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Voorwoord 
Denk jezelf in als een kind van acht jaar op een witte januari middag. Je steekt je tong uit om de 

sneeuw te proeven. Als we nu de datum 6 maanden verder verplaatsen, zou dit kind niets proeven. 

Toch komt er van alles uit de lucht vallen, met veel hogere snelheid dan sneeuw, maar toch zo klein 

dat je het niet proeft, ziet, ruikt of hoort.  

Ondanks dat het in eerste opzicht tegenstrijdig klinkt, is juist mijn interesse gewekt door iets waarvan 

je niet merkt dat het er is. Dit betekent overigens niet dat deze deeltjes geen gevolgen hebben voor 

het dagelijkse leven. Als we ons nu terug verplaatsen naar januari, zou het kind dan meer deeltjes op 

zijn tong krijgen dan in juli, ondanks óf vanwege de sneeuw? Misschien heeft het aantal deeltjes een 

verband met de temperatuur, luchtdruk of iets totaal anders. 

Mijn doel en daardoor het doel van mijn profielwerkstuk is het vinden van correlatie tussen de 

kosmische straling en het weer.  

Robin de Vries, 29 oktober 2010   
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Inleiding 
Aan het einde van zijn of haar middelbare schoolcarrière schrijft iedere leerling een profielwerkstuk. 

Oorspronkelijk bedacht zodat alle leerlingen zich in een zelfgekozen -  profiel gerelateerd - onderwerp 

extra zouden verdiepen. Inmiddels is het iets achterhaald en kan iemand zijn profielwerkstuk overal 

over gaan, zolang het maar binnen het gekozen vakkenpakket past. Aangezien ik met mijn Natuur & 

Techniek profiel met informatica als keuzevak wel een profiel-gerelateerd onderwerp wilde nemen, 

heb ik gekozen voor een combinatie van natuurkunde en informatica. 

Zoals aangegeven in het voorwoord, heb ik een interesse opgebouwd voor deeltjes uit de ruimte ofwel 

kosmische straling en de mogelijke verbanden met het weer. De vraag die ik probeer te beantwoorden 

gedurende dit onderzoek is: “Is er een correlatie tussen kosmische straling en het weer?”. 

Om informatica bij dit vraagstuk te betrekken, schrijf ik kleine programma’s met de programmeertaal 

Python. Deze programma’s laat ik grafiekjes tekenen met gegevens van het Nikhef en een weerstation 

dat ik samen met een klasgenoot heb geplaatst op het dak van het St. Michaël College. Uit deze 

grafieken probeer ik verbanden te leggen en uiteindelijk conclusies te trekken.  

Om het onderzoek te starten zal ik eerst de programmeertaal Python onder de knie moeten krijgen. In 

tegenstelling tot enkele andere programmeertalen is dit geheel nieuw voor me. Daarna ga ik uit een 

selectie van de weergegevens een vergelijking maken met de gegevens van het Nikhef. 

Wat kunt u verwachten? Ik begin met een natuurkunde speedcursus. Aangezien niet iedereen thuis is 

in de wereld van deeltjes zal ik eerst zorgen dat alle begrippen duidelijk zijn zodat u weet wat er nu 

eigenlijk onderzocht is. Hierna worden door middel van Python verschillende grafieken opgebouwd, 

zodat onderzocht kan worden of er een correlatie is. 

Om het wat vlotter weg te laten lezen, zal de programmacode worden ingekort en herhalingen worden 

beperkt. De volledige code kunt u terug vinden in de appendix.  
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Bronnenonderzoek 

Wat is een deeltje? 
Om een idee te krijgen van wat we gaan onderzoeken, is eerst natuurkundige kennis nodig. 

Een molecuul bestaat uit atomen en deze atomen bestaan uit een 

kern en de banen eromheen. In de kern zitten protonen, deeltjes 

met een positieve lading. Om ervoor te zorgen dat de lading van het 

atoom neutraal is, staat tegenover ieder proton een elektron  met 

een negatieve lading. Deze elektronen ‘zweven’ in banen om de kern 

heen. Omdat net als bij een magneet twee positieve ladingen elkaar 

afstoten, zit er een soort lijm tussen de protonen om de kern stabiel 

te houden. Dit zijn neutronen en deze hebben geen lading en wegen 

ongeveer evenveel als een proton. 

Als voorbeeld nemen we Helium. Dit is het tweede element van het 

periodiek systeem. Helium bevat 2 protonen, 2 neutronen en 2 elektronen. Omdat neutronen en 

protonen in de kern zitten en vele malen zwaarder zijn dan een elektron, is het massagetal 4. 

