordat ze de aarde bereiken. Een muon is al een iets stabieler deeltje. Het deeltje 
gaat een langere tijd mee en als het genoeg energie heeft (10 GeV) dan kan het de aarde bereiken. De 
meeste muonen leggen ongeveer een afstand af van 5 tot 10 kilometer. Wat muonen wel meezit, is 
dat ze overal makkelijk doorheen kunnen gaan, waardoor dat niet veel energie kost. Ze komen vooral 
voor in Hadronische showers.  

Zoals ik al in de tabel aangaf, zijn fotonen elektronen en positronen stabiele deeltjes. Maar door 
botsingen in de atmosfeer verliezen ze snel hun energie. Dat heeft natuurlijk als gevolg dat ze vaak de 
aarde niet bereiken door gebrek aan energie. Ook al komen ze veel voor, vaak zijn het er veel meer als 
het aantal muonen, vaak zijn het de muonen die voor het grootste gedeelte van de energie zorgen die 
de aarde bereikt. Deeltjes die op aarde vooral gemeten worden zijn toch de muonen, door de 
eigenschappen van de muon, kunnen ze de aarde bereiken. Verder worden er ook vooral fotonen en 
elektronen gemeten.  

Protonen en neutronen kunnen de aarde wel bereiken, maar omdat ze zo zwaar zijn, ontstaan ze niet 
in grote mate in Hadronische showers. Verder komen ze vooral voor in de top van de shower, omdat 
ze daar door botsingen veranderen in andere deeltjes, zoals ik hierboven heb uitgelegd. 7 

 

 

                                                           
7 Holten, J.W. van, NIKHEF, (z.d.). Kosmische straling: airshowers. Geraadpleegd op 14 februari 2015, 
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/  
 

http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/


 Robert van de Velde – Léander Troost – VWO 6 – Profielwerkstuk – Kosmische Straling                   10 
 

Waar komt het vandaan? 

Nadat het bestaan van kosmische straling is 
ontdekt, zijn wetenschappers bezig geweest 
met de vraag waar die straling dan precies 
vandaan zou kunnen komen. Dat weten we nog 
steeds niet helemaal. De wetenschappers zijn 
er wel achter gekomen dat laag energetische 
deeltjes van de zon, bijvoorbeeld door middel 
van de zonnewind, en de sterren uit onze 
Melkweg komen. De straling die bestaat uit 
deeltjes met meer energie, komen van zware 
sterren die ontploft zijn, een supernova. Een 
goed voorbeeld, wat je ook op de afbeelding 
ziet, is de Krabnevel, die is ontstaan na een 
supernova,   dat zijn deeltjes die een energie 
hebben tot en met 1016 eV. Nadat zo’n ster uit 
elkaar gebarsten is blijft er een neutronenster 
over.  

Wat is nou precies een supernova, het volgende stukje legt dat kort en goed uit:  

Een supernova is een ster die een gigantische ontploffing ondergaat. Er blijft alleen een kleine, zeer 
zware kern over.  

Aan het eind van zijn levensloop heeft een zware ster alleen in zijn buitenste lagen nog waterstof. Meer 
naar binnen toe komen voornamelijk zwaardere elementen voor zoals helium, koolstof, magnesium, 
zuurstof en silicium. De kern van zo'n ster bestaat zelfs voor een deel uit ijzer. Natuurlijk niet in vaste 
vorm. Daar is de temperatuur binnen in de ster immers veel te hoog voor. Alle stoffen kunnen in sterren 
alleen maar in gasvorm voorkomen. 

Nu kan het bij zulke zware sterren gebeuren, dat de kern volledig in elkaar stort. We zeggen dat de kern 
van de ster implodeert. Een implosie is een ontploffing naar binnen toe, dus het omgekeerde van een 
explosie. Bij een implosie van de kern komen geweldige hoeveelheden energie vrij. 

Daardoor vindt in de buitenlagen van de ster eveneens een hevige uitbarsting plaats. De buitenlagen 
van de ster worden de ruimte in geslingerd. Alleen de ineengestorte kern blijft over. Zo'n uitbarsting 
noemen we een supernova.8 

Maar van de deeltjes met een veel hogere energie is het een raadsel waar ze vandaan komen. Er moet 
iets zijn in het heelal dat zulke extreem energetische deeltjes kan maken. Ze gaan er vanuit dat de 
deeltjes van buiten ons zonnestelsel en van buiten de Melkweg komen. Ze denken van sterrenstelsels 
ver van ons vandaan. Maar ze weten niet waarvandaan. Dat is een groot raadsel. Wat het 
beantwoorden van deze vraag nog moeilijker maakt, is dat deze deeltjes een lading hebben en dus 
door een magnetische veld van richting veranderd kunnen worden. Zo is het dus nog moeilijker om de 
oorsprong van deeltjes te vinden. 9 

                                                           
8 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde (z.d.). Supernova. Geraadpleegd op 10 november 2014. 
http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/supernova.html  
 
9 Bob van Eijk, Jan-Willem van Holten, Ilka T´anczos, Jacques Visser, NIKHEF en HiSPARC (Oorspronkelijke tekst: 
Brian Connolly, Stefan Westerhoff, Segev Ben Zvi, Chad Finley, Andrew O’Neill (Department of Physics, 
Columbia University), (20 juli 2004). Kosmische straling (Oorspronkelijke titel: Cosmic extremes). Geraadpleegd 

Figuur 5: Krabnevel 

http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/supernova.html
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Maar nog even terug naar onze eigen zon. De straling die de zon uitzendt is relatief zwak. Het bevat 
‘weinig’ energie. Zo ongeveer tussen de 109 eV en 1011 eV. De aarde heeft een magnetisch veld, dat 
beïnvloedt deze straling heel erg. De straling wordt afgebogen door het magnetisch veld. De meeste 
straling gaat richting de polen. Dan komt gelijk het fenomeen poollicht ter sprake (daar gaan we verder 
niet op in). Dit zie je vooral als er een uitbarsting op de zon heeft plaatsgevonden. Dit noem je ook wel 
een zonnestorm.  

De hoeveelheid straling die de aarde bereikt is ook afhankelijk van de breedtegraad van de plek op 
aarde. Op de evenaar bijvoorbeeld wordt veel minder straling gedetecteerd als op de polen. Maar het 
aardmagnetisch veld is niet super sterk en kan niet alle deeltjes afbuigen. Als een deeltje meer energie 
heeft, beweegt het sneller, dan kan het niet afgebogen worden en bereikt het de aarde toch. 10 

De van Allen-Gordels heeft hier alles mee te maken, 
maar daar gaan we nu niet uitgebreid op in. Door de 
Lorentzkracht kunnen deeltjes in een cirkel (meer een 
spiraal, doordat de snelheid van de deeltjes niet 
loodrecht op de veldlijnen staat) langs de veldlijnen van 
het magnetisch veld gaan bewegen. Deeltjes met een 
niet zo grote snelheid blijven bewegen tussen de 
Noordpool en de Zuidpool. Er zijn 2 ringen in de van 
Allen-gordels. Ze bestaan uit verschillende deeltjes met 
verschillende energieën.(11) Zie hieronder:  

 ‘’Een buitenste ring bestaat hoofdzakelijk uit 
elektronen (van 0,1MeV tot 10 MeV). Deze ring ligt tussen de 20.000km en 60.000km boven 
het aardoppervlak.’’  

 ‘’De binnenste ring bestaat hoofdzakelijk uit protonen en elektronen, met energieën tot 400 
MeV. Deze ring wordt merkbaar op ruim 100km hoogte en strekt zich uit tot een hoogte van 
10.000km.’’11 

Deeltjes met een hogere energie kunnen afkomstig zijn van andere sterren, die ook feller kunnen zijn 
dan de zon. Ook op deze straling werk een magnetisch veld. Dan van de aarde is te zwak zoals we al 
zagen bij de deeltjes van de zon. Maar er is ook een magnetisch veld van de Melkweg. Deze beïnvloedt 
deze deeltjes wel door de grote afstand die de deeltjes afleggen in de Melkweg. Omdat ze zo 
afgebogen worden door de Melkweg worden ze dus vastgehouden door de Melkweg, de deeltjes 
kunnen niet ontsnappen. Deeltjes met een hogere energie kunnen dus wel ontsnappen, omdat ze niet 
genoeg worden beïnvloed door deze magnetische kracht.  

 

 

 

 

                                                           
op 26 september 2014, http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-
wetenschappelijk/  
 
10 HiSPARC (z.d.). H3 Straling sterker dan radioactieve straling. Geraadpleegd op 10 december 2014. 
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk3.htm  
 
11 HiSPARC (z.d.). H4 Energie bij Kosmische stralen: een overzicht. Geraadpleegd op 15 februari 2015. 
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk4.htm 

Figuur 6: van Allen Gordels 

http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk3.htm
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk4.htm
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Hoe bereikt de kosmische straling onze planeet? 

Op de aarde worden de deeltjes niet rechtstreeks 
waargenomen. Wij kunnen de secundaire deeltjes wel 
waarnemen. Deze deeltjes worden gevormd door de 
botsingen tussen de oorspronkelijke deeltjes en de deeltjes in 
de atmosfeer.  

Als de oorspronkelijke deeltjes de dampkring binnen komen 
botsen ze met deeltjes uit de atmosfeer: stikstof en zuurstof 
atomen. Hierdoor ontstaat er een shower. Als er een deeltje 
uit het heelal tegen bijvoorbeeld een zuurstofatoom botst, 
ontstaan er andere deeltjes, die weer botsen met deeltjes uit 
de atmosfeer. Dit levert een ‘shower’ (afbeelding) van 
deeltjes op. 12 

De deeltjes die ontstaan na die botsingen hebben meestal 
niet zoveel energie en zullen dus meestal gelijk vervallen, of 
ze worden verstrooid of geabsorbeerd in de dampkring. Ze 
bereiken het aardoppervlak dus niet. Er zijn natuurlijk ook 
deeltjes die meer energie hebben. Zij kunnen verder de 
atmosfeer van de aarde binnen dringen en, als ze genoeg energie hebben, de aarde bereiken. Een 
deeltje wat vaak voorkomt is het muon. Zoals al eerder gezegd, is dat een zwaardere versie van het 
elektron. Deze ontstaat in kernreacties.  

Deeltjes van bronnen die ver van ons vandaan liggen, kunnen onze aarde niet zomaar bereiken. 
Doordat het heelal gevuld is met een soort van gloed, het is een soort van achtergrondstraling. Deze 
zorgt dat de kosmische deeltjes van die bronnen ons niet zomaar kunnen bereiken. Want deze deeltjes 
botsen met die achtergrondstraling en verliezen daardoor energie. Omdat er achtergrondstraling is, 
kwam er het idee van de GZK grens. Deze grens ligt bij een bepaalde kritische energie. Te verwachten 
is dat deze deeltjes niet van heel ver van ons vandaan kunnen komen, om die kritische energie te 
hebben. Maar 2 experimenten (AGASA in Japan en HiRes in de VS) hebben zoveel deeltjes gemeten 
met een energie die boven deze grens lagen, dat er een vermoeden kwam dat die grens helemaal niet 
bestaat. Een andere mogelijkheid is, dat er een bron die deze ‘extreem energetische’ deeltjes uitzend, 
relatief dichtbij ons staat. 13 

Onder kosmische straling vallen eigenlijk de deeltjes en fotonen die de atmosfeer van de aarde binnen 
komen. Er wordt al honderd jaar onderzoek gedaan naar kosmische straling, maar ze weten nog lang 
niet alles.  

 

                                                           
12 HiSPARC (z.d.). H2 De dampkring als detector. Geraadpleegd op 10 december 2014.   
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk2.htm  
 
13 Bob van Eijk, Jan-Willem van Holten, Ilka T´anczos, Jacques Visser, NIKHEF en HiSPARC (Oorspronkelijke tekst: 
Brian Connolly, Stefan Westerhoff, Segev Ben Zvi, Chad Finley, Andrew O’Neill (Department of Physics, 
Columbia University), (20 juli 2004). Kosmische straling (Oorspronkelijke titel: Cosmic extremes). Geraadpleegd 
op 26 september 2014, http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-
wetenschappelijk/  
 

Figuur 7: Shower 

http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk2.htm
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
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Als een deeltje met veel energie, een primair 
deeltje, botst met atoomkernen in de 
atmosfeer, ontstaan er nieuwe deeltjes, de 
secundaire deeltjes. Die deeltjes hebben 
dezelfde bewegingsrichting als het primaire 
deeltje. Die kunnen ook weer botsen, zodat er 
nog meer nieuwe deeltjes ontstaan. Dit gaat zo 
door, je hebt dus een kettingreactie. Er ontstaan 
dus vee secundaire deeltjes en nog veel meer 
deeltjes die daar weer van afgeleid zijn. Als dit 
zich een aantal keer herhaalt, ontstaat er dus 
een shower, een golf van deeltjes. Dit noemen 
we ook wel een shower. Zie de afbeelding 
hierboven. Deze deeltjes bewegen met bijna de 
lichtsnelheid. 14 

In het figuur is het ontstaan van een shower 
geïllustreerd.  

