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Voorwoord 
 
Toen ik begon voor mijn profielwerkstuk, had ik geen idee wat ik zou gaan doen. Ik had wel een paar 
onderwerpen bedacht, maar ik wist niet wat ik daarmee wilde doen. Toen ben ik naar mijn begeleider 
Meneer Schultheiss gegaan om te vragen of hij wist wat ik hiermee kon doen. Hij stelde mij voor om 
mijn profielwerkstuk over kosmische lawines te doen. Dit leek mij wel een goed idee, dus ben ik gaan 
kijken wat dat nou precies inhield. Tijdens mij onderzoek kwam ik allerlei dingen tegen die mij zeer 
interessant leken en waar ik zeker wel een profielwerkstuk over zou willen doen. Het enige probleem 
dat ik had, was dat ik maar niet kon beslissen wat ik wilde doen voor het praktische deel van mijn 
onderzoek. Ik had wel een paar ideeën, maar die waren niet haalbaar, of al gedaan. Uiteindelijk heb ik 
met dank aan Meneer Schultheiss besloten om in Python een model van zo een deeltjeslawine te 
maken. Dit leek mij een zeer goede proef, omdat ik zo ook dingen die ik met informatica heb geleerd, 
kon gebruiken bij mijn profielwerkstuk. Uiteindelijk ben ik zeer blij met dit onderwerp, omdat het niet 
iets is waar je super veel over hoort, maar toch reuze interessant is.  
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Literair onderzoek 
 

Wat zijn kosmische lawines? 
 

Een kosmische lawine ontstaat wanneer de aarde wordt geraakt door kosmische straling, die bestaat 
uit elementaire deeltjes en atoomkernen met een hoge hoeveelheid energie. Het grootste gedeelte 
van deze deeltjes is protonen, ofwel waterstofkernen, en kernen van zwaardere stoffen tot en met 
uranium (deze komen echter maar amper voor). Andere deeltjes die op de aarde terecht kunnen 
komen zijn elektronen, positronen, fotonen (in dit geval gammastraling) en neutrino’s. Wanneer zo’n 
deeltje op de aarde komt, botst dat deeltje met een atoomkern in de atmosfeer, wat een kettingreactie 
in werking zet, waarbij vele nieuwe deeltjes ontstaan. Deze botsingen van deeltjes waarbij nieuwe 
deeltjes ontstaan noemen wij een kosmische lawine. 
 
Zoals de naam al aangeeft, vinden deze kosmische lawines en kosmische straling hun oorsprong in de 
ruimte. De kosmische straling komt grotendeels van buiten het zonnestelsel. Men begon in 1934 al te 
speculeren dat deze straling van supernova’s afkomstig was. Sindsdien zijn er en heleboel potentiele 
bronnen bijgekomen waaronder: actieve sterrenstelsels, quasars en gammaflitsen. Omdat kosmische 
straling zo’n hoge hoeveelheid energie heeft (109 tot 1020 eV) is er een heel speciaal mechanisme nodig 
om deze te creëren. Op dit moment wordt er gedacht dat schokgolven die door de voorgenoemde 
fenomenen worden veroorzaakt de bron zijn van de kosmische straling. Het komt ook voor dat veel 
kleinere bronnen kosmische straling veroorzaken. Onze zon produceert bijvoorbeeld straling met een 
relatief lage energie (maximaal een paar honderd GeV). 
 
Kosmische straling werd ontdekt toen Theodor Wulf in 1909 een elektrometer, een apparaat om de 
productie van ionen binnen een gesloten container te meten, uitvond, en die gebruikte om te laten 
zien dat de hoeveelheid straling aan de top van de Eifeltoren hoger was dan aan de voet ervan. Dit was 
in strijd met de gedachte van die tijd dat straling juist uit de aarde afkomstig was. Pas toen Victor Hess 
metingen deed, waarbij hij door middel van een luchtballon liet zien dat de intensiteit van de 
ioniserende straling op een hoogte van 5300 meter wel 4x zo groot is als op de grond werd 
geaccepteerd dat deze straling wel uit de ruimte moest komen. 
 