Het aantal protonen bepaalt over welk atoom we het hebben, zo heeft een Helium atoom altijd twee 

protonen. Het aantal neutronen daarentegen kan verschillen, Helium kan bijvoorbeeld ook 1,2 of 4 

neutronen bevatten. Twee Helium atomen met een verschillend aantal neutronen zijn isotopen van 

elkaar. Een atoom wordt aangeduid met zijn naam en daarachter het totaal aantal protonen en 

neutronen. Het ‘normale’ Helium atoom is dus een Helium-4 atoom. Een Helium atoom met 4 

neutronen is dus een Helium-6 atoom. 

Een andere notatiewijze is: , waarbij 4 het aantal deeltjes in de kern is, en 2 het aantal protonen.  

Als een deeltje uit zichzelf uit elkaar valt omdat de kern instabiel is, noemen we dit deeltje radioactief. 

Bij het verval van een deeltje kan α ,β  of γ-straling vrijkomen. α-straling bestaat uit Helium-4 atomen 

en β-straling uit elektronen. 

Een voorbeeld van een radioactieve stof is Radium-226, deze vervalt in Radon, α- en γ-straling 

  

Figuur 1: 
Helium-4 atoom 
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Hoe ontstaat een deeltjesregen? 
Onder kosmische straling verstaan we de deeltjesregen die vanuit het heelal de atmosfeer 

binnendringt. 

Als twee deeltjes met elkaar botsen vallen ze uiteen in kleinere deeltjes. Door de instabiele kern of de 

hoge energie waarbij deze deeltjes ontstaan, vallen deze deeltjes ook weer uiteen. 

Dit gaat zo door en er ontstaan steeds meer deeltjes. Er wordt als het ware een soort kettingreactie in 

werking gezet in de vorm van een steeds groter wordende pannenkoek. Dit noemt met een 

deeltjeslawine of shower.  Uiteindelijk kunnen deze deeltjes gemeten worden in een deeltjesdetector. 

Als de deeltjesdetector een deeltje meet, noemt men dat een event. 

 

  

Figuur 2: Het uiteenvallen van een IJzer atoom 
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CSV bestanden 
De gegevens van de deeltjesdetectoren worden opgeslagen als CSV bestand. Deze bestanden worden 

meestal automatisch in Excel geopend. Deze bestanden bevatten data die op een speciale manier 

worden opgeslagen zodat ze ook leesbaar zijn voor andere programma’s. CSV staat voor Comma 

Separated Values. Dit zijn dus bestanden waarin de data met komma gescheiden is. 

Voorbeeld1 

jaar,merk,type,omschrijving,prijs 

1997,Ford,E350,"airco, abs, moon",3000.00 

1999,Chevy,"Type ""Extended Edition""",,4900.00 

1996,Jeep," Grand Cherokee ","IS VERKOCHT! 

air, moon roof, loaded",4799.00 

 

jaar merk type omschrijving prijs 
1997 Ford E350 airco, abs, moon 3000.00 
1999 Chevy Type "Extended Edition"   4900.00 
1996 Jeep Grand Cherokee IS VERKOCHT! 

air, moon roof, loaded 
4799.00 

 

Het bovenstaande illustreert de volgende regels: 

- Velden met een komma, aanhalingstekens (") of regel-einden, en velden die met een spatie 

beginnen of eindigen, worden omsloten door aanhalingstekens. 

- Aanhalingstekens binnen een veld worden verdubbeld.  

                                                           
1
Afkomstig van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand 



Profielwerkstuk Robin de Vries woensdag 6 april 2011 

 7 

Weergegevens 
Sinds een paar jaar staat er op het dak van het St. Michaël College een weerstation. Voordat de 

gegevens van het weerstation in een CSV document staan, moet er heel wat gebeuren. 

De gegevens worden door sensoren gemeten die vervolgens bijeenkomen in de centrale unit van het 

weerstation. Vanaf hier loopt er een kabel door de goot terug naar binnen, naar de console.  Vanaf de 

console (de Vantage PRO 2) zijn de gegevens af te lezen. 

Vanaf de console worden de gegevens iedere 5 minuten uitgelezen door de computer die ernaast 

staat. Deze gegevens worden vervolgens via FTP2 naar de server van het St. Michaël College 

getransporteerd in tekstformaat.  

Deze gegevens zijn te bekijken via: http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/downld08.txt 

De server voert een cron-job3 uit en de gegevens worden ingevoerd in een MySQL-database4. Vanuit 

hier kunnen ze gemakkelijk via een SQL5-commando naar een CSV bestand worden omgezet. 