Hadronische deeltjes (zoals o.a. protonen en neutronen) wisselwerken en produceren nieuwe 
Hadronische deeltjes, waaronder pionen. Sommige van de nieuw gevormde deeltjes zijn instabiel en 
vallen na enige tijd spontaan uiteen in lichtere deeltjes. Zo ontstaat een groot aantal muonen via 
pionverval. Een deel van deze muonen vervalt in elektronen. Fotonen en elektronen/positronen kunnen 
regenereren in een elektromagnetische cascade. 14 

Als de deeltjes die botsen nog genoeg energie bevatten, worden er nieuwe deeltjes gemaakt en blijft 
de lawine van deeltjes doorgaan. Het aantal deeltjes neemt af naarmate je lager in de atmosfeer komt. 
Dat komt omdat er energie van het primaire deeltje wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Een kleine 
hoeveelheid deeltjes bereikt de aarde, dat zijn vooral muonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 HiSPARC (z.d.). Kosmische lawines.  Geraadpleegd op 10 december 2014. http://www.hisparc.nl/over-
hisparc/kosmische-lawines/  
 

Figuur 8:Development of cosmic-ray air showers 

http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/
http://www.hisparc.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/shower.png&md5=edb5f9a8de5e3acdb1e5dc42968a98201dcb958a&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Hoe ziet een shower eruit als we die van wat dichterbij gaan bekijken?  

Zoals we al verteld hebben is een shower eigenlijk niets meer als deeltjes die botsingen ondergaan met 
atomen uit de atmosfeer waardoor er nieuwe deeltjes ontstaan. Dit proces herhaalt zich een aantal 
keer, waardoor je een wijd verspreide ‘regen’ van deeltjes krijgt. Elk deeltjes dat ontstaat, heeft een 
bepaald deel van de energie die in het primaire deeltje zat, bij zich. Deze energie wordt dus steeds 
kleiner, naarmate er meer botsingen hebben plaatsgevonden. Als een deeltje nog te weinig energie 
over heeft, ontstaan er uit dat deeltje geen nieuwe deeltjes meer. Deze deeltjes bewegen alleen nog 
maar uit elkaar. Wat op de volgende afbeelding goed te zien is, is dat de dichtheid afneemt, als de 
deeltjes niet genoeg energie meer over hebben, om nog een ander deeltje te worden.  

In de afbeelding zie je een deeltje waar via 
botsingen nieuwe deeltjes uit ontstaan. In het 
begin is de dichtheid niet zo groot, maar 
naarmate er meer nieuwe deeltjes zijn ontstaan, 
die nog wel genoeg energie over hebben, zodat 
er uit deze deeltjes weer nieuwe deeltjes kunnen 
ontstaan, wordt de dichtheid steeds groter. 
Maar hier zit wel een bepaalde piek in. Dit is in 
de afbeelding aangegeven met Xmax. Dat is de 
maximale dichtheid van de shower. Xmax geeft 
de diepte aan.  

Daarna neemt de dichtheid af, omdat de deeltjes 
niet genoeg energie over hebben en dus alleen 
nog maar verstrooid worden. Deze waarde van 
Xmax hangt natuurlijk wel af van de energie van 
het primaire deeltje, en de plaats waar het deeltje voor het 
eerst botst. Maar het hangt natuurlijk ook af van de 
situatie in de atmosfeer. 

In het volgende citaat wordt uitgelegd hoeveel botsingen een deeltje kan ondergaan, voordat de 
energie die de deeltjes bij zich draagt, niet voldoende meer is om nog voor nieuwe deeltjes te zorgen.  

‘’Het aantal botsingen dat een deeltje ondergaat wordt namelijk bepaald door het product van de kans 
per doelwitdeeltje, dat het tot een botsing komt, en het aantal van deze deeltjes om mee te botsen. De 
eerste factor hangt alleen af van de aard van de botsende deeltjes, maar de tweede factor hangt af 
van de deeltjesdichtheid in de atmosfeer langs het spoor van de shower. Deze dichtheid wordt 
beïnvloed door factoren als hoogte, luchtdruk en temperatuur. Het is daarom gebruikelijk de voortgang 
van een shower niet uit te drukken in een afstand (m), maar in de hoeveelheid materiaal dat de shower 
onderweg per vierkante centimeter passeert (g/cm2). In deze eenheden correspondeert zeeniveau met 
een verticale massakolom van ongeveer 900 g/cm2. Alleen de meest energetische kosmische deeltjes 
maken showers waarvan Xmax op of vlakbij zeeniveau ligt.’’17 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Schematische ontwikkeling van een airshower 
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Met het licht die een shower uitzendt, door middel van de aangeslagen moleculen, kun je de opbouw 
van een shower bekijken. Hoe sterk dit licht is, is een indicatie voor de hoeveelheid stroom die een 
shower bij zich draagt. Deze stroom wordt voornamelijk bepaald door elektronen. Je kunt dan een 
beeld maken van zo’n shower. Dit beeld is voor een Hadronische shower anders als voor een 
elektromagnetische shower. Het volgende citaat geeft de reden daarvoor.  

‘’Elektromagnetische showers beginnen lager in de atmosfeer, en produceren minder hadronen en 
muonen; bij dezelfde energie worden er daarom meer elektronen en positronen gemaakt. Maar ook 
tussen Hadronische showers zijn er verschillen, afhankelijk van de massa en lading van het primaire 
deeltje. Lichte deeltjes, i.h.b. protonen, botsen gemiddeld dieper in de atmosfeer dan zware, zoals een 
Fe-kern. De laatste veroorzaken ook een grotere Hadronische component in de shower: iets meer 
pionen en andere mesonen, en dus ook evenredig meer muonen.’’15 

Verder moet je ook letten op de hoeveelheid energie van fotonen, elektronen en muonen. Maar ook 
de hoeveelheid waarin de net genoemde deeltjes voorkomen in de shower. Dit zie je terug in de 
volgende afbeelding.  

 

                                                                                                Figuur 10: Zie omschrijving 

Hier zie je dat het aantal fotonen dat door botsingen van een Fe-kern, proton en gamma deeltje, groter 
is dan het aantal muonen of elektronen. Dit verschil wordt wel kleiner, als er een grotere afstand is 
afgelegd ten opzichte van de kern. Ook zien we dat er 10 keer minder muonen voorkomen in een 
elektromagnetische shower als je die vergelijkt met een Hadronische shower. 
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Maar als we kijken naar de energie van de deeltjes is het precies omgedraaid. Dit zie je terug op de 
volgende afbeelding.  

 

                                                                                                 Figuur 11: Zie omschrijving 

Als je naar de verdeling kijkt van de energie over de drie verschillende deeltjes, zie je dat muonen de 
meeste energie met zich meedragen, in de shower. Wat verder opvalt, is dat bij de kern van de shower 
de fotonen een ongeveer net zo grote hoeveelheid energie met zich meedragen, maar fotonen 
verliezen sneller energie als muonen, omdat muonen een groter vermogen hebben om ergens 
tussendoor te glippen. Elektronen hebben het kleinste deel van de energie bij zich, van de drie soorten 
deeltjes. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Holten, J.W. van, NIKHEF, (z.d.). Kosmische straling: airshowers. Geraadpleegd op 14 februari 2015, 
http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/  
 

http://www.hisparc.nl/docent-student/astrodeeltjesfysica/achtergrond-informatie-wetenschappelijk/
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Energie van de deeltjes 

Omdat we de energie van een primair deeltje niet kunnen meten moeten de energie die het bij zich 
draagt schatten. Dit kunnen we doen door de energie van de verschillende secundaire deeltjes bij 
elkaar op te tellen, dus de energie van de fotonen, muonen en elektronen. Maar we moeten ook 
rekening houden met de energie van de deeltjes die we niet hebben waargenomen. Dat zijn er ook 
nog wel wat. Zoals ik al zei, moeten me schatten wat die energie is. Dat doen we aan de hand van de 
dichtheid van de deeltjes die we gemeten hebben met detectoren. Je kan dan met een formule 
(Nishimura-Kamata-Greisen functie) de energie van het primaire deeltje ongeveer inschatten. 16 

Primaire deeltjes kunnen verschillende hoeveelheden energie hebben, dat is logisch. Maar het verschil 
kan erg groot zijn. Deeltjes kunnen wel een energie hebben van 1 Gev, maar ze kunnen ook een energie 
hebben van 100 EeV. We meten nog niet precies hoe die deeltjes kunnen ontstaan, welke processen 
voor zulke hoge energieën kunnen zorgen. 17 

In de afbeelding hieronder staat een grafiek, deze geeft de energie van 
een deeltje weer, dat is de x-as, en de mate waarin hij voorkomt (flux), 
dat is de y-as. Dus deze grafiek is best makkelijk te begrijpen. Hoe meer 
energie een deeltje heeft, hoe zeldzamer ze eigenlijk zijn op aarde. Omdat 
het gewoon moeilijker is om deeltjes te maken met grote energieën. Dit 
is ook aangegeven in de afbeelding. Dit komt later nog terug bij het Auger 
experiment.  

Sommige deeltjes hebben een energie die groter is dan 1018 eV, deze 
hebben genoeg energie om de kracht van het magnetisch veld te 
overwinnen en kunnen dus de Melkweg verlaten. Het is dan ook logisch 
dat deze deeltjes niet vaak worden gemeten op aarde, omdat ze gewoon 
niet vaak richting de aarde gaan. Maar er wordt wel straling met zoveel 
energie gemeten, dat komt ook van andere stelsels waar deze deeltjes uit 
kunnen ontsnappen en richting de aarde kunnen vliegen. Je ziet dit terug 
in de grafiek, deeltjes met veel energie worden op aarde dus niet veel 
gemeten. Deeltjes met minder energie komen veel meer voor omdat ze 
vastgehouden worden door ons melkwegstelsel. Dit zijn bijvoorbeeld straling van de zon, deze bevat 
energie tot 1011 eV. Maar ook straling van andere sterren buiten ons stelsel. Dit kunnen ook veel 
grotere sterren zijn en die straling kan dus ook meer energie bevatten, tot 1015 eV. Deze straling wordt 
ook vastgehouden door ons melkwegstelsel en wordt dus ook vaak gemeten op aarde. Er is wel een 
grens aan de hoeveelheid energie, de GZK- limiet. Omdat alleen deeltjes met een energie die groter is 
dan 1020 eV, kan botsen met de zogenaamde achtergrondstraling (fotonen). Er is een bepaalde afstand, 
30 Mpc, om genoeg fotonen tegen te zijn gekomen om minder energie te hebben dan nodig (1020 eV)  
om met die achtergrondstraling te botsen. Elke keer verliest het energie, dus kan het geen lange weg 
hebben afgelegd als wij zulke deeltjes meten op aarde, dus moeten ze uit onze eigen Melkweg komen 
of van de stelsels naast ons. We verwachten niet dat die straling er zal zijn. Maar dat weten we niet 
zeker, net zoals we niet weten wat de oorzaak is van die deeltjes met die hoge energieën. 18 

                                                           
16 HiSPARC (z.d.). Detectie van kosmische straling. Geraadpleegd op 12 februari 2015 via 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.fisme.science.uu.nl%2Fhisparc%2Fdownloads%2Fhisparc_3-
8.pdf&ei=XlfiVKGtIYj7PMfRgMgL&usg=AFQjCNGRXgOA5le9jL1oXKVqFUurbNEvtA  
 
17 HiSPARC (z.d.). Energie spectrum. Geraadpleegd op 10 december 2014. http://www.hisparc.nl/over-
hisparc/kosmische-lawines/energie-spectrum/ 
18 HiSPARC (z.d.). H4 Energie bij Kosmische stralen: een overzicht. Geraadpleegd op 15 februari 2015. 
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk4.htm  

Figuur 12: Energie Spectrum 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fisme.science.uu.nl%2Fhisparc%2Fdownloads%2Fhisparc_3-8.pdf&ei=XlfiVKGtIYj7PMfRgMgL&usg=AFQjCNGRXgOA5le9jL1oXKVqFUurbNEvtA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fisme.science.uu.nl%2Fhisparc%2Fdownloads%2Fhisparc_3-8.pdf&ei=XlfiVKGtIYj7PMfRgMgL&usg=AFQjCNGRXgOA5le9jL1oXKVqFUurbNEvtA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fisme.science.uu.nl%2Fhisparc%2Fdownloads%2Fhisparc_3-8.pdf&ei=XlfiVKGtIYj7PMfRgMgL&usg=AFQjCNGRXgOA5le9jL1oXKVqFUurbNEvtA
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/energie-spectrum/
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/energie-spectrum/
http://www.hisparc.nl/nlt/hoofdstuk4.htm
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Het meten van kosmische straling 

Op HiSPARC wordt heel duidelijk uitgelegd wat HiSPARC is en hoe de metingen gedaan worden. 
Daarom staat hieronder een uitleg van deze site, hoe je metingen kunt doen, welke apparaten er 
worden gebruikt en wat HiSPARC precies is.  