De kosmische lawines werden voor het eerst waargenomen door Bruno Rossi. Terwijl Rossi zijn 
opstelling voor een experiment over kosmische straling aan het testen was, merkte hij dat twee 
detectoren die zeer ver van elkaar vandaan stonden, op bijna hetzelfde moment een hele grote meting 
waarnamen. In 1937 nam Pierre Auger, onwetend over de waarnemingen van Rossi, hetzelfde 
fenomeen waar, en ging uitzoeken waar het vandaan kwam. Hij kwam tot de conclusie dat een deeltje 
met een hoge energie boven in de atmosfeer botst met een lucht kernen, waardoor een lawine van 
elektronen en fotonen ontstaat.  
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Wat gebeurt er in kosmische lawines 
 
Zoals al eerder gezegd, is een kosmische lawine een kettingreactie van deeltjes die op elkaar botsten, 
wat wordt veroorzaakt door een elementair deeltje, maar om echt te begrijpen wat er nou precies 
gebeurt, moet eerst duidelijk worden welke deeltjes belangrijk zijn in zo’n lawine, en wat die deeltjes 
zijn. Dit begint bij het standaardmodel van elementaire deeltjes. 

In het standaardmodel zijn er vier groepen, de quarks, de leptonen, de Gauge bosonen en het Higgs 
bosondeeltje. Dit zijn de deeltjes waaruit alle andere deeltjes op aarde bestaan. De deeltjes die vooral 
belangrijk zijn bij kosmische straling zijn de quarks, de elektronen en de fotonen. Quarks zijn de 
bouwstenen van deeltjes die onder de groep hadronen vallen. Hierbinnen zijn er nog de subgroepen 
mesonen (deeltjes bestaande uit een quark en een antiquark) en baryonen (deeltjes bestaande uit drie 
quarks of antiquarks). Elektronen zijn de deeltjes die zich om de kern van een atoom bevinden. En 
fotonen zijn de deeltjes waaruit alle straling binnen het elektromagnetisch spectrum bestaat. Hoewel 
dit model over het algemeen wordt geaccepteerd, is het incompleet, omdat sommige fenomenen met 
dit model onverklaarbaar blijven.  

 
Als we nu teruggaan naar de deeltjeslawine, kunnen we beginnen te begrijpen wat er precies gebeurt. 
Er zijn twee soorten lawines die we kunnen bekijken. Een die wordt veroorzaakt door een atoomkern 
en een die wordt veroorzaakt door gammastraling. 

Figuur 1: het standaardmodel van de elementaire deeltjes 

Figuur 2: opbouw van materie 
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Lawine veroorzaakt door atoomkern 
 
Bij deze lawine wordt er gesproken van hadronstraling en deze ontstaat wanneer een atoomkern 
vanuit het heelal botst met een atoomkern van de lucht. Dit gebeurt meestal tientallen kilometers 
boven het aardoppervlak. Deze atoomkernen die op de aarde terecht komen zijn voor 90% 
waterstofkernen (protonen) voor 9% heliumkernen (alfadeeltjes) en voor 1% kernen van de overige 
elementen. Wanneer zo’n botsing plaatsvindt, valt de kern grotendeels uiteen. Hierbij ontstaan 
gammastralen en π-mesonen (pionen). Dit zijn mesonen die bestaan uit een ‘up’ en een ‘down’ quark. 
Er ontstaan bij het deeltjeslawine drie varianten: π+, π- en π0. De neutrale pionen vervalt vrij snel in 
twee gammastralen. Geladen pionen doen er langer over om te vervallen, en kunnen hierdoor botsen 
met een andere atoomkern waardoor er nog meer nieuwe deeltjes ontstaan. Als de pion echter niet 
botst met een andere atoomkern, vervalt deze in een muon en een neutrino. De gammastralen kunnen 
ook nieuwe deeltjes creëren, namelijk een elektron en een positron. Dit heet pair production, hierbij 
verdwijnt de gammastraling. Deze twee nieuwe deeltjes kunnen later dan weer samen komen, waarbij 
er twee nieuw gammastralen ontstaan. Deze ontwikkeling is zeer belangrijk bij de andere soort lawine.  