Het omzetten van tekst-formaat naar de database gebeurt door een zelfgeschreven script. Dit script is 

te vinden in de appendix.  

                                                           
2
 File Transfer Protocol: een manier om bestanden naar het internet te uploaden 

3
 Cron-job: een taak die een server uitvoert met een vaste herhaling zoals iedere dag, ieder uur of iedere minuut 

4
 MySQL: een database vergelijkbaar met MS Access of nog simpeler met meerdere werkbladen in MS Excel 

5
 SQL: een codetaal om gegevens uit een database op te vragen, te verwijderen of te manipuleren. 

Figuur 3: Vantage PRO 2 

http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/downld08.txt
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Het programma 

Het idee 
Het idee achter het programma is simpel: het programma plot verschillende gegevens tegenover 

elkaar in een assenstelsel. Hiervoor hebben we gegevens nodig. Deze gegevens komen van een 

deeltjesdetector op het dak van onze school en het weerstation dat hiernaast staat. 

Voordat het programma geschreven kan worden moet nagedacht worden over wat het programma 

exact moet uitvoeren. Het programma moet gegevens inladen, verwerken en plotten. Dit kunnen we 

in enkele stappen omschrijven: 

1. Het downloaden van de gegevens 

2. Het inlezen van deze gegevens 

3. De gegevens verwerken tot twee aparte lijsten: één met de X- en de andere met de Y-data. 

4. Deze twee lijsten plotten in één grafiek. 

Het programma wordt geschreven in Python, een programmeertaal.  

Voor het plotten van de grafieken gebruiken we matplotlib: dit is een bibliotheek van Python die gratis 

te downloaden is. Dit programma zet X- en Y-coördinaten om in een grafiek en geeft de mogelijkheid 

om deze als afbeelding op te slaan op een computer en is dus perfect voor deze situatie.  
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Het schrijven van de code 

Deeltjesgegevens 

Om de grafieken te plotten zijn er twee bestanden nodig: één bestand met het aantal deeltjes en één 

bestand met gegevens van het weer. Als voorbeeld voor de deeltjesinslagen worden Hisparc data 

gebruikt. Om de code te schrijven worden de gegevens van 23 september 2010 gebruikt, te vinden op:  

http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/9/23/ 

De volgende gegevens worden gegeven:  

 

bin value 

0 3279 

1 3194 

2 3245 

3 3186 

4 3294 

5 3283 

6 3366 

7 3264 

8 3228 

9 3247 

10 3312 

11 3155 

 

Waarbij ‘bin’ het tijdstip is, dus 0 van 00:00 tot 01:00 duurt en ‘value’ het aantal events gedurende dat 

uur is. 

Als eerste test worden deze gegevens geplot. 

  

bin value 

12 3242 

13 3263 

14 3354 

15 3367 

16 3390 

17 3520 

18 3662 

19 3514 

20 3491 

21 3390 

22 3353 

23 3377 

http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/9/23/
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Code 1.1 

# import the libraries 

import csv 

import urllib2 

from pylab import * 

 

#set the events-url 

eventurl = 

“http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/9/23/” 

file = urllib2.urlopen(eventurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=”;”) 

 

#because the first 6 rows aren‟t data but description 

#remove these from the data-list 

data = [row for row in r][7:-1] 

 

#split the data in two axis 

time = [int(r[0]) for r in data] 

nevents = [int(r[1]) for r in data] 

 

#plot with matplotlib 

plot(time,nevents) 

axis([0,23,0,4000]) 

xlabel(„Tijd in uren ->‟) 

ylabel(„Aantal events ->‟) 

show() 
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Om inzicht te geven in het werken van de code staat er boven de code achter het #-teken een stukje 

commentaar geschreven. Wat duidelijk uit de grafiek blijkt, is een stijging van het aantal deeltjes rond 

18:00.   

Het programma functioneert dus zoals het zou moeten werken. De volgende stap is een vergelijking 

maken met het weer. 

Code 2.1 

De gegevens van 31 augustus 2010 worden ditmaal gebruikt omdat de weergegevens nu ook 

beschikbaar zijn. 

De enige aanpassing in de code is dus:  
eventurl = 

“http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/8/31/” 
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Weergegevens 

De gegevens van het weerstation van het St. Michaël College is in een CSV bestand geüpload op 

http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20100831.csv 

In de eerste kolom van het bestand staat de tijd in hetzelfde formaat als dat van de Hisparc gegevens 

van 0 tot 23. Omdat een totaal van het weer over een uur niet bestaat, is gekozen voor het weer 

tijdens het halve uur. Op 0 staan dus de weergegevens van 0:30 en op 23 de weergegevens van 23:30. 