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met wetenschappelijke instellingen een 
groot netwerk vormen om kosmische straling met extreem hoge energie te kunnen meten.  

HiSPARC biedt scholieren de gelegenheid om aan echt onderzoek deel te nemen, waarvan de resultaten 
daadwerkelijk worden gebruikt om meer over deze mysterieuze en zeldzame kosmische deeltjes te 
weten te komen. Bovendien kunnen scholieren hun deelname aan het experiment gebruiken ter 
invulling van het profielwerkstuk voor het eindexamen.  

Op de daken van de scholen die meedoen aan het HiSPARC project staan de door scholieren zelf 
gebouwde meetopstellingen welke via het internet verbonden zijn met een centrale computer bij het 
wetenschappelijke instituut Nikhef. In Nijmegen worden al sinds 2002 gegevens verzameld en in 
Amsterdam sinds 2004. Ook in de regio's Eindhoven, Enschede, Leiden, Utrecht en Groningen staan 
HiSPARC detectoren. Het project wordt momenteel ook uitgebreid naar andere landen zoals 
Denemarken en Engeland. Het project wordt gecoördineerd vanuit het Nikhef te Amsterdam.  

Voor de detectie van de geladen deeltjes die ontstaan zijn tijdens botsingen van hoog energetische 
kosmische stralen met onze atmosfeer, wordt gebruik gemaakt van scintillators. Het materiaal 
waarvan deze detectoren gemaakt zijn, heeft als eigenschap een lichtflits te genereren als er een 
geladen deeltje door heen vliegt. De lichtintensiteit is afhankelijk van de hoeveelheid energie die door 
het inkomende geladen deeltje in het materiaal wordt afgestaan. De lichtpulsen worden door 
fotoversterkerbuizen omgezet in elektrische signalen. Deze worden met behulp van een 
oscilloscoopkaart in een PC opgeslagen.  

Het aantal deeltjes dat per tijdseenheid de detector passeert is erg hoog. Omdat we alleen 
geïnteresseerd zijn in de deeltjes die uit dezelfde lawine komen (en dus van hetzelfde inkomende 
kosmische deeltje afkomstig zijn), wordt gebruikt gemaakt van twee scintillatorplaten (ieder 0.5 m2) 
met een onderling horizontale afstand van een aantal meter. Er dienen door beide platen gelijktijdig 
deeltjes te gaan. Deeltjes uit 
dezelfde lawine komen namelijk op 
bijna precies hetzelfde moment op 
aarde aan.  

Door nu de gegevens van de 
verschillende meetstations te 
correleren, kunnen deeltjeslawines 
onderzocht worden, die zich over 
een oppervlak van honderden 
vierkante kilometer uitstrekken!  

Met behulp van de 
deeltjesdichtheid en hoek van inval 
kan uiteindelijk de energie van het 
kosmische deeltje bepaald worden 
die de lawine veroorzaakt heeft.19 

                                                           
 
19 HiSPARC (z.d.). HiSPARC detector. Geraadpleegd op 24 november 2014.  http://www.hisparc.nl/over-
hisparc/hisparc-detector/  

Figuur 13: Detector 

http://www.hisparc.nl/over-hisparc/hisparc-detector/
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/hisparc-detector/
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Een fotoversterkerbuis of fotobuis maakt van licht een elektrisch signaal. De fotobuis bestaat uit een 
kathode, een aantal dynodes, en een anode. Als een foton op de kathode valt, kan hij een elektron 
vrijmaken (foto-elektrisch effect) uit het lichtgevoelige materiaal dat op deze kathode is aangebracht. 
Als lichtgevoelig materiaal gebruikt men meestal een stof met een lage uittreed-potentiaal voor 
elektronen en een hoge efficiëntie. Dat moet dus een stof zijn met een elektron in de buitenste baan 
zoals Na of K. Gewone metalen als koper hebben ook een lage uittreed-potentiaal, maar een zeer lage 
efficiëntie en zijn daarom niet geschikt om te dienen als fotokathode. Als we nu dit vrijgemaakte 
elektron zo op de anode laten vallen, zullen we het niet kunnen detecteren. Daarom zijn er tussen de 
kathode en de anode een aantal elektroden aangebracht die het aantal elektronen gaan 
vermenigvuldigen (daarom wordt een fotobuis in het Engels een PMT – Photo Multiplier Tube – 
genoemd). De elektroden, dynodes geheten, staan op een elektrische spanning en zijn voorzien van een 
laagje materiaal dat, als er een elektron op valt, minstens twee elektronen uitzendt. Met 10 dynodes is 
de versterking van de fotobuis in dat geval minstens 2: op de anode zien we een stroompulsje van 
2  elektronen. In de praktijk worden de dynodes op spanning gezet via een spanningsdeler tussen de 
hoogspanning en aarde. Afhankelijk van het type spanningsdeler zal de versterking van de fotobuis een 
waarde hebben die meestal ligt tussen de 10  en de 10. De kathode staat op aarde en de anode op een 
positieve hoogspanning of de kathode staat op een negatieve hoogspanning en de anode op aarde. 
Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.  

Wat ook een zeer belangrijk punt is, is het tijd oplossend vermogen van de fotobuis, d.w.z. de tijd die 
verstrijkt tussen de aankomst van een foton en de afgifte van de anodepuls. Deze tijd kan variëren 
omdat de elektronen uit de dynodes tijd nodig hebben om zich door de buis te verplaatsen naar de 
anode. Afhankelijk van de weg die de elektronen afleggen, zal de tijd variëren. Voor de detectie van 
tijden met scintillatietellers wil men deze spreiding zo klein mogelijk hebben. Het komt er nu op aan om 
de fotobuis geometrisch zorgvuldig te bouwen. Dit kan betekenen dat men het inwendige van de 
fotobuis ook tegen het aard magneetveld moet afschermen. Men doet dit meestal met een cilinder van 
mu-metaal. 

 
 

Zelfs in een geheel 
verduisterde ruimte zal de 
fotobuis nog steeds een 
elektronpuls meten. We 
noemen dat de 
donkerstroom van de 
fotobuis. Deze wordt o.a. 
veroorzaakt door het 
vrijkomen van elektronen 
uit de kathode via 
thermische emissie of door 
ruis in de uitleeselektronica. 
20 

 

 

                                                           
 
20 HiSPARC (z.d.). De fotoversterkerbuis. Geraadpleegd op 24 november 2014. http://www.hisparc.nl/over-
hisparc/hisparc-detector/fotoversterkerbuis/ 

Figuur 14: Photomultiplier Tube 

http://www.hisparc.nl/over-hisparc/hisparc-detector/fotoversterkerbuis/
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/hisparc-detector/fotoversterkerbuis/
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Astrofysica 

Een van de onderwerpen in de natuurkunde die zich bezig houdt met deeltjes uit de ruimte is de 
astrofysica. Zij houden zich bezig met drie dingen die belangrijk zijn in de astrofysica. Namelijk het 
zonnestelsel met de gravitatiewet van Newton, hoe sterren in elkaar zitten, hoe ze werken en de 
ontwikkeling van sterren. Hierbij gebruiken ze de kwantumfysica. En ten slotte kijken ze naar de 
structuur van het heelal. Deze is gebaseerd op de relativiteitstheorie. Hierbij kijken ze dus ook naar de 
deeltjes, die op de aarde afkomen. Ze proberen achter de oorsprong van deze deeltjes te komen. Maar 
tot nu toe zijn ze daar nog niet helemaal achter. Deze deeltjes bevatten soms heel veel energie.21 

Een bekend experiment die veel met dit thema te maken heeft is het Auger experiment. Dit is het 
grootste experiment met het opvangen van showers. Het doel is om de oorsprong van de deeltjes met 
een extreem hoge energie te ontdekken, die zorgen voor enorme showers met enorme hoeveelheden 
secundaire deeltjes. Er worden hiervoor 2 technieken gebruikt: 

1. ‘’The secondary particles reaching ground level are registered in water Cerenkov detectors and 
the fluorescence light emitted from the air showers is observed with telescopes overlooking the 
detector array. The observatory comprises two sites to allow full sky observations. A southern 
site in Argentina, which has been completed in summer 2008 and a northern site in Colorado 
(USA), which is presently being planned. ‘’ 

2. ‘’In parallel, a new technique is explored to register air showers: the detection of radio signals 
from air showers. The radiation is emitted by electrons and positrons in the air showers which 
are deflected in the Earth's magnetic field and thus emit synchrotron radiation.’’22 

De laatste jaren zijn ze steeds meer te weten 
gekomen over de deeltjes met de extreme 
energieën, waar ze vandaan komen, mede 
door dit experiment. Er zijn ook nog vele 
andere projecten om hierover meet te weten 
te komen, bijvoorbeeld het HiSPARC. Omdat 
deeltjes met zo’n hoge energie zo heel 
zeldzaam zijn, moet je wel een hele grote 
detector gebruiken, om genoeg events op te 
vangen om er echt iets mee te kunnen. Om 
even een idee te krijgen, de detector die ze 
voor dit experiment gebruiken is 30 keer zo 
groot als Parijs. In de figuur hiernaast zie je 1 
van die detectoren. 23 

 

 

                                                           
21 HiSPARC (z.d.). Astrodeeltjes fysica. Geraadpleegd op 24 november 2014.  http://www.hisparc.nl/over-
hisparc/astrodeeltjesfysica/ 
22 Radboud Universiteit Nijmegen (z.d.). Investigating the origin of the highest-energy cosmic rays with the 
Pierre Auger Observatory. Geraadpleegd op 15 februari 2015. 
https://www.astro.ru.nl/wiki/research/pierre_auger_observatory 
(http://www.narcis.nl/research/RecordID/OND1333920/Language/nl) 
 
 
23 Pierre Auger Observatory (z.d.). A Detector Thirty Times the Size of Paris. Geraadpleegd op 15 februari 2015. 
https://www.auger.org/index.php/cosmic-rays/detection  
 

Figuur 15: Detector 

http://www.hisparc.nl/over-hisparc/astrodeeltjesfysica/
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/astrodeeltjesfysica/
https://www.astro.ru.nl/wiki/research/pierre_auger_observatory
http://www.narcis.nl/research/RecordID/OND1333920/Language/nl
https://www.auger.org/index.php/cosmic-rays/detection
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Onweer:  

Dit hoort niet echt bij de deelvraag kosmische straling, maar omdat we het in de hoofdvraag toch 
hebben over onweer, geven we een korte verklaring.  

Er zijn drie soorten onweer: warmte onweer, frontaal onweer en orografische onweer.  

 
De linkse afbeelding is warmte onweer, deze ontstaat vaak in de zomer, de lucht warmt snel op. Dat 
kan de oorzaak zijn voor de vorming van cumuli wolken.  
De middelste afbeelding is een voorbeeld van frontaal onweer.  
De rechtse afbeelding is een voorbeeld van orografische onweer. 24 

Hoe ontstaat een onweerswolk eigenlijk?  

Het water in de zee en in rivieren kunnen warmte van de zon opnemen. Daardoor worden de 
vloeistofmoleculen steeds warmer. Als ze genoeg energie hebben, verdampen ze. Als het gas steeds 
verder stijgt, worden de vloeistofmoleculen 
weer kouder: ze condenseert weer en er 
ontstaan wolken. Als er genoeg 
watermoleculen zijn verdampt, en weer 
gecondenseerd, ontstaan er wolken. Regen 
ontstaat doordat er veel moleculen zijn 
gecondenseerd, waardoor er regendruppels 
ontstaan.  