 

Lawine veroorzaakt door gammastraling 
 
De tweede lawine die kan ontstaat is een die ontstaat door gammastraling (elektromagnetische 
straling). Deze lawine begint wanneer een gammastraal in de buurt komt van een atoomkern, 
waardoor pair production plaatsvindt. Dit is dus wanneer een gammastraal die vervalt tot een deeltje 
en het antideeltje daarvan. In dit geval gaat het over een elektron en een anti-elektron (positron). Dit 
gebeurt volgens de volgende formule: 
 

γ = e- + e- 
 
Hier wordt energie omgezet in massa volgens Einsteins formule E=mc2. Hierbij moet het foton een 
hogere hoeveelheid energie hebben dan de rustmassa van de twee ontstane deeltjes. De rustmassa 
van een elektron is 9,109 * 10-31. Hieruit volgt, doormiddel van E=mc2, een massa van 8,187 * 10-14 
Joule, als we dit omzetten naar elektronvolt krijgen we een massa van 0,511MeV. De energie van het 
foton moet dus groter zijn dan 1,022 MeV. Verder moet bij het ontstaan van de deeltjes zowel de 
energie als de impuls behouden blijven. 

Figuur 3: ontwikkeling van een deeltjeslawine bij hadronstraling 
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Wanneer de hoeveelheid energie van het foton groter is dan 1,022MeV, wordt de overige energie 
omgezet in kinetische energie. Hierdoor blijven zowel de totale energie en de totale impuls behouden. 
Bij het behoud van de impuls is het ook belangrijk op te merken dat de hoek waaronder het elektron 
wegschiet, gelijk is aan de hoek waaronder het positron wegschiet.  Wanneer het positron combineert 
met een elektron of andersom, vindt er elektron-positronannihilatie plaats. Bij lage energieën gaat dit 
volgens de formule:  
 

e- + e+ → γ + γ 
 
Ook bij annihilatie geldt dat de totale energie gelijk moet blijven, dit is waarom er bijna altijd twee 
gammastralen moeten ontstaan. Het is mogelijk dat er meer ontstaan, maar met ieder extra foton, 
wordt de kans dat dit gebeurt kleiner. Bij elektronen en positronen met een hogere kinetische energie 
ontstaan gammastralen met meer energie. Naast gammastralen, kunnen er ook nog andere, 
zwaardere deeltjes ontstaan. 

Als we nu gaan kijken hoe de deeltjeslawine eruitziet, zien we dat door de pair production, er steeds 
een verdubbeling van het aantal deeltjes plaatsvindt. Eerst is er een gammastraal die een elektron en 
een positron creëert. Deze gaan dan verder door de lucht, totdat ze bij een ander atoom aankomen. 
Nu gebeurt er iets wat bremsstrahlung heet. Als een elektron in de buurt van een atoomkern komt, 
wordt dit elektron afgebogen door de aantrekkingskracht van de kern. Bij Deze afbuiging verliest dit 

Figuur 4: schematische weergave pair production 

Figuur 5: deeltjes lawine veroorzaakt door gammastraling 
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elektron kinetische energie, deze wordt omgezet in een foton waardoor de wet van behoud van 
energie niet wordt gebroken.  
Na de bremsstrahlung gaan het elektron en het positron weer verder door de lucht, en zullen nog een 
aantal keer bremsstrahlung ondergaan. De gammastralen die bij de bremsstrahlung zijn ontstaan, gaan 

juist weer pair production uitvoeren. Na iedere deeltjesinteractie, wordt het aantal deeltjes dat er is 
ingegaan dus steeds verdubbeld. Hoelang het duurt voordat zo’n verdubbeling plaatsvindt, hangt af 
van de dichtheid van de lucht. Als de lucht een hogere dichtheid heeft, zijn er meer deeltjes per kubieke 
meter, en is er dus ook een grotere kans dat er een verdubbeling plaatsvindt. Voor de deeltjeslawine 
geldt een verdubbelingsdichtheid van 37,5 g cm-2. Dit betekent dat je kijkt naar een deeltje in één 
vierkante centimeter. Dit deeltje zal naar beneden vallen. Wanneer het deeltje binnen die vierkante 
centimeter door gemiddeld 37,5 gram lucht is gevallen, zal er een verdubbeling hebben 
plaatsgevonden. 
 