In de derde kolom van het CSV bestand van de weergegevens staat de buitentemperatuur. Eerst wordt 

dit in een grafiekje t.o.v. de tijd geplot. 
 

Code 2.2 

 

Zoals in de grafiek te zien is, is het aan het einde van de dag wat warmer geworden.  Gezien de grafiek 

van 2.1 geen dergelijke vorm heeft, kan een verband haast al uitgesloten worden. Nu is het niet de 

strekking van het onderzoek om dit aan de hand van twee grafieken te doen. De volgende stap is de 

buitentemperatuur t.o.v. het aantal events te plotten in één grafiek. Als hier een rechte lijn of een 

andere bekende vorm uitkomt is er mogelijk een verband. 

  

http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20100831.csv
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Deeltjes- en weergegevens 

Voordat waarden tegenover elkaar geplot kunnen worden, moeten ze eerst gesorteerd worden. Om te 

kijken hoe dit moet binnen Python volgt eerst een test-rij. 

Er wordt gebruik gemaakt van een lineair-verband dat enigszins is aangepast. De waarden staan (net 

als de gegevens van deeltjes en weer) door elkaar. 

 

 

 

 

 

Code 3.1 

De gegevens uit de linker tabel moeten gesorteerd worden zoals de gegevens in rechter tabel anders 

gaat matplotlib ze foutief plotten. 

Allereerst voeren we de test-gegevens in: 
x = [1,4,8,6,3] 

y = [2,9,16,13,6] 

Vervolgens combineren we ze tot één lijst met data. De lijsten worden aan elkaar geritst, daarom heet 

deze functie ook zip. 
data = zip(x,y) 

Daarna kan de samengevoegde lijst gesorteerd worden via een functie die volgens de Python-

documentatie hier speciaal voor gemaakt is. 
data = sort(data,axis=0) 

Na het sorteren wordt de samengevoegde lijst weer gesplitst in een x- en een y-as om in te kunnen 

voeren in matplotlib. 
x = [float(r[0]) for r in data] 

y = [float(r[1]) for r in data] 

Als x en y vervolgens geplot worden, 

ontstaat exact de gezochte grafiek: de 

grafiek  met enkele afwijkingen. 

X Y 

1 2 

4 9 8 

8 16 

6 13 12 

3 6 

X Y 

1 2 

3 6 

4 9 

6 13 

8 16 
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Om te controleren of het sorteren correct verloopt, moet er ook nog worden gekeken naar een 

situatie met een dalende grafiek. Hiervoor wordt een grafiek met vier verzonnen metingen gebruikt. 

 

 

 

 

Deze  gegevens worden ingevuld in het programma van 3.1. 

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, maakt het 

programma er een stijgende grafiek van. Dit is incorrect! 

Om de fout te traceren worden de data die het programma 

heeft ingevoerd in matplotlib opgevraagd. 

x = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0] 

y = [0.0, 2.0, 3.0, 3.0] 

 

Wat opvalt is dat de gegevens verkeerd gesorteerd zijn. Een diepe duik in de Python-documentatie laat 

een andere manier zien voor het sorteren van de 2-dimensionale lijst. 

data = sorted(data) 
 

Bovenstaande functie wordt uitgeprobeerd. 

x = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0] 

y = [3.0, 2.0, 3.0, 0.0] 

En dit is een correcte weergave van de 

bovenstaande tabel. 

Zie code 3.2 voor een uitwerking.  

X Y 

0 3 

1 2 

2 3 

3 0 

X Y 

1 2 

3 0 

0 3 

2 3 
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Temperatuur 

Als de codes 2.1 , 2.2 en 3.2 gecombineerd worden kan een grafiek gemaakt worden met het aantal 

deeltjes t.o.v. de temperatuur. 

Code 4.1 

Om te zorgen dat er geen mini-lijntje in een assenstelsel komt, worden de kleinste en grootste 

waarden uit de x- en y-lijst gehaald en het venster daarop ingesteld.  

Axis([min(x),max(x),min(y),max(y)]) 

 

Uit deze vorm is een verband uit te sluiten. 
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Luchtdruk 
Natuurkundig gezien zou het aantal inslagen en de luchtdruk een relatie met elkaar kunnen hebben. 

Met een hogere luchtdruk zal de dichtheid v/d lucht hoger zijn en zullen minder deeltjes de grond 

bereiken. 

Code 4.2 

De enige aanpassing is het gebruik van de 17e rij van het CSV bestand van de weergegevens: de 

luchtdruk. 