Als het gaat onweren, ontstaat een 
cumulonimbuswolk of donderwolk. Een 
donderwolk ontstaat als er veel vocht in de 
lucht zit, of als de lucht erg warm is of als de 
warme lucht snel omhoog gestuwd wordt 
door koude lucht, dit zie je ook op de 
afbeelding.  

                                                           
24 Weerstation Nijverdal (z.d.). Onweer verklaard. Geraadpleegd op 15 februari 2015. 
http://www.weerstationnijverdal.nl/index.php/informatief/weetjes/172-onweer-verklaard  
 

Figuur 16: Warmte onweer Figuur 18: Frontaal onweer Figuur 17: Orografische onweer 

Figuur 19: Ontstaan onweerswolk 

http://www.weerstationnijverdal.nl/index.php/informatief/weetjes/172-onweer-verklaard
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Als de warme lucht opstijgt, koelt het waterstofgas af en condenseert het tot druppels.  

Daardoor wordt er extra energie toegevoegd aan de wolk.  

Vervolgens zullen de waterdruppels ook weer afkoelen, waardoor ze weer naar beneden zullen zakken. 
De stroom die naar beneden gaat, de neerwaartse stroom, raakt in wrijving met de opwaartse stroom. 
De koude lucht raakt dus in wrijving met de warme lucht. Hierdoor ontstaat een elektrische lading, 
waardoor de donderwolk wordt opgebouwd. De donderwolk kun je herkennen aan de vorm: een platte 
bovenkant, die lijkt op een aambeeld.  

Bij onweer kom je de term bliksem tegen, wat is dat precies en hoe ontstaat het? In de atmosfeer is er 
eigenlijk sprake van een soort van stroomkring tussen de zogenaamde ionosfeer en de aarde. In de 
ionosfeer zitten de positieve lading en op de aarde de negatieve lading. Er loopt een stroom van tussen 
deze 2 delen. Deze stroom bestaat uit positieve en negatieve deeltjes. Hierbij zitten ook elektronen. 
Deze deeltjes zijn ontstaan door ionisaties en ook door onder andere kosmische straling. We noemen 
dit ook wel de mooi weer stroom. De atmosfeer is dan in rust. Een onweerswolk is eigenlijk de 
overdrager van deze ladingen, dus een soort van spanningsbron. (25) 

Tussen de aarde en de ionosfeer staat normaal, als de atmosfeer in rust is, een spanning van 300 kV. 
Je zou denken dat de ionosfeer op een gegeven moment ‘op’ zou zijn, oftewel geen lading meer zou 
hebben, want er staat bij een mooi weer stroom een stroom van 1400 A. Maar dat is niet zo, hierin 
spelen onweersbuien een rol. Zij zorgen dat er een lading aanwezig blijft.  

Tussen de aarde en de wolken zit een elektrisch veld: de ionosfeer. Als de druppeltjes afkoelen, vallen 
ze naar beneden. Dit heeft als gevolg, dat de druppeltjes aan een kant negatief en aan een kant positief 
raken: ze worden gepolariseerd. 

De druppels vallen met de positieve kant naar beneden, de negatieve kant is naar boven gericht. 
Negatieve druppels worden sneller aangetrokken, waardoor de druppel steeds groter wordt en steeds 
meer negatief geladen wordt. Daardoor komen de negatieve grote druppels aan de onderkant van de 
wolk te zitten. De positief geladen druppels blijven klein en bereiken daardoor makkelijker de 
bovenkant van de wolk: de bovenkant van de wolk wordt dus positief geladen. (25) 

Het verschil tussen deze ladingen wordt steeds groter. Uiteindelijk slaat er een vonk over, omdat de 
ladingen zich willen neutraliseren.  

De bliksem neemt een bepaalde weg door de lucht, lucht is een niet zo’n goede geleider. Het kanaal, 
zo wordt de weg die de bliksem gaat, kun je in een aantal stappen onderverdelen, zoals in de afbeelding 
hieronder duidelijk is gemaakt. Vanaf de aarde ontstaat er ook een kanaaltje, het grondkanaal. Hierop 
sluit het kanaal vanuit de wolk op aan. (25) 

 

Figuur 20: Vorming van kanaal 
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Er zijn 5 soorten bliksem, hieronder vallen de Intra Cloud (IC), Cloud to Ground (CG) ,Cloud to Cloud 
(CC), Ground to Cloud (GC) en Boll Lightning.  

1. Cloud to Cloud en Intra cloud 
Er loopt een stroom tussen de positieve kant van de ene wolk naar de negatieve kant van de 
andere wolk.  
Deze “interne” bliksem verlicht de wolk van binnenuit. Wat ook kan, is dat er een ontlading 
plaats vindt tussen twee naburige wolken. De ontlading vindt dan meestal plaats tussen de 
positieve bovenkant van de ene wolk en de negatieve onderkant van de andere wolk, maar dit 
komt minder vaak voor. (25) 

 

 

                     Figuur 21: Ontlading van wolk naar wolk 

 
2. Bliksem van de wolk naar de lucht 

Deze vorm komt voor, als er een ontlading plaatsvindt tussen een tegenovergestelde lading 
binnen een wolk en de omringende lucht. Dit type bliksem is niet zo krachtig als de bliksem 
van wolk naar de grond. Bliksem van wolk naar lucht vindt meestal plaats tussen de lucht en 
de positieve bovenste delen van een wolk, dus aan de top van de Cumulonimbuswolk.(25) 

 

 

                        Figuur 22: Ontlading van wolk naar lucht  
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3. De derde die we gaan bespreken is de bliksem van de 

wolk naar de aarde. Deze wordt ook wel verticale 
ontlading genoemd.  
Dit is de gevaarlijkste vorm van bliksem. Deze vorm van 
bliksem vindt plaats als de lading beweegt tussen de 
negatieve onderkant van de wolk en de positief geladen 
aarde. Een zeldzame bliksem is de ontlading tussen de 
positieve bovenkant van een wolk en een sterk negatieve 
bron op aarde. Het geïoniseerde kanaal is nu veel langer, 
waardoor de bliksemflits roodachtig zal zijn als de wolk 
regen bevat, blauwachtig als deze hagel bevat, gelig als er 
zich veel stof in de atmosfeer bevindt en witte bliksem 
duidt op een lage vochtigheid, waardoor snel brand kan 
ontstaan. 25  

 

 

Voor deelvraag 2 hebben we gebruik gemaakt van de ontladingen tussen wolken, oftewel cloud to 
cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Christ Akkermans, Judith Noorlander, Lizzy Willemse (2006).  Hoe ontstaat bliksem?. Geraadpleegd op 15 
februari 2015. http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer  
 

Figuur 23: Ontlading van wolk naar grond 

http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer
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Deelvraag 2: Wordt er tijdens onweersbuien significant meer 
kosmische straling gemeten? 
 
Dataverwerking 
 
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe wij de relevante gegevens verzamelt en verwerkt hebben. De 
data die wij gebruikt hebben is afkomstig van HiSPARC (events) en het KNMI (neerslag en bliksems). 
Voor de verwerking van deze gegevens hebben we gebruikt gemaakt van Excel 2013. 
 
Voor een aantal jaren hebben wij de bliksemdata van 1 mei tot en met 31 augustus in Excel verwerkt 
tot een kolom met daarin het aantal bliksems per uur. Wij hebben die periode gekozen omdat er dan 
veel onweer voorkomt. Arne de Laat van het Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, 
heeft de bliksemdata beschikbaar gemaakt via een downloadformulier op de website van HiSPARC. De 
data is te downloaden op http://data.hisparc.nl/data/download/. Kies ‘Lightning’ en kies ‘Cloud-cloud 
end’ bij ‘Lightning type’. De startdatum voor elk jaar is 20xx-05-01 00:00 en de einddatum is 20xx-09-
01 00:00 waarbij ‘xx’ de laatste twee cijfers van het jaar voorstellen. We hebben besloten om alleen 
de bliksems in de wolk (naar schatting 95% van het totale aantal bliksems) te kiezen. Het type ‘Cloud-
cloud end’ geeft het eindpunt van een ontlading in de wolk aan. Sla het csv bestand op in een mapje 
met het goede jaartal. De bliksemdata is beschikbaar van 2004 t/m 2012. 
 
Na het downloaden moet de data geïmporteerd worden in Excel. Selecteer het vakje A1. Klik bij ‘Data’ 
op ‘From text’ (in de Nederlandse versie heet alles anders maar alles staat wel op dezelfde plaats) en 
selecteer het csv bestand waarin de bliksemdata staat. Start het importeren vanaf rij 24. Klik twee maal 
op ‘Next’. Zorg dat je alleen de 3e kolom importeert door bij de overige 5 kolommen ‘Do not import 
column (skip)’ te selecteren. Klik op ‘Finish’. Ga met behulp van de link 
http://www.unixtimestamp.com/ na wat de UNIX timestamp is van 1 mei 20xx 00:00. Vul in hokje A2 
de volgende formule in om van UNIX timestamp naar het aantal uren sinds 1 mei 20xx te gaan: =(A1-
x)/3600. Op de plaats van ‘x’ moet de UNIX timestamp komen. Dubbelklik op de rechter onderhoek 
van cel B1 om de formule van B1 automatisch door te trekken (dit heet de vulgreep) naar onderen 
zodat alle tijdstippen van bliksemontladingen van UNIX timestamp naar uren sinds 1 mei 20xx 
geconverteerd worden. Nu moeten de tijdstippen van de ontladingen geordend worden per uur. 
Daarvoor hebben we ‘Data Analysis’ nodig maar dat moet eerst geactiveerd worden. Klik op ‘File’ en 
ga dan naar ‘Options’ en vervolgens naar ‘Add-Ins’. Klik op ‘Go...’, dat zich onderaan naast ‘Manage:’ 
bevindt. Kruis het hokje ‘Analysis ToolPak’ aan en klik op ‘OK’. Vul in hokje C1 ‘1’ in en in hokje C2 ‘2’. 
Selecteer beide hokjes en trek het met de vulgreep door tot 2952 (het aantal uren van 1 mei t/m 31 
augustus). Klik nu bij ‘Data’ op ‘Data Analysis’ (dat net geactiveerd is) en selecteer ‘Histogram’ en klik 
op ‘OK’. ‘Input Range’ is kolom B (klik op kolom B of vul ‘B:B’ in). ‘Bin Range’ is kolom C. Selecteer 
‘Output Range’ en klik op vakje D1. Klik nu op ‘OK’ en wacht tot Excel klaar is. Verwijder kolom A, B, C 
en D en de eerste en laatste rij van kolom E. Nu hebben we de bliksemdata verwerkt. 
 
De neerslagdata van een naburig KNMI station (voor HiSPARC station 13 – Hervormd Lyceum West is 
dat KNMI station Schiphol bijvoorbeeld) hebben we verkregen via 
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/select_uur.cgi?language=nl. Selecteer de periode van 
1 mei t/m 31 augustus 20xx. Selecteer het element ‘RH’ en het goede meetstation en klik op ‘Download 
dataset’. Importeer het csv bestand in Excel vanaf rij 14 en klik op ‘Next’. Wijzig de pijlen zodanig dat 
er 3 kolommen ontstaan. Klik dan op ‘Finish’ zodat de 3 kolommen geïmporteerd worden. De 
neerslagdata is al per uur geordend maar moet nog wel een kleine wijziging ondergaan. Klik op ‘Ctr-R’ 
en gan naar ‘Replace’. Vul bij ‘Find what’ -1 en bij ‘Replace with’ 0 ingevuld wordt. -1 betekent namelijk 
minder dan 0,05 mm neerslag in een uur. Als het goed is, zijn de kolom met bliksemdata en de 3 
kolommen met neerslagdata even lang. 

http://data.hisparc.nl/data/download/
http://www.unixtimestamp.com/
http://www.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/select_uur.cgi?language=nl
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Vervolgens moet de eventdata gedownload worden. Dit kan net als de bliksem via 
http://data.hisparc.nl/data/download/ maar het nadeel is dat je dan alles nog per uur moet ordenen 
en dat Excel maximaal 1 miljoen rijen per werkblad kan hebben terwijl er in mei t/m augustus misschien 
wel 5 miljoen events zijn. Daarom hebben wij voorwerkte data gedownload van de website van 
HiSPARC. Ga naar http://data.hisparc.nl/show/stations_by_country/ en selecteer een meetstation. Als 
er geen grafieken te zien zijn, ga dan naar ‘Instellingen voor compabiliteitsweergave’ en voeg hisparc.nl 
toe. Ga dan opnieuw naar bovengenoemde link. De bovenste grafiek geeft het aantal events per uur. 
Ga naar de juiste datum en klik rechtsboven de grafiek op ‘Source’ en klik op ‘Opslaan’. Doe dit voor 
de periode 1 mei t/m 31 augustus voor alle beschikbare jaren. Soms zijn er periodes zonder data of 
met veel ontbrekende dagen. Download alleen grote aaneengesloten periodes. Let ook goed erop of 
de grafiek een dagelijkse gang heeft (meer events bij hogere temperatuur). Als dit zo is dan is de 
detector verkeerd afgesteld en niet betrouwbaar. Ook kan het zijn dat het aantal events heel laag is 
(rond de 100 in plaats van ongeveer 1000-2000). Dat is ook geen goede data. Tot slot moet het 
gemiddelde aantal events in een jaar ongeveer gelijk blijven. Het mag niet zo zijn dat in mei en juni het 
gemiddelde 2000 is en in juli en augustus slechts 1000. 
 