Foto-elektrisch effect en Compton scattering 
 
Pair production kan alleen gebeuren als het foton genoeg energie heeft om een elektron en een 
positron te creëren. In de deeltjes lawine zullen er na een tijdje echter ook fotonen zijn die daar niet 
genoeg energie voor hebben. Wanneer dit het geval is, zullen de fotonen zorgen voor Compton 
scattering. En als de elektronen nog maar heel weinig energie hebben, zullen ze ook nog het foto-
elektrisch effect veroorzaken. 
Scattering is een proces waarbij vormen van straling, zoals licht, worden gedwongen om van hun 
huidige pad af te wijken. Bij Compton scattering wordt dit veroorzaakt doordat een foton botst tegen 
een elektron. Hierbij draagt het foton een deel van zijn energie over aan het elektron. Door dit verlies 
in energie verandert ook de golflengte van het foton. Doordat het elektron energie krijgt, wordt het 
weggeschoten. Het foton met de overige energie wordt een andere kant op afgebogen, zodat de totale 
impuls onveranderd blijft. 

Figuur 6: schematische weergave van bremsstrahlung 

Figuur 7: schematische weergave Compton scattering. 
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Omdat het foton energie verliest, wordt de golflengte van het foton groter. Dit verschil in golflengte 

heeft verband met de hoek waaronder het foton wegschiet volgens de formule: 

 

λ’ – λ = 
ℎ

𝑚𝑐
 (1-cosθ) 

 
Hierin geldt: 
λ als de originele golflengte, 
λ’ als de golflengte na de scattering, 
h is de constante van Planck, 
m is de rustmassa van een elektron, 
c is de lichtsnelheid, 
θ is de hoek waaronder het foton wegschiet. 
 
Wanneer een de energie van een foton maar een paar eV tot maximaal een paar keV is, vindt het foto-
elektrisch effect plaats. Wanneer dit gebeurt wordt het elektron losgemaakt van een atoomkern, 
doordat het elektron energie opneemt van het foton. Dit kan alleen gebeuren als het foton een energie 
heeft die groter is dan het verschil tussen de huidige energie van het elektron, en de 
ontsnappingsenergie van het elektron voor dat atoom. Deze ontsnappingsenergie wordt hoger, 
naarmate het element meer protonen in zijn kern heeft. Dit effect wordt het vaakst gedemonstreerd 
bij metalen, maar kan bij iedere stof plaatsvinden. 
 

Hoe worden de kosmische lawines gemeten 
 
Iedere seconde wordt de aarde door ongeveer 200 deeltjes per vierkante meter geraakt. Deze deeltjes 
hebben echter een vrij lage energie van een paar MeV. De deeltjes met een hogere energie zijn een 
stuk zeldzamer. Om deze waar te nemen zou er een gigantische detector nodig zijn. 
Kosmische straling zelf is op zeeniveau niet waar te nemen, hiervoor moet je metingen doen boven de 
atmosfeer. De deeltjeslawines die deze straling veroorzaken zijn wel te meten vanaf de grond. Deze 
metingen worden gedaan door middel van scintillators. Dit is een materiaal dat licht uitstraalt wanneer 
het wordt geraakt door ioniserende straling. De intensiteit van dit licht is afhankelijk van hoeveel 
energie de ioniserende straling afstaat aan het materiaal. De ontstane lichtflits wordt omgezet in een 
signaal dat wordt opgeslagen op een computer. Voor de detectie van een kosmisch lawine wordt 
gebruik gemaakt van twee scintillators om er zeker van te zijn dat de gedetecteerde deeltjes van 
dezelfde lawine afkomstig zijn. Als dit het geval is zullen de deeltjes op hetzelfde tijdstip door de twee 
scintillators komen. 

Figuur 8: HiSPARC detector 
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Om het lichtsignaal dat de scintillator uitzendt om te zetten in een elektrisch signaal dat de computer 
kan opvangen, wordt gebruik gemaakt van een fotoversterkerbuis. Deze buis bestaat uit een kathode, 
een aantal dynodes en een anode. Wanneer een foton op de kathode valt, maakt deze hier een 
elektron los door het foto-elektrisch effect. Dit enkele elektron zal niet te detecteren zijn op de anode. 
Hierom zijn tussen de anode en kathode een aantal dynodes geplaatst die het aantal elektronen 
vergroten. Deze Dynodes staan op een elektrische spanning, en zijn voorzien van een laagje materiaal 
dat minstens twee elektronen uitzendt wanneer er een elektron opvalt. 