Opnieuw laat een verband zich niet tonen. 
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Windsnelheid 
Om de windsnelheid in een grafiek uit te zetten, is het noodzakelijk om een dag te nemen met wind. 

Om aan deze voorwaarde te voldoen, wordt 1 januari 2011 genomen. Op deze dag waaide het 1,6 

km/u om 20:30 en 16,1 km/u om 14:30. 

Code 4.3 

De gegevens van het weer komen uit: http://stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20110101.csv 

En de gegevens van de deeltjes uit: http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2011/1/1/ 

De windgegevens bevinden zich in de 8e kolom van het CSV bestand van de weergegevens. 

Opnieuw laat zich haast geen verband tonen. 

  

http://stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20110101.csv
http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2011/1/1/
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Gegevens van een maand 
Omdat de resultaten tot nu toe nog niet bevredigend zijn, wordt nog een poging gedaan. Ditmaal, na 

advies van mijn begeleider, met een grotere set gegevens.  Helaas is de stabiliteit van het weerstation 

niet optimaal en zijn alleen de luchtdruk gegevens van januari 2011 aanwezig. Het programma hoeft 

enkel aangepast te worden aan een gegevensset van meerdere dagen. 

Op 7 januari 2011 is er ’s avonds een aparte gebeurtenis geweest waardoor er gedurende twee uur 

meer dan 17.000 events per uur waren. Deze gegevens worden eruit gefilterd omdat ze geen 

betrekking hebben op het onderzoek.  

data = filter(lambda m: m[1] <= 6000, data) 

 

In bovenstaand plaatje is een dalende lijn te zien. Er zit nog wel veel ruis in maar een trendlijn laten 

tekenen is haalbaar. 
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Trendlijn 

Het berekenen van een trendlijn is ontzettend ingewikkeld. Het doel is het vinden van een lijn waarvan 

de kwadraten van de afstanden tussen de metingen en de lijn minimaal zijn. In plaats van twee 

pagina’s aan berekeningen wordt de polyfit functie van numpy (een rekenmodule van Python) 

gebruikt. Deze trendlijn wordt rood gestippeld getekend. Gezien de ruis aan het begin lijkt een lineaire 

trendlijn het best op zijn plaats. 

z = numpy.polyfit(x, y, 1) 

p = numpy.poly1d(z) 

plot(x,p(x),"r--") 

print p 

 
 

 

De waarde die uit: print p  volgt:   

Hieruit volgt dat: , waarbij N het aantal events is en p de luchtdruk in hPa 
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Conclusie 
Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is nu te beantwoorden: is er een correlatie tussen 

komische straling en het weer? 

Op basis van de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat dit zo is voor de luchtdruk en de 

kosmische straling. Uit de metingen van januari 2011 blijkt dat: , waarbij 

N het aantal events is en p de luchtdruk in hPa. 

Volgens de ‘algemene gaswet’ of ‘Wet van Boyle en Gay-Lussac’ zijn de luchtdruk en temperatuur 

afhankelijk van elkaar en zal de temperatuur dus ook op een manier een verband hebben met de 

kosmische straling die gemeten wordt. Helaas is dit vanwege de technische mankementen van het 

weerstation niet aangetoond. 
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Nawoord 
Eind vorig schooljaar ben ik begonnen met dit profielwerkstuk. Nog geheel gedesoriënteerd ging ik 

opzoek naar een onderwerp en kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat het iets met natuurkunde en 

informatica te maken moest hebben. 

Ieder onderzoek heeft zijn hoogte- en dieptepunten. In mijn geval viel het weerstation te vaak uit 

waardoor er geen gegevens beschikbaar zijn van langere perioden dan één maand. Hoe dit komt heb ik 

nog steeds niet achterhaald, maar ik ben tevreden met de gegevens die ik heb verkregen. 

Het maken van dit profielwerkstuk was een continu leerproces over het gebruik van Python. Het leren 

van een programmeertaal gaat niet over rozen maar met vallen en opstaan. Het is wel vervelend als er 

een hinderlijke fout zit in je grafieken waardoor niets meer klopt. Gelukkig heb ik dat op tijd ontdekt 

. 

Naast hoe je Python gebruikt, heb ik ook veel geleerd over verbanden tussen gegevens en het 

ontbreken ervan . Waar je met natuurkunde altijd prachtige vloeiende grafieken krijgt, val je nu in de 

harde werkelijkheid waar alle verbanden niet vanzelfsprekend zijn. 