Na het downloaden van eventdata moeten de csv bestanden geïmporteerd worden in Excel. Daartoe 
moeten twee dingen gebeuren. Ten eerste moeten de rijen met bliksemdata en neerslagdata 
verwijderd worden op de dagen dat er eventdata beschikbaar is (zie ook punt 5 onderaan waarom dit 
handig is). Ten tweede moeten de csv bestanden samengevoegd worden omdat je voor elk 
meetstation voor elk jaar tot wel 123 (als voor alle dagen van 1 mei t/m 31 augustus eventdata 
beschikbaar is) csv bestandjes hebt. Dat kan al gauw zorgen dat je 1000 keer een klein csv bestandje 
moet importeren. Het samenvoegen gaat als volgt: 
 
1. Maak een batch file door kladblok te openen, onderstaande regels te kopiëren en vervolgens op te 
slaan als csv_merger.bat. Het samengevoegde csv bestand zal de naam ‘all_events’ krijgen. 
  
@echo off 
copy *.csv all_events.csv 
 
2. Plaats de batch file in een map. Kopieer vervolgens de events van een aaneengesloten periode (1 
mei t/m 3 juni bijvoorbeeld als er op 4 juni geen eventdata is) naar deze map. Bij het kopiëren is het 
van groot belang om de csv bestandjes van onder naar boven te selecteren en dan op ‘Kopiëren’ of 
Ctrl-C te klikken respectievelijk drukken omdat anders de volgende van het samengestelde csv 
bestand niet klopt. 
3. Dubbelklik op de batch file. Je hebt nu een bestand dat all_events.csv heet (bij meerdere periodes 
zou je de samengevoegde bestanden kunnen nummeren). Het kan nodig zijn om op F5 te drukken als 
het nieuwe csv bestand niet meteen verschijnt. 
4. Importeer all_events.csv in een apart Excel tabblad. Zorg dat je de eerste kolom (met de uren) niet 
importeert maar alleen de kolom met het aantal events per uur. Als het goed is zijn er nu afwisselend 
rijen met witregels, vervolgens een rij met het woord ‘value’ erin en dan 24 getallen die het aantal 
events aangeven. 
5. De witregels en het woordje ‘value’ moeten uit de kolom verwijderd worden. Selecteer in Excel de 
kolom met de events. Klik dan op ‘Filter’ (het trechtertje). Klik op de selectieknop bovenaan de 
kolom. Selecteer 'Number filters’ en dan 'is greater than or equal to' en typ dan in het vak ernaast '0' 
in. Alle witregels en de tekst verdwijnen en alleen de events blijven over. Kopieer de eventdata naar 
de bliksem- en neerslagdata van dat jaar. Als de eventdata uit meerdere periodes bestaat als gevolg 
van ontbrekende meetgegevens op bepaalde dagen dan is het van belang om de eventdata op de 
goede plaats naast de bliksem- en neerslagdata te zetten. Maar als laatstgenoemde data al 
verwijderd is op de dagen waarop geen events zijn dan zou dat geen probleem moeten zijn. 
 

http://data.hisparc.nl/data/download/
http://data.hisparc.nl/show/stations_by_country/
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Als het goed is hebben we nu in kolom A de bliksemdata, in kolom B t/m D de neerslagdata en in kolom 
E de eventdata. Verwijder kolom B en C (datum en uur van de neerslag). Eventueel kan er bovenaan 
een rij ingevoegd worden met een titel voor elke kolom. Door bij ‘View’ op ‘Freeze Panes’ en dan 
‘Freeze Top Row’ te klikken wordt de eerste rij vastgezet en verdwijnt deze niet bij het naar beneden 
scrollen. 
 
We kijken niet alleen naar het aantal bliksems in het huidige maar ook in het voorgaande uur. Maak 
rechts van de kolom met de bliksems een nieuwe kolom en kopieer de kolom met bliksemdata naar 
deze nieuwe kolom. Voeg bovenaan de nieuwe kolom een lege cel in zodat alle rijen één hokje naar 
beneden opschuiven. Als de som van de eerste en tweede kolom groter is dan 0, dan heeft het dus in 
het voorgaande en/of huidige uur geonweerd. Doe hetzelfde voor de neerslag data. We hebben nu 
twee kolommen met bliksemdata, twee met neerslagdata en één met de events. 
 
We gaan nu 6 kolommen maken waarin gefilterd wordt op basis van het wel of niet optreden van 
onweer en regen. In de eerste kolom ‘Geen onweer’ komen de events van de uren waarin er in het 
huidige en voorgaande uur geen bliksem en regen is geweest. Vul in hokje F2 (of F1 als je de kolom 
geen titel hebt gegeven) de volgende formule in: =IF(A2+B2=0;IF(C2+D2=0;E2;"");""). Zorg met behulp 
van de vulgreep (dubbelklik op de rechter onderhoek) dat dit voor alle events gebeurd. In de tweede 
kolom ‘Alleen bliksem’ is er in het huidige en/of voorgaande uur minimaal 1 bliksem opgetreden maar 
geen regen. In de derde kolom ‘Alleen regen’ is er enkel regen en geen bliksem geweest. In de vier 
kolom ‘Licht onweer’ is er minimaal 1 bliksem opgetreden én het heeft geregend. In de vijfde kolom 
‘Matig onweer’ is dat ook maar dan moeten er de afgelopen twee uur minimaal 120 bliksems geweest 
zijn (gemiddeld 1 per minuut). Bij ‘Zwaar onweer’ moeten er minimaal 7200 ontladingen in het 
afgelopen en huidige uur geweest zijn (gemiddeld 1 per seconde). Dat laatste komt niet veel voor. 
Hieronder volgt een tabel waarin overzichtelijk is aangegeven wat er in elke van de zes kolommen 
moet komen te staan. Vergeet niet om aan te vullen met de vulgreep (dus niet alleen in vak F2 maar 
ook alle andere vakken van de kolom moet de formule staan). Omdat één onweerscategorie te breed 
is hebben we het onweer in drie categorieën verdeeld (licht, matig en zwaar). 
 

Kolom Vak Formule 

F ‘Geen onweer’ F2 =IF(A2+B2=0;IF(C2+D2=0;E2;"");"") 

G ‘Alleen bliksem’ G2 =IF(A2+B2>0;IF(C2+D2=0;E2;"");"") 

H ‘Alleen regen’ H2 =IF(C2+D2>0;IF(A2+B2=0;E2;"");"") 

I ‘Licht onweer’ I2 =IF(A2+B2>=1;IF(C2+D2>0;IF(A2+B2<=119;E2;"");"");"") 

J ‘Matig onweer’ J2 =IF(A2+B2>=120;IF(C2+D2>0;IF(A2+B2<=7199;E2;"");"");"") 

K ‘Zwaar onweer’ K2 =IF(A2+B2>=7200;IF(C2+D2>0;E2;"");"") 

 
 
Van de bewerkte data wordt een tabel en een grafiek gemaakt. Voor alle 6 de categorieën wordt het 
aantal, het gemiddelde, de standaardafwijking, het minimum, het 25e percentiel, de mediaan, het 75e 
percentiel en het maximum in een tabel gezet. Op basis van de tabel wordt voor elke categorie een 
boxplot gemaakt. Hieronder staan de gebruikte formules (voor de eerste categorie). Deze moeten voor 
de 6 categorieën gebruikt worden. 
 

Aantal =COUNTIF(F:F;">1000") 

Minimum* =MIN(IF(F:F>1000;F:F;"")) 

25e percentiel* =PERCENTILE(IF(F:F>1000;F:F;"");0,25) 

Mediaan* =MEDIAN(IF(F:F>1000;F:F;"")) 

75e percentiel* =PERCENTILE(IF(F:F>1000;F:F;"");0,75) 

Maximum* =MAX(IF(F:F>1000;F:F;"")) 
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Een * betekent dat na het invoeren van de formule op Ctrl-Shift-Enter gedrukt moet worden. Er komt 
dan {} om de formule te staan. In de formule staat het getal 1000. Dit is gedaan om incorrecte data 
eruit te filteren. Stel dat het gemiddelde aantal events 1700 is. De meeste events zitten tussen de 1200 
en 2200 bijvoorbeeld. Als er dan opeens een waarde van 600 bij zit dan is het zeer waarschijnlijk dat 
dat een foute meting is. Deze moet niet meegeteld worden. Ook de waarde 0 wordt dan niet 
meegeteld omdat het meetstation dan buiten werking is. De grens tussen betrouwbaar en 
onbetrouwbare data moet per jaar bekeken worden. Dit kan door kolom E (met alle events) te sorteren 
van klein naar groot, te vinden bij ‘Data’ en dan bij ‘AZ’. De grenswaarde zet je dan onder de eerste 
betrouwbare waarde. Als de grenswaarde vastgesteld is druk je op Ctrl-Z om de oorspronkelijke 
volgorde van de eventdata te herstellen. 
 
Tot slot wordt van de tabel een grafiek gemaakt waarin een boxplot elke categorie voorstelt. Maak een 
nieuwe tabel met daarin voor alle categorieën het minimum, het verschil tussen het minimum en het 
25e percentiel, het verschil tussen de mediaan en het 25e percentiel, het verschil tussen het 75e 
percentiel en de mediaan en het verschil tussen het maximum en het 75e percentiel. Zet in de eerste 
kolom de naam en elke categorie. Selecteer de hele tabel en ga naar ‘Insert’, ‘Insert Column Chart’ en 
dan ‘Stacked Column’. Dubbelklik in de grafiek op het onderste gedeelte van de staaf, ga naar ‘Fill & 
Line’ en vink ‘No Fill’ aan. Doe dit ook voor het gedeelte erboven en het bovenste gedeelte. Alleen de 
twee middelste gebieden van de staaf blijven nu over (die eventueel een andere kleur gegeven kunnen 
worden). Klik op het bovenste van die twee gebieden. Ga naar ‘Add Chart Element’, ‘Error Bars’, ‘More 
Error Bars Options’, ga naar ‘Error Bar Options’, vink ‘Plus’ en ‘Custom aan’ en druk op ‘Specify Value’. 
Selecteer de laatste kolom van de tabel en druk op ‘OK’. Doe nu hetzelfde voor het 2e gebied van onder 
(dit gebied is onzichtbaar gemaakt) maar vink dan ‘Minus’ aan en bij ‘Specify Value’ moet in het vakje 
‘Negative Error Value’ de 2e kolom (3e kolom als je de kolom met de namen van de categorieën 
meetelt) van de tabel geselecteerd worden. Ga naar ‘Add Chart Element’, ‘Axis Titles’ en dan ‘Primary 
Vertical’. Geef de as de naam ‘Events per uur’. Het diagram kan ook nog een titel krijgen, bijvoorbeeld 
de naam van het station en het jaartal. Eventueel kan de tekst in het diagram zwart in plaats van grijs 
gemaakt worden. 
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Resultaten 

In de onderstaande grafieken en tabellen is voor 6 verschillende HiSPARC stations gedurende 
verschillende jaren de verdeling van het aantal events in 6 verschillende categorieën weergegeven. In 
het diagram is voor elke categorie een boxplot te vinden met de uiterste waarden, de 25e en 75e 
percentielen en de mediaan. In de tabel onder de grafiek staan alle waarden voor elke categorie 
weergegeven. In de kolom ‘Aantal’ staat het aantal uren waarin aan elke categorie is voldaan. 
Hieronder staan de verschillende categorieën en de eisen nog eens weergegeven. ‘Per 2 uur’ slaat op 
het voorgaande en het huidige uur. 

 

Categorie Neerslag per 2 uur Ontladingen per 2 uur 

Geen onweer 0 0 

Alleen bliksem 0 >0 

Alleen regen >0 0 

Licht onweer >0 1 - 119 

Matig onweer >0 120 - 7199 

Zwaar onweer >0 >7200 

 

In de titel van de grafiek staat het HiSPARC station en het jaartal. In onderstaande tabel is te vinden 
welke KNMI weerstations we aan de HiSPARC stations gekoppeld hebben. Ook is de afstand in 
kilometers tussen de stations gegeven. 