 
 
  

Figuur 9: fotoversterkerbuis 
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Praktisch onderzoek 
 
Voor het praktische deel van dit profielwerkstuk, maak ik een model van een deeltjeslawine. In dit 
model ga ik uit van een lawine, waarbij er steeds een verdubbeling van het aantal deeltjes plaatsvindt. 
Dit zal ik doen door middel van Python. 
 

Het eerste model 
 
Het eerste model dat ik gebruik om het verloop van de deeltjeslawine weer te geven, is een heel simpel 
model dat dient als basis om van daaruit steeds dichter bij de werkelijkheid te komen. Bij dit model 
wordt gekeken naar het bovenaanzicht van de deeltjeslawine. 
 

 

 
Dit is het deel van de code, dat ervoor zorgt dat de lawine ontstaat. In het eerste kopje worden 
bibliotheken met protocollen geïmporteerd, die nodig zijn om de code te kunnen schrijven. In kopje 
twee wordt een startpunt gemaakt met de coördinaten (0,0). Van hieruit zal de lawine zich gaan 
verspreiden. Vervolgens wordt in kopje drie de werking getest.  
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In het vierde kopje wordt een functie gemaakt die een nieuwe generatie maakt, door steeds een 
willekeurige hoek te kiezen. Met deze hoek wordt door middel van de sinus en de cosinus bepaald wat 
de verplaatsing in de x- en y-dimensie is. In het vijfde kopje wordt een andere functie gedefinieerd, die 
de waarden uit de vorige functie toepast om de locatie van de nieuwe deeltjes vast te leggen in een 
lijst. Uit ieder deeltje ontstaan twee nieuwe deeltjes, die onder gelijke hoek van het eerste deeltje 
wegschieten. Dus moet voor ieder deeltje twee nieuwe coördinaten worden gemaakt, die de nieuwe 
deeltjes representeren. In kopje zes wordt de hele code gestart, en worden de deeltjes gegenereerd. 
Elke keer als een generatie gegenereerd is, wordt het aantal gegenereerde deeltjes geprint. Nu hebben 
we niks aan dit model als we het niet kunnen zien. Daarom worden bij het zevende kopje alle deeltjes 
van bovenaf gezien, getekend. Dit ziet er als volgt uit: 

 
Deze afbeelding is natuurlijk niet zo nuttig, omdat er zo veel deeltjes zijn, dat je niet meer kan zien hoe 
deze zijn verdeeld over de lawine. Wat nodig is om een betere weergave van de verspreiding te geven, 
is een grafiek, waarin het aantal deeltjes tegen de radius staat afgebeeld. 
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In dit stuk worden twee grafieken gemaakt, de eerste grafiek gebruikt de x en y waarden van de 
deeltjes; en de stelling van Pythagoras om de afstand van het deeltje tot het middelpunt te berekenen. 
Daarna telt de functie het aantal deeltjes met ongeveer dezelfde afstand tot het middelpunt, en plot 
deze in onderstaande figuur: 

 
 
Op deze manier krijgen we een beter beeld van de verspreiding van de deeltjes. De tweede manier 
waarop de verspreiding van de deeltjes wordt weergegeven, is het aantal deeltjes per vierkante meter, 
ook wel flux. Dit wordt in het allerlaatste kopje gecreëerd. Deze verdeling wordt op logaritmische 
schaal weergegeven, en ziet er als volgt uit: 
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Hoe kan dit beter? 
 