Als laatste wil ik graag twee mensen bedanken. Ten eerste is dat Bart van Dalen, mijn begeleider, voor 

de support en tips waar ik dat nodig had. Ten tweede Floor Terra, die mij tips en een spoedcursus over 

Python heeft gegeven zodat ik een vlotte start had en als ik vast liep weer verder kon. 

Heren, bedankt! 
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Bronnen 
 

Citaten/Parafrases 

CSV bestanden:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand 

Kosmische lawines: http://www.cdbeta.uu.nl/subw/hisparc/project/hisparc.php 

 

Naslagwerk 

Wikibooks:  http://nl.wikibooks.org/wiki/Programmeren_in_Python 

Python.org:  http://wiki.python.org/  

Coolpython.nl:  http://www.coolpython.nl/tutorials/tut/tut.html 

HiSPARC informatie:  http://www.cdbeta.uu.nl/subw/hisparc/project/hisparc.php 

Kosmische lawines:  http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/ 

Radioactiviteit en Fysica: H19 Natuurkunde Overal vwo deel 4, derde druk 

 

Afbeeldingen 

Figuur 1: http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/ESD/esd.html 

Figuur 2: http://www.asfyon.nl/shower.gif 

Figuur 3: http://www.microdaq.com/images/davis/vantage_pro2/console_cabled_big.jpg 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand
http://www.cdbeta.uu.nl/subw/hisparc/project/hisparc.php
http://nl.wikibooks.org/wiki/Programmeren_in_Python
http://wiki.python.org/moin/HowTo/Sorting/
http://www.coolpython.nl/tutorials/tut/tut.html
http://www.cdbeta.uu.nl/subw/hisparc/project/hisparc.php
http://www.hisparc.nl/over-hisparc/kosmische-lawines/
http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/ESD/esd.html
http://www.asfyon.nl/shower.gif
http://www.microdaq.com/images/davis/vantage_pro2/console_cabled_big.jpg


Profielwerkstuk Robin de Vries woensdag 6 april 2011 

 23 

Logboek 
 

Naam leerling:   Robin de Vries 

Naam begeleider:  dhr. B. van Dalen 

Datum Tijd Plaats Verrichte werkzaamheden Opmerkingen/Afspraken Uren 

  SMC Prepareren, installeren en 
configureren weerstation 

 10 

30-07-10  SMC Gesprek met PWS begeleider 
over invulling 

 0,5 

23-09-10 15:00-16:00 Thuis Installatie Python Shell, 
matplot lib 

 1 

24-09-10 11:50-12:50 SMC Gesprek met Floor Terra over 
het gebruiken van Python en 
de gegevens van het Nikhef 

 1 

30-09-10 10:50- 11:05 SMC Gesprek met Bart van Dalen 1-Opsturen 
inhoudsopgave 

0,25 

27-10-10 13:00-16:00 Thuis Inlezen over het gebruik van 
Python via Python.org 
en Wikibooks 

 3 

29-10-10 14:00-16:00 Thuis Inrichten document 1-voltooid 2 

07-10-10 14:00-16:00 Thuis Inlezen gebruik Python  2 

13-10-10 13:30-16:00 Thuis Natuurkundige inleiding  2,5 

14-11-10 14:00-16:30 Thuis Inlezen/Oefenen gebruik 
Python 

 2,5 

22-11-10 13:00-17:00 Thuis Inlezen/Oefenen gebruik 
Python 

 4 

23-11-10 09:00-11:00 Thuis Analyseren gegevens  2 

24-11-10 13:30-16:30 Thuis Schrijven code  3 

03-12-10 19:00-20:30 Thuis Weergegevens SMC inlezen 
en omzetten naar CSV 

 2,5 

04-12-10 10:00-11:30 Thuis Inleiding  1,5 

04-12-10 14:00-16:30 Thuis Code 2  2,5 

06-12-10 14:00-14:30 SMC Weerstation aan de praat 
helpen. Batterijen vervangen 

 0,5 

07-12-10 00:00-00:30 SMC Weerstation weer 
uitgevallen, tijdens opruimen 
kerstgala weer instellen. 