 

HiSPARC station KNMI weerstation Afstand (km) 

13 – Hervormd Lyceum West 240 Schiphol 4 

303 – Kennemer College 257 Wijk aan Zee 4 

601 – Werenfridus 249 Berkhout 5 

1001 – Universiteit Utrecht 260 De Bilt 4 

3001 – Universiteit Leiden 210 Valkenburg 4 

7001 – Universiteit Twente 290 Twenthe 3 

 

Omdat in de regendata de hoeveelheid neerslag per uur gegeven is, moesten de bliksemdata en de 
eventdata ook per uur geordend zijn.  
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 278 764 863 898 931 1011 

Alleen bliksem 184 695 859 896 925 1012 

Alleen regen 47 887 925 959 1009 1206 

Licht onweer 23 880 933 971 985 1037 

Matig onweer 13 890 927 975 1053 1117 

Zwaar onweer 0 - - - - - 
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13 - Hervormd Lyceum West 2005
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 919 1178 1294 1330 1363 1723 

Alleen bliksem 440 1213 1297 1335 1384 1712 

Alleen regen 42 1248 1375 1413 1471 1730 

Licht onweer 53 1322 1389 1417 1554 2124 

Matig onweer 52 1294 1407 1473 1545 1920 

Zwaar onweer 3 1854 1954 2054 2372 2690 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1590 1075 1289 1324 1361 1642 

Alleen bliksem 802 1178 1309 1341 1378 1885 

Alleen regen 227 1244 1375 1418 1473 3295 

Licht onweer 126 1259 1365 1404 1461 2961 

Matig onweer 113 1248 1384 1444 1510 2201 

Zwaar onweer 8 1359 1411 1651 1877 2489 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1305 1147 1248 1277 1309 1546 

Alleen bliksem 500 1175 1266 1296 1329 1505 

Alleen regen 117 1188 1303 1344 1393 1852 

Licht onweer 31 1254 1310 1350 1366 1594 

Matig onweer 41 1259 1354 1406 1626 2325 

Zwaar onweer 6 1251 1312 1317 1442 1697 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1447 1060 1206 1239 1275 1457 

Alleen bliksem 84 1231 1311 1404 1505 1917 

Alleen regen 157 1162 1270 1306 1397 1851 

Licht onweer 45 1231 1300 1367 1505 1922 

Matig onweer 19 1188 1270 1345 1506 1917 

Zwaar onweer 1 1327 1327 1327 1327 1327 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1489 1553 1828 1905 2017 2429 

Alleen bliksem 466 1627 1868 1941 2072 3242 

Alleen regen 168 1751 1897 2000 2120 2870 

Licht onweer 78 1671 1834 1993 2232 3395 

Matig onweer 47 1725 1923 2158 2397 4810 

Zwaar onweer 16 2358 2645 3077 5162 7464 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1572 1217 1406 1493 1742 2113 

Alleen bliksem 546 1301 1439 1514 1728 1990 

Alleen regen 292 1259 1462 1586 1780 2540 

Licht onweer 113 1360 1487 1587 1727 2678 

Matig onweer 42 1311 1682 1878 2240 3113 

Zwaar onweer 6 1592 1950 2080 2157 2551 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1663 1112 1264 1322 1393 1691 

Alleen bliksem 798 1124 1316 1373 1445 1727 

Alleen regen 205 1160 1305 1369 1438 1940 

Licht onweer 135 1170 1331 1402 1481 2131 

Matig onweer 90 1274 1367 1437 1590 2494 

Zwaar onweer 3 1459 1537 1615 1835 2054 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 948 1104 1286 1331 1374 1502 

Alleen bliksem 547 1114 1269 1327 1375 1560 

Alleen regen 60 1325 1395 1425 1491 1947 

Licht onweer 43 1233 1388 1473 1528 2356 

Matig onweer 43 1280 1463 1626 2046 3187 

Zwaar onweer 6 1606 2186 2893 3198 3847 
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303 - Kennemer College 2005
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1154 1074 1266 1332 1414 1790 

Alleen bliksem 395 1109 1267 1321 1387 1779 

Alleen regen 120 1209 1342 1439 1535 1962 

Licht onweer 55 1219 1325 1370 1481 2518 

Matig onweer 32 1292 1421 1515 1672 2250 

Zwaar onweer 6 1391 1436 1521 1540 1644 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1575 1030 1259 1318 1374 1621 

Alleen bliksem 790 1055 1272 1327 1389 1668 

Alleen regen 170 1159 1334 1409 1468 1974 

Licht onweer 139 1243 1350 1411 1506 1977 

Matig onweer 93 1248 1342 1435 1539 2313 

Zwaar onweer 3 1655 1716 1776 1923 2069 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1085 1608 1940 2060 2167 2599 

Alleen bliksem 226 1783 2063 2173 2305 2958 

Alleen regen 67 1834 2033 2150 2234 3422 

Licht onweer 17 1788 2007 2112 2370 2703 

Matig onweer 15 2313 2339 2608 2824 3564 

Zwaar onweer 16 2094 2749 3358 4955 6867 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 506 1322 1561 1634 1706 1938 

Alleen bliksem 252 1353 1554 1645 1728 2228 

Alleen regen 95 1426 1610 1741 1863 2484 

Licht onweer 65 1402 1565 1707 1846 2253 

Matig onweer 37 1390 1494 1663 1777 2406 

Zwaar onweer 0 - - - - - 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1765 837 967 1015 1060 1246 

Alleen bliksem 657 867 995 1038 1082 1287 

Alleen regen 310 876 987 1062 1142 1439 

Licht onweer 129 935 1031 1089 1147 1605 

Matig onweer 64 958 1065 1139 1224 1643 

Zwaar onweer 11 967 1103 1243 1325 1353 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1666 701 884 933 983 1231 

Alleen bliksem 818 723 905 959 1009 1360 

Alleen regen 160 833 904 949 1029 1366 

Licht onweer 163 812 926 972 1021 1360 

Matig onweer 97 826 962 1006 1099 1481 

Zwaar onweer 4 918 974 1038 1100 1149 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 2139 549 636 664 692 1044 

Alleen bliksem 173 615 663 684 706 814 

Alleen regen 283 610 684 710 748 1432 

Licht onweer 15 663 712 729 775 859 

Matig onweer 12 683 712 741 765 818 

Zwaar onweer 0 - - - - - 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1633 510 598 625 657 819 

Alleen bliksem 824 513 609 631 661 772 

Alleen regen 223 557 642 668 694 801 

Licht onweer 155 573 629 653 680 772 

Matig onweer 112 572 619 641 664 744 

Zwaar onweer 1 612 612 612 612 612 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 543 2118 2381 2490 2712 4521 

Alleen bliksem 260 2239 2437 2563 2774 3800 

Alleen regen 46 2393 2662 2865 3105 3778 

Licht onweer 42 2382 2606 2812 3082 3751 

Matig onweer 42 2319 2698 2942 3241 4227 

Zwaar onweer 5 2878 3154 3270 3341 4875 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 857 1971 2251 2393 2660 5196 

Alleen bliksem 108 2121 2286 2484 2776 3998 

Alleen regen 84 2174 2403 2548 2929 3409 

Licht onweer 9 2296 2389 2519 2794 3028 

Matig onweer 8 2331 2713 2800 2944 3092 

Zwaar onweer 0 - - - - - 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1823 701 807 836 864 1015 

Alleen bliksem 634 728 811 846 873 987 

Alleen regen 253 766 852 888 926 1089 

Licht onweer 118 776 848 880 923 1036 

Matig onweer 90 780 864 905 941 1148 

Zwaar onweer 19 845 904 958 1017 1180 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1542 1155 1370 1421 1468 1971 

Alleen bliksem 826 1179 1355 1405 1454 1628 

Alleen regen 248 1301 1464 1533 1634 2348 

Licht onweer 101 1342 1429 1499 1564 2193 

Matig onweer 50 1333 1448 1498 1584 2571 

Zwaar onweer 2 1468 1474 1481 1487 1493 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1229 1003 1168 1257 1434 1860 

Alleen bliksem 790 1020 1192 1344 1453 1838 

Alleen regen 97 1109 1261 1404 1616 2043 

Licht onweer 97 1019 1280 1487 1637 2584 

Matig onweer 71 1120 1338 1490 1656 2473 

Zwaar onweer 5 1328 1570 1670 1708 1975 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1409 1171 1388 1437 1478 1645 

Alleen bliksem 904 1064 1419 1471 1515 2178 

Alleen regen 130 1368 1481 1529 1578 2877 

Licht onweer 73 1131 1500 1563 1638 2697 

Matig onweer 81 1409 1553 1615 1694 2959 

Zwaar onweer 0 - - - - - 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1487 1130 1375 1470 1604 1853 

Alleen bliksem 654 1199 1365 1453 1616 1824 

Alleen regen 142 1245 1542 1685 1778 2268 

Licht onweer 88 1236 1383 1496 1668 2889 

Matig onweer 69 1351 1431 1505 1767 2601 

Zwaar onweer 3 1749 2026 2302 2412 2521 
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 Aantal Minimum 25e percentiel Mediaan 75e percentiel Maximum 

Geen onweer 1727 1018 1174 1240 1299 1491 

Alleen bliksem 857 1034 1187 1252 1320 1507 

Alleen regen 141 1114 1240 1284 1337 1461 

Licht onweer 125 1067 1221 1272 1341 1491 

Matig onweer 97 1079 1217 1288 1352 1477 

Zwaar onweer 5 1234 1293 1353 1361 1380 
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Conclusie 

Bij het bekijken van de grafieken viel het ons op dat het aantal events in de categorie ‘Zwaar onweer’ 
meestal een stuk hoger ligt dan in de categorie ‘Geen onweer’. Bij de categorie ‘Matig onweer’ is dit 
in mindere mate het geval. De overige 3 groepen verschillen niet veel van de categorie ‘Geen onweer’. 
Ondanks dat ‘Zwaar onweer’ meestal veel hoger of een stukje hoger ligt dan de rest, is er in een aantal 
gevallen weinig verschil met de andere groepen. Maar die gevallen zijn voor ons geen reden om dan 
maar te concluderen dat het aantal events niet hoger is bij ‘Zwaar onweer’. Het zou namelijk erg 
moeilijk zijn om uitgaande van die conclusie de gevallen te verklaren waarin ‘Zwaar onweer’ wel boven 
de rest uitspringt. 

Wij hebben een aantal verklaringen bedacht waarom er in sommige gevallen geen of weinig verschil is 
tussen de groep ‘Geen onweer’ en ‘Zwaar onweer’. Ten eerste zijn er een aantal grafieken geen of zeer 
weinig gevallen die in de categorie ‘Zwaar onweer’ vallen dus dan valt er ook weinig te vergelijken. 
Verder kan de afstand tussen het HiSPARC station en het KNMI weerstation een rol spelen. Zo zou het 
op het ene station kunnen regenen en op het andere niet. Zo komt de meetwaarde in de verkeerde 
categorie terecht. Dit zou een aantal gevallen kunnen verklaren. Een belangrijke reden kan liggen in de 
manier van dataverwerking. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een buitje zonder onweert boven het 
meetstation hangt terwijl het 200 km verderop hard onweert. Als gevolg van onze manier van 
dataverwerking zou deze meting onder ‘Zwaar onweer’ geschaard kunnen worden terwijl dit helemaal 
niet zo is. We zouden wel kunnen filteren op de afstand tussen de bliksem en het meetstation, maar 
het probleem is dat een onweersbui meer dan 100 km verderop voor een hoger aantal events kan 
zorgen als de wind de neerslagdeeltjes richting het HiSPARC station transporteert. Ook zou het kunnen 
dat het regent op een station en dat er veel ontladingen zijn maar dat het actiefste gedeelte van de 
onweersbui ergens anders overtrekt. Dan zou het aantal events laag blijven ondanks dat de meting tot 
‘Zwaar onweer’ gerekend wordt. Tot slot zou het ene station dankzij een bepaalde instelling van de 
detector gevoeliger voor onweer kunnen zijn dan andere stations. 