Het model dat ik nu heb beschreven, geeft natuurlijk niet precies weer wat er in de werkelijkheid 
gebeurt. Allereerst wordt er in dit model niet rekening gehouden met de snelheid van het deeltje. Wat 
ik hiermee bedoel, is dat de gemiddelde richting van de creatie van de deeltjes, altijd recht naar 
beneden is in het huidige model. In het echt is deze richting echter vaker meer naar de zijkant gericht, 
door de horizontale snelheid van de deeltjes. Dit ziet er als volgt uit: 

Om deze verplaatsing op te nemen in het model, moet er rekening worden gehouden met de snelheid 
van de deeltjes. Dit doe ik door de oude verplaatsing op te slaan als een aparte variabele en deze dan 
bepalend te maken voor de volgende verplaatsing. Dit gebeurt in het volgende stukje code: 

Hier creëer ik twee nieuwe variabelen, Xold en Yold, deze krijgen de beginwaarde 0. In het begin is de 
horizontale verplaatsing van de deeltjes immers ook 0. Na het uitvoeren van de verdubbeling, wordt 
de verplaatsing die de deeltjes hebben ondergaan opgeslagen, en de volgende keer dat er een 
verdubbeling plaatsvindt, wordt deze oude verplaatsing, ofwel de oude snelheid, erbij opgeteld, om 
de totale snelheid te krijgen. Als we deze verandering doorvoeren komen daar de volgende grafieken 
uit:  
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Het eerste wat opvalt met deze verandering, is dat de deeltjes over een veel groter oppervlak zijn 
verspreid. Deze verandering viel te verwachten, omdat er nu rekening wordt gehouden met de 
horizontale snelheid van de deeltjes. Hierdoor is het aantal deeltjes dat op één bepaalde afstand zit 
ook kleiner, omdat er evenveel deeltjes, over een groter oppervlak moeten worden verdeeld. De 
maximale hoeveelheid is hierdoor dus ook afgenomen. Ook is te zien dat er veel grotere verschillen 
zijn in het aantal deeltjes per radius. Tussen de radiussen 500 en 1000, is het minste aantal deeltjes op 
een bepaalde afstand ~85 en het maximum ~175. 
 
De tweede manier waarop dit model kan worden verbeterd, is door rekening te houden met de 
dichtheid van de lucht. Zoals in het literair onderzoek staat aangegeven, vindt er een verdubbeling van 
het aantal deeltjes plaats per 37,5 g cm-2. Aangezien de atmosfeer op grote hoogtes een kleinere 
dichtheid heeft dan op kleinere hoogtes zal het in het begin, als deeltjes zich hoog in de atmosfeer 
bevinden, langer duren voordat een verdubbeling heeft plaatsgevonden. 
Om dit mee te kunnen nemen in het model, is het belangrijk om te weten hoe groot de luchtdichtheid 
is op verschillende hoogtes. De luchtdichtheid is te benaderen met de formule van de ideale gaswet: 
 

𝜌 =  
𝑝

𝑅 ∗ 𝑇
 

Hierbij geldt: 
ρ = de luchtdichtheid in kg m-3 

p = de luchtdruk in Pa 
R = de specifieke gasconstante voor droge lucht in J/(kg * K) 
T = de absolute temperatuur in K 
 
Deze formule houdt rekening met droge lucht, wanneer je ervan uitgaat dat er waterdamp in de lucht 
zit, wordt de formule een stuk ingewikkelder. Voor de formule die ik gebruik, hangt de luchtdichtheid 
vooral af van de luchtdruk. Deze is op iedere hoogte verschillend, en ziet er als volgt uit wanneer je 
deze plot tegen de hoogte: 

 We zien dus dat er een omgekeerd exponentieel verband is tussen de luchtdruk en de hoogte. Als de 
hoogte groter wordt, wordt de luchtdruk exponentieel kleiner. Er dus ook waarschijnlijk een 
omgekeerd exponentieel verband gelden tussen de hoogte en de luchtdruk. Om dit in het model weer 
te geven, moeten de deeltjes bij iedere stap een steeds kleinere verplaatsing over het horizontale vlak 
hebben. Hiervoor moet het volgende deel van het model worden aangepast:  

Figuur 10: luchtdruk geplot tegen de hoogte 
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Eerst moet er een term gecreërd worden, die na iedere generatie van de deeltjes lawine, met een 
vaste waarde groeit. Deze term wordt dan gebruikt om de afstand die de deeltjes afleggen over het 
horizontale vlak, te verkleinen. Dit ziet er als volgt uit: 

 Hier is er een nieuwe term n, die na iedere generatie met 1 groeit. Bij de bepaling van de plaats van 
de deeltjes, wordt de verandering van de plaats gedeeld door 2n. Omdat n steeds groter wordt, wordt 
de verplaatsing