 0,5 

19-12-10 10:30-12:30 Thuis CSV bestanden, Opmaak  2 

29-12-10 13:00-16:00 Thuis Analyse en fouten zoeken  3 

30-12-10 10:30-12:30 Thuis Code 3  2 

30-12-10 13:30-16:00 Thuis Code 4.1  2,5 

31-12-10 14:00-16:00 Thuis Opmaak, spel- en  typfouten  2 

01-01-11 11:00-13:00 Thuis Weerstation tekst  2 

01-01-11 14:00-17:00 Thuis Weerstation programmatuur  3 

02-01-11 10:00-12:30 Thuis Gegevens 01-01-11 uitlezen 
en plotten in 4.3, spelfouten, 
lay-out 

 2,5 
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Datum Tijd Plaats Verrichte werkzaamheden Opmerkingen/Afspraken Uren 

week 2-
2011 

 SMC Ontvangen nagekeken 
voorlopige versie 

2- gegevens van een 
grotere periode 
gebruiken 

0,25 

03-02-11 19:00-20:00 Thuis Hoe ontstaat een shower  1 

03-02-11 20:00-21:00 Thuis Analyseren gegevens januari 
2011 

2-voltooid 1 

06-02-11 10:00-12:00 Thuis Code 5.1  2 

06-02-11 13:00-16:30 Thuis Code  5.1, filtreren foutieve 
gegevens 

 2,5 

07-02-11 15:20-15:30 SMC Kijken met begeleider naar 
5.1 

3-reken een trendlijn uit  

07-02-11 18:30-21:30 Thuis Herschrijven tekst, trendlijn 
5.1 

3-voltooid 3 

08-02-11 18:30-21:30 Thuis Conclusie, Nawoord  3 

09-02-11 15:15-17:15 Thuis Bronvermelding, alles 
nalopen, kaft 

 2 

09-02-11 18:30-21:30 Thuis Spelling (laten) checken  3 

Totaal     78 
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Appendix 

Weerstation code 
<?php 

//maak connectie met de mysql database 

mysql_connect('localhost','stmichae_weersmc','wachtwoord..'); 

mysql_select_db('stmichae_weersmc'); 

 

//read file into array 

$aLines = file('downld08.txt'); 

 

// eerste drie lijnen zijn header, gooi weg 

unset($aLines[0],$aLines[1],$aLines[2]); 

 

foreach($aLines as $sData){ 

 

    $aData = explode(' ', $sData); 

    $aFData = array(); 

    foreach($aData as $i => $sData){ 

        $sData = trim($sData); 

        if($sData != ''){ 

            $aFData[] = $sData; 

        } 

    } 

    $aFinalData = array(); 

    foreach($aFData as $j => $sFData){ 

     

        if($sFData == '---'){ 

            $aFinalData[] = 0; 

        }else{ 

            $aFinalData[] = $sFData;     

        } 

    } 

     

    $date = explode('-',$aFinalData[0]); 

    $time = explode(':',$aFinalData[1]); 

     

    $mktime = mktime($time[0],$time[1],0,$date[1],$date[0],$date[2]); 

    $datetime = date("Y-m-d H:i:s", $mktime); 

    unset($aFinalData[0],$aFinalData[1]); 

    $sql =" 

    INSERT INTO `stmichae_weersmc`.`weer` ( 

    `datetime` ,`tempout` ,`hitemp` ,`lowtemp` ,`outhum` ,`dewpt` ,`windspeed` 

,`winddir` ,`windrun` ,`hispeed` ,`hidir` , 

    `windchill` ,`heatindex` ,`thwindex` ,`thswindex` ,`bar` ,`rain` ,`rainrate` 

,`solarrad` ,`solarenergy` ,`hisolarrad` , 

    `uvindex` ,`uvdose` ,`hiuv` ,`headd-d` ,`coold-d` ,`intemp` ,`inhum` ,`indew` 

,`inheat` ,`et` ,`windsamp` ,`windtx` , 

    `issrecept` ,`arcint` ) 

    VALUES ( 

    '".$datetime."','".implode("','",$aFinalData)."')"; 

    //controleer of hij al bestaat 

    $sql2 = "SELECT * FROM weer WHERE datetime='".$datetime."'"; 

    $result = mysql_query($sql2); 

    if(mysql_num_rows($result) < 1){ 

        // niet gevonden? invoeren 

        mysql_query($sql); 

    } 

     

} 

?>  
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Code 1.1 
# import the libraries 

import csv 

import urllib2 

from pylab import * 

 

#set the events-url 

eventurl = 

"http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/9/23/" 

file = urllib2.urlopen(eventurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=";") 

 

#because the first 6 rows aren't data but description 

#remove these from the data-list 

data = [row for row in r][7:-1] 

 

#split the data in two axis 

time = [int(r[0]) for r in data] 

nevents = [int(r[1]) for r in data] 

 

#plot with matplotlib 

plot(time,nevents) 

axis([0,23,0,4000]) 

xlabel('Tijd in uren ->') 

ylabel('Aantal events ->') 

show() 
 