Het valt op dat er nauwelijks verschil is tussen ‘Alleen bliksem’ en ‘Geen onweer’. Het blijkt dus dat het 
aantal events alleen hoger is als er naast bliksem ook regen aanwezig is. De reden kan zijn dat als het 
onweert én regent de onweersbui zich boven het meetstation bevindt. Als het alleen maar onweert 
en niet regent dan zit de onweersbui niet boven het meetstation. Het meetstation moet zich dus echt 
onder de onweerswolk bevinden. De regen is een teken van aanwezigheid van de onweersbui. In de 
hypothese stelden wij dat de regen radioactieve stoffen, geproduceerd door de onweersbui, naar 
beneden brengt. Bij het bekijken van de grafieken viel ons op dat de categorie ‘Alleen regen’ over het 
algemeen wat meer events per uur laat zien dan ‘Geen onweer’. Dat zou dus een indicatie kunnen zijn 
dat de regen radioactieve stof naar beneden brengt. Maar dan is er dus blijkbaar geen onweersbui 
nodig die radioactieve stoffen maakt. 
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Deelvraag 3: Wat zijn mogelijke verklaringen voor een 
eventuele relatie tussen onweer en kosmische straling? 

In de bijlage zitten de 5 artikelen die we gebruikt hebben voor het behandelen van deze deelvraag: 

Bijlage 1: Background Cosmic Count Increase Associated with Thunderstorms. 

Bijlage 2: Recovering of the energy spectra of electrons and gamma rays coming from the         
thunderclouds. 

Bijlage 3: Correlation between cosmic ray flux and electric atmospheric field variations with the ARGO-
YBJ experiment. 

Bijlage 4: Initial results from simultaneous observation of X-rays and electric fields in a thunderstorm. 

Bijlage 5: Gradual increase of energetic radiation associated with thunderstorm activity at the top of 
Mt. Fuji. 
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In een onderzoeksverslag is vermeld dat deeltjesdetectors op bergen meer elektronen en gamma’s 
meten bij onweersbuien. Meestal zit in de top van een onweersbui positieve lading en in het midden 
van de onweersbui negatieve lading. Het aardoppervlak is positief geladen. Elektronen worden vanuit 
het negatieve ladingscentrum versneld richting de top en vliegen de ruimte in. Hierbij wordt ook veel 
gammastraling gevormd. Deze gebeurtenis wordt een Terrestial Gamma-ray Flash (TGF) genoemd. 
Onderweg veroorzaken ze ionisaties waardoor er een geleidend kanaal gevormd wordt en een 
positieve wolk-wolk ontlading optreedt tussen de positieve top en het negatieve midden van de wolk. 
Soms bevindt zich onderaan de wolk een klein positief ladingscentrum. Hierdoor worden er vanuit het 
negatief geladen midden elektronen versneld richting de positieve onderkant van de wolk. Onderweg 
komen er door ionisaties steeds meer elektronen vrij en wordt er een geleidend kanaal gevormd. Door 
het geleidende kanaal vindt een negatieve wolk-wolk ontlading plaats tussen het negatieve midden en 
de positieve onderkant van de wolk. De lawine aan elektronen veroorzaakt ook veel gammastraling. 
Dit wordt een Thunderstorm Ground Enhancement (TGE) genoemd. De elektronen worden 
grotendeels geabsorbeerd maar de gammastraling veel minder. Het is dus vooral de gammastraling 
die in hoeveelheid toeneemt. De gamma’s hebben een energie tot 20 MeV maar er kunnen uitschieters 
naar 100 MeV zijn. 

De toename in kosmische straling varieert van enkele procenten tot 1000% en in een onderzoek waarin 
een ballon in een onweersbui werd gestuurd werd de stralingsintensiteit van röntgenstraling (in dit 
geval 30-120 keV) op een hoogte van 4 km zelfs 100 maal zo groot als normaal. 26 De grote verschillen 
in toename komen tot stand doordat telkens een ander soort straling (gamma’s, elektronen, muonen, 
röntgenstraling) met verschillende hoeveelheden energie (30 keV tot 500 MeV) en op verschillende 
hoogtes (0 tot 5 km) gemeten werd bij onweersbuien waarin de sterkte van het het elektrische veld 
kan variëren met de tijd en plaats. 

Bij een TGE is de onderkant van de wolk positief geladen in plaats van negatief. Hierdoor worden 
negatieve wolk-grond ontladingen tussen het negatieve midden van de wolk en de (voorheen) 
positieve aarde tegengehouden. Negatieve wolk-wolk ontladingen tussen het negatieve midden vande 
wolk en de positieve onderkant komen echter juist vaker voor. Normaal gesproken is tijdens een 
onweersbui het elektrisch veld op de aarde positief maar door de aanwezigheid van de positieve lading 
keert het elektrisch veld om. In de volgende twee afbeeldingen wordt dit duidelijk gemaakt. De zwarte 
lijn geeft de sterkte van het elektrisch veld op het aardoppervlak weer. De groene lijn is het aantal 
gedetecteerde deeltjes per tijdseenheid (de schaal begint hier niet bij 0). De blauwe staafjes zijn 
negatieve wolk-grond ontladingen en de rode staafjes zijn negatieve wolk-wolk ontladingen. Te zien is 
dat om 13:10 het elektrische veld op het aardoppervlak sterk negatief wordt. Er treden geen negatieve 
wolk-grond bliksems meer op maar het aantal negatieve wolk-wolk bliksems neemt juist toe. 
Tegelijkertijd neemt de stralingsintensiteit toe. In het tweede diagram ontbreekt de groene lijn maar 
is het verband tussen de bliksem en de sterkte van het elektrisch veld op het aardoppervlak wel te 
zien. 

                                                           
26 Eack K.B., Beasley W.H., Rust W.D., Marshall T.C., Stolzenburg M. (27 december 1996). Initial results from 
sumultaneous observation of X-rays and eletric fields in a thunderstorm. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A
%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thun
derstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA  
 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
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Figuur 24: ASEC 

 

 

Figuur 25: ASEC 

Voor het optreden van een grote TGE moet de sterkte van het elektrisch veld in de onweersbui rond 
de 300 kV/m zijn. Maar volgens het artikel kunnen TGE’s ook optreden bij een zwakker elektrisch veld 
waarbij geen ontladingen in de nabijheid plaatsvinden. Hierbij worden kosmische stralingsdeeltjes 
versnelt in een relatief sterk gedeelte van het elektrisch veld van de onweersbui en veroorzaken 
kleinere lawines. Deze vorm van TGE’s zou veel vaker voorkomen dan de TGE met grote lawines. 
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Overigens worden elektronen versneld en positronen afgeremd tussen het negatieve midden en de 
positieve onderkant van de onweersbui. Er werden dan ook meer elektronen dan positronen 
gedetecteerd op de berg. Positieve muonen worden afgeremd en negatieve muonen worden versneld 
maar omdat er meer positieve muonen dan negatieve voorkomen volgens het artikel worden er toch 
meer positieve dan negatieve muonen gedetecteerd. 27 

In een ander onderzoeks worden vergelijkbare bevindingen beschreven. De piek van hoogenergetische 
deeltjes in onweersbuien kan volgens de auteurs op twee manieren tot stand komen. De eerste is een 
puls van enkele milliseconden die samenhangt met een ontlading. De tweede oorzaak is een 
geleidelijke verhoging die enkele tientallen seconden kan aanhouden en veroorzaakt wordt door een 
sterk elektrisch veld in de onweersbui (TGE). De verhoogde stralingsintensiteit is te meten op hoge 
bergen en op vliegtuigen en ballonnen die met een detector uitgerust zijn. Maar als de wolkenbasis 
laag is dan is het effect ook op zeeniveau merkbaar. Het centrum van positieve lading hangt dan lager. 
Bij het binnendringen van primaire kosmische straling in de atmosfeer ontstaat er bij het botsen met 
atomen secundaire kosmische straling waaronder elektronen. Deze elektronen worden in het 
elektrisch veld van de onweersbui versnelt en veroorzaken ionisaties. De elektronen worden afgeremd 
door atomen en zenden daarbij gammastraling uit. Deze gammastraling wordt remstraling genoemd. 
Het zijn vooral de gamma’s die gedetecteerd worden, aangezien de elektronen voor een groot deel 
geabsorbeerd worden door de lucht. De gamma’s hebben een energie tot ongeveer 10 MeV. 28 

In een derde studie wordt ook melding gemaakt van een hogere intensiteit van kosmische straling. Er 
wordt melding gemaakt van een piek van enkele tientallen minuten die veroorzaakt lijkt te worden 
door TGE’s. Daarnaast is er nog sprake van een kleinere piek die enkele uren kan aanhouden. Deze 
piek zou kunnen ontstaan doordat radioactieve aërosolen zoals radon met de regen naar beneden 
komen en daarbij gammastraling uitzenden. 29 

  

                                                           
27 Chilingarian, Ashot (9 October 2011). Recovering of the energy spectra of electrons and gamma rays coming 
from the thunderclouds. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_com
ing_from_the_thunderclouds  
 
28 Tatsuo Torii, Takeshi Sugita, Sachiko Tanabe, Yoshihisa Kimura, Masashi Kamogawa, Kazuaki Yajima, and 
Hiroshi Yasuda (27 December 2008). Gradual increase of energetic radiation associated with thunderstorm 
activity at the top of Mt. Fuji. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL037105/epdf  
 
 
29 Zeng Y., Zhu F.R., Jia H.Y., Wu C.Y., Bologninio I., Giroletti E., Salivini P., for the Argo-YBJ Collaboration (2013). 
Correlation between cosmic ray flux and electric atmospheric field variations with the ARGO-YBJ experiment. 
Geraadpleegd op 15 februari 2015 via http://www.cbpf.br/~icrc2013/papers/icrc2013-0757.pdf 
 

http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL037105/epdf
http://www.cbpf.br/~icrc2013/papers/icrc2013-0757.pdf
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Eindconclusie 

Uit onze resultaten blijkt dat het aantal events per uur hoger is bij zwaar onweer. Soms is dat niet het 
geval maar dat zou veroorzaakt kunnen worden door een gebrek aan zwaar onweer, de afstand tussen 
het HiSPARC en het KNMI station, de manier van dataverwerking en de instellingen van de detector. 

De piek in kosmische achtergrondstraling kan op verschillende manier tot stand komen. De eerste is 
een korte puls van hoogenergetische deeltjes die ontstaan bij een bliksemontlading. De hoofdoorzaak 
lijkt volgens ons een Thunderstorm Ground Enhancement te zijn. Hierbij worden elektronen in het 
elektrische veld tussen het negatieve midden en de positieve onderkant van de onweersbui versneld. 
Als gevolg van ionisaties komen nog meer elektronen vrij. De elektronen worden afgeremd door 
atomen en zenden daarbij gammastraling uit. De detector meet vooral gammastraling aangezien de 
elektronen grotendeels geabsorbeerd worden door de lucht. De energie van de gamma’s kan oplopen 
tot enkele tientallen MeV. Een derde verklaring voor de verhoogde stralingsintensiteit is dat 
radioactieve aërosolen zoals radon met de regen naar beneden komen en vervolgens gammastraling 
uitzenden. Dit zou ook kunnen verklaren waarom het aantal events in de categorie ‘Alleen regen’ soms 
ook hoger is dan wanneer het niet regent. 

Dat het aantal events bij zwaar onweer niet altijd hoger lag dan wanneer er geen onweer is zou naast 
de 4 reden in de eerste alinea ook kunnen komen doordat de lokale omstandigheden boven het 
meetstation niet gunstig waren voor het ontstaan van gammastraling. Het zou kunnen dat er zich geen 
positief ladingscentrum boven de detector onderin de wolk bevindt waardoor er geen elektronen 
versneld worden in het elektrisch veld tussen het negatief geladen midden en de ‘positieve’ onderkant. 