Code 2.1 
2.1 met 

eventurl = 

"http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/8/31/" 

Code 2.2 
# import the libraries 

import csv 

import urllib2 

from pylab import * 

 

#set the weather-url 

weatherurl = "http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20100831.csv" 

file = urllib2.urlopen(weatherurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=";") 

 

#convert to lists 

data = [row for row in r] 

 

#split the data in two axis 

time = [int(r[0]) for r in data] 

temp = [float(r[2]) for r in data] 

 

#plot with matplotlib 

plot(time,temp) 

axis([0,23,0,15]) 

xlabel('Tijd in uren ->') 

ylabel('Temperatuur in C ->') 

show() 
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Code 3.1 
# import the libraries 

from pylab import * 

 

#split the data in two axis 

x = [1,4,8,6,3] 

y = [2,9,16,13,6] 

 

#combine the data 

data = zip(x,y) 

 

#sort the data 

data = sort(data,axis=0) 

 

#split the data 

x = [float(r[0]) for r in data] 

y = [float(r[1]) for r in data] 

 

 

#plot with matplotlib 

plot(x,y) 

axis([0,8,0,16]) 

xlabel('X') 

ylabel('Y') 

show() 

 

Code 3.2 
# import the libraries 

from pylab import * 

 

#split the data in two axis 

x = [1,3,0,2] 

y = [2,0,3,3] 

 

#combine the data 

data = zip(x,y) 

 

#sort the data 

data = sorted(data) 

 

#split the data 

x = [float(r[0]) for r in data] 

y = [float(r[1]) for r in data] 

 

#plot with matplotlib 

plot(x,y) 

axis([0,3,0,3]) 

xlabel('X') 

ylabel('Y') 

show() 
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Code 4.1 
# import the libraries 

import csv 

import urllib2 

from pylab import * 

 

#set the events-url 

eventurl = 

"http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2010/8/31/" 

file = urllib2.urlopen(eventurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=";") 

data = [row for row in r][7:-1] 

nevents = [int(r[1]) for r in data] 

 

#set the weather-url 

weatherurl = "http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/data/20100831.csv" 

file = urllib2.urlopen(weatherurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=";") 

data = [row for row in r] 

temp = [float(r[2]) for r in data] 

 

 

#combine the data 

data = zip(temp,nevents) 

 

#sort the data 

data = sorted(data) 

 

#split the data 

x = [float(r[0]) for r in data] 

y = [float(r[1]) for r in data] 

 

#plot with matplotlib 

plot(x,y) 

axis([min(x),max(x),min(y),max(y)]) 

xlabel('Temperatuur in C -->') 

ylabel('Aantal events -->') 

show() 

 

Code 4.2 
4.1 met  

pressure = [float(r[16]) for r in data] 
data = zip(pressure,nevents) 
xlabel('Luchtdruk in hPa -->') 
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Code 5.1 
# import the libraries 

import csv 

import urllib2 

from pylab import * 

 

#download weather 

weatherurl = "http://www.stmichaelcollege.nl/weersmc/data/jan-11.csv" 

file = urllib2.urlopen(weatherurl) 

r = csv.reader(file,delimiter=";") 

data = [row for row in r] 

pressure = [float(r[3]) for r in data] 

 

 

#set event url without day number 

eventurl = "http://data.hisparc.nl/django/show/source/eventtime/101/2011/1/" 

 

#january 2011 has 31 days, in range 1-32 

for i in range(1,32): 

    # i is an integer, but we use it as a string 

    url = eventurl + str(i) + "/" 

    file = urllib2.urlopen(url) 

    r = csv.reader(file,delimiter=";") 

    data = [row for row in r][7:-1] 

    tmp = [int(r[1]) for r in data] 

    #print i 

    #print tmp 

     

    if(i == 1): 

        nevents = tmp 

    else: 

        nevents.extend(tmp) 

 

#combine the data 

data = zip(pressure,nevents) 

 

#sort the data 

data = sorted(data) 

 

#filter if #events > 6000 

data = filter(lambda m: m[1] <= 6000, data) 

 

#split the data 

x = [float(r[0]) for r in data] 

y = [float(r[1]) for r in data] 

 

#plot with matplotlibe 

# plot(x,y,"b") 

axis([min(x),max(x),min(y),max(y)]) 

xlabel('Luchtdruk in hPa -->') 

ylabel('Aantal events -->') 

 

#calculate trendline 

z = numpy.polyfit(x, y, 1) 

p = numpy.poly1d(z) 

#plot it, red dotted 

plot(x,p(x),"r--") 

print p #print the formula 

 

show() 
 