Onze hypothese was niet helemaal juist. De hoeveelheid kosmische achtergrondstraling is bij zwaar 
onweer weliswaar hoger dan wanneer er geen onweer is maar onze verklaring is niet goed. Er was 
geen enkele studie te vinden waarin er aangetoond werd dat er bij bliksemontladingen radioactieve 
stoffen ontstaan. Het is ook niet de bliksem maar het elektrische veld van de onweersbui die de meeste 
hoogenergetische deeltjes produceert. Wel kunnen er met de regen radioactieve stoffen naar beneden 
komen maar die worden niet door de onweersbui geproduceerd. 
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Reflectie  
In het examenjaar is het op de Prins Maurits gebruikelijk dat men een profielwerkstuk doet. Een 
werkstuk over een thema wat je interessant vindt, maar wat tevens ook bij je profiel past. Wij hebben 
allebei het profiel N&T en natuurkunde trekt allebei onze aandacht. Wij hebben onderzoek gedaan op 
het gebied van het natuurkundige onderwerp Kosmische straling. De reden dat wij voor dit onderwerp 
hebben gekozen, is dat we er in VWO 5 een module over hebben gekregen en het ons toen erg 
aansprak. We vinden het een razend interessant onderwerp, mede omdat er nog niet veel bekend is 
over kosmische straling. Waar komt het vandaan, waarom zoveel energie. Maar we vonden het leuker 
om er nog een onderwerp bij te kiezen, waar Robert erg geïnteresseerd in is. Onweer! Bij de module 
in VWO 5 hadden we het al gehad over luchtdruk en te temperatuur en andere weerfactoren, die 
invloed hadden op kosmische straling. Daarom begonnen we heel breed met veel verschillende 
factoren, maar we kwamen op een gegeven moment uit op onweer. Omdat uit proefdata bleek dat er 
wel een correlatie zou kunnen bestaan tussen onweer en de hoeveelheid deeltjes, die werden 
gemeten door detectoren door het hele land. Na het verzamelen van nog meer proefdata, kwamen 
we op onze uiteindelijke hoofdvraag. Omdat de resultaten best goed te noemen waren, zijn we veel 
data gaan verzamelen van 6 stations, van de zomermaanden, omdat er dan de meeste onweer is. Uit 
sommige jaren bleek inderdaad een mooi resultaat uit te komen, maar niet alle jaren waren zo goed. 
Bij het verzamelen van de data ging af en toe wel eens wat mis, maar door ervaring leert men. We 
kwamen steeds tot snellere manieren om de data te verkrijgen en te verwerken. We hadden daarbij 
de hulp van Arne de Laat, die op ons verzoek op de site van HiSPARC een extra link heeft toegevoegd, 
waardoor we het aantal bliksems konden downloaden, waarvoor we hem heel dankbaar zijn. Na vele 
lange Excel bestandjes doorgewerkt te hebben, hebben we een antwoord kunnen geven op deelvraag 
2. Met de visie van anderen, waarvoor we een viertal artikelen hebben gebruikt, zijn we tot een 
eindconclusie gekomen. Wat we de volgende keer beter zouden doen, als we nog een keer een 
profielwerkstuk zouden moeten maken, is de planning. We zijn niet zo goed in plannen en dat hebben 
we de afgelopen dagen gemerkt. Ook is er soms iets voor nodig om ons aan het werk te krijgen, daar 
zouden we soms wat aan moeten veranderen. De samenwerking liep daarentegen wel goed, we 
hadden afspraken gemaakt wie wat zou doen en daar hebben we ons aan gehouden. We kwamen 
allebei met bruikbare ideeën, wat ons veel tijd heeft bespaart, ook al was er soms ook wel ideeën, die 
achteraf fout waren, of ons tijd hebben gekost, maar dat gebeurt altijd wel in een onderzoek. We 
zouden het onderzoek eigenlijk met z’n drieën doen, maar Auke is afgehaakt. Wat we best wel jammer 
vonden, omdat het ons leuk leek om hem iets te leren, in hoeverre hij het niet kon bijbenen. Een slome 
laptop heeft ons soms wel dwars gezeten, maar we zijn er toch in geslaagd om een kwalitatief werkstuk 
af te leveren. Wat we verder erg fijn vonden is dat je in het examenjaar je 2 uur per week tijd krijgt om 
aan je PWS te werken. Deze uren vonden wij erg fijn, omdat je aan de ene kant aan het werk gezet 
wordt, omdat we zelf niet zulke goede planners zijn is dat heel handig. Maar ook omdat we onze 
voortgang konden bespreken met Dhr. ABC v. Dis. We zijn heel goed door hem geholpen, hij heeft ons 
tips gegeven, onder andere over Meneer De Laat. Maar hij heeft ons ook heel goed geholpen bij het 
thema zelf: Kosmische straling. Hij heeft ons ook in VWO 5 de module Kosmische Straling gegeven, dus 
hij wist er al veel van. Verder konden we met vragen bij hem terecht, of als we even vast liepen. Verder 
hebben we ook weer heel veel geleerd over het programma Excel. Omdat we allebei onze eigen 
talenten hebben, de een is meer van Excel, de ander meer van het net ordenen van gegevens en zo 
kunnen we nog veel meer dingen opnoemen, zijn we tot dit werkstuk gekomen en zelf zijn we tevreden 
met de uitkomst. 
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http://www.weerstationnijverdal.nl/index.php/informatief/weetjes/172-onweer-verklaard
http://www.weerstationnijverdal.nl/index.php/informatief/weetjes/172-onweer-verklaard
http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer
http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer
http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer
http://www.profielwerkstukonweer.nl/index.php?view=ontstaanonweer
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
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Logboek 

Logboek fase 1 
Activiteit Tijd (uren) Datum Wie? 

PWS handleiding doornemen 1 8 september Robert en Léander 

Deelgebied vaststellen 1 11 september Robert en Léander 

Deelgebied vaststellen 1 15 september Robert en Léander 

Onderwerp vaststellen 1 18 september Robert en Léander 

HiSPARC data bekijken en verwerken 1 22 september Robert en Léander 

Internet doorzoeken 1 25 september Robert en Léander 

HiSPARC data verwerken tot 
grafieken en tabellen en voorlopige 
conclusies daaruit trekken 

6 26 september Robert 

Bronnen doorzoeken naar 
informatie deelvraag 1 

3 26 september Léander 

Voorlopige hoofdvraag en 
deelvragen opstellen met 
beschrijving van voorlopige 
bevindingen 

4 27 september Robert en Léander 

Voorlopige bevindingen presenteren 1 2 oktober Robert en Léander 

Onderzoeksplan en werkplan maken 1 6 oktober Robert en Léander 

Onderzoeksplan en werkplan 
bijstellen 

1 9 oktober Robert en Léander 

Definitief onderzoeksplan en 
werkplan maken 

3 11 oktober Robert 
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Logboek fase 2 
Activiteit Tijd (uren) Datum Wie? 

PWS fase 1 inleveren 1 13 oktober Robert en Léander 

Uitzoeken wat significant is 1 27 oktober Robert 

Bronnen opzoeken over historie 1 27 oktober Léander 

Uitzoeken wat significant is 1 30 oktober Robert 

Uitzoeken wat significant is 1 3 november Robert 

Gegevens verzamelen waar bestaat 
kosmische straling uit? 

1 3 november Léander 

Mail 1 opstellen 1 6 november Robert 

Mail 1 opstellen 1 10 november Robert 

Gegevens verzamelen afkomst 
kosmische straling 

1 10 november Léander 

Mail 1 opstellen en versturen naar 
Arne de Laat 

4 13 november Robert 

Mail 2 opstellen 1 17 november Robert 

Mail 2 opstellen en versturen naar 
Arne de Laat 

3 19 november Robert 

Wachten op antwoord van Arne, 
hisparc data bekijken 

1 20 november Robert en Léander  

Wachten op antwoord van Arne, 
hisparc data bekijken 

1 24 november Robert en Léander 

Gegevens verzamelen en filteren  1 24 november Léander 

Dataverzoek aan Arne herhalen 1 27 november Robert 

KNMI bliksemdata en data van 
hisparc verwerken 

1 1 december Robert en Léander 

KNMI bliksemdata en data van 
hisparc verwerken 

3 3 december Robert  

KNMI bliksemdata en data van 
hisparc verwerken 

2 4 december Robert en Léander 

Afstandsberekeningen op wereldbol 1 8 december Robert en Léander 

Gegevens verwerken in eigen 
woorden 

4 9 december  Léander 

Afstandsberekeningen op wereldbol 1 11 december  Robert en Léander 

Deelvraag 2 uitwerken 3 11 december Robert 

Deelvraag 1 uitwerken 3 11 december Léander 

Mail 3 opstellen en versturen naar 
Arne de Laat 

2 12 december Robert 

Deelvraag 1 concept afmaken 3 12 december  Léander 

PWS fase 2 voltooien 4 13 december Robert en Léander 
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Logboek fase 3 

Activiteit Tijd (uren) Datum Wie? 

    

Bespreken voortgang en proefdata 
waar we een voorlopige hypothese 
uit konden trekken  

2 12 en 15 Januari 
2015 

Robert en Léander 

Bespreken gegevens en bekijken 
buien op buienradar 

2 19 en 22 Januari 
2015 

Robert en Léander 

Data verzamelen en verwerken  3 6 februari 2015 Robert en Léander 

Proefdate verwerken 1 12 februari 2015 Robert en Léander 

Data verzameld  1 12 februari 2015 Robert 

Test data verzamelen en verwerken  4 13 februari 2015 Robert en Léander 

Data verwerken 4 13 februari 2015 Robert 

Data verwerkt 1 13 februari 2015 Léander 

Data verwerken  3 14 februari 2015 Léander  

Data verwerken en handleiding bij 
data  

6 14 februari 2015 Robert 

Deelvraag 1 afronden  3 15 februari 2015 Léander 

Logboek maken en uitleg bij data 1 16 februari 2015 Robert en Léander 

Deelvraag 1 afronden 3 16 februari 2015 Léander 

Data verwerken en deelvraag 2 
afronden 

4 16 februari 2015 Robert 

Deelvraag 3 afronden 4 17 februari 2015  Robert en Léander 

Literatuurlijst en zelfreflectie 3 17 februari 2015 Léander 

Beantwoorden hoofdvraag plus 
conclusie 

4 17 februari 2015 Robert 

Lay-out en afronding 2 17 februari 2015 Léander en Robert 

 
Totaal aantal uren:  
Robert: 94 uur 
Léander: 84 uur  
 

Presentatie en poster worden gemaakt door Léander, waar we ongeveer 10 uur voor rekenen, 
daarmee komt Léander uit op 84 uur en Robert op 94 uur.  
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Bijlagen:  

Bijlage 1: Background Cosmic Count Increase Associated with Thunderstorms. 

Bijlage 2: Recovering of the energy spectra of electrons and gamma rays coming from the         
thunderclouds. 

Bijlage 3: Correlation between cosmic ray flux and electric atmospheric field variations with the ARGO-
YBJ experiment. 

Bijlage 4: Initial results from sumultaneous observation of X-rays and eletric fields in a thunderstorm. 

Bijlage 5: Gradual increase of energetic radiation associated with thunderstorm activity at the top of 
Mt. Fuji. 
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Bijlage 1: 

Shaw, Glenn E. (15 september 1967). Background Cosmic Count Increase Associated with 
Thunderstorms. Geraadpleegd op 15 Augustus 2015 via 
http://www.readcube.com/articles/10.1029%2FJZ072i018p04623?r3_referer=wol&tracking_action=
preview_click&show_checkout=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.1029%2FJZ072i018p04623?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1
http://www.readcube.com/articles/10.1029%2FJZ072i018p04623?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1
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Bijlage 2: 

Chilingarian, Ashot (9 October 2011). Recovering of the energy spectra of electrons and gamma rays 
coming from the thunderclouds. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma
_rays_coming_from_the_thunderclouds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
http://www.academia.edu/6168220/Recovering_of_the_energy_spectra_of_electrons_and_gamma_rays_coming_from_the_thunderclouds
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Bijlage 3:  

Zeng Y., Zhu F.R., Jia H.Y., Wu C.Y., Bologninio I., Giroletti E., Salivini P., for the Argo-YBJ Collaboration 
(2013). Correlation between cosmic ray flux and electric atmospheric field variations with the ARGO-
YBJ experiment. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 
http://www.cbpf.br/~icrc2013/papers/icrc2013-0757.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbpf.br/~icrc2013/papers/icrc2013-0757.pdf
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Bijlage 4:  

Eack K.B., Beasley W.H., Rust W.D., Marshall T.C., Stolzenburg M. (27 december 1996). Initial results 
from sumultaneous observation of X-rays and eletric fields in a thunderstorm. Geraadpleegd op 15 
februari 2015 via 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url
=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Ele
ctric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUA
O0ouoV_gHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fkestrel.nmt.edu%2F~rsonnenf%2Fphys535%2Fpubs%2F1996_Eack_Xrays_and_Electric_Fields_in_Thunderstorms.pdf&ei=Z1vjVOmPNoLbPMbwgbAJ&usg=AFQjCNHgzJJuUZUinteKXJUAO0ouoV_gHA
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Bijlage 5:  

Tatsuo Torii, Takeshi Sugita, Sachiko Tanabe, Yoshihisa Kimura, Masashi Kamogawa, Kazuaki Yajima, 

and Hiroshi Yasuda (27 December 2008). Gradual increase of energetic radiation associated with 

thunderstorm activity at the top of Mt. Fuji. Geraadpleegd op 15 februari 2015 via 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL037105/epdf  
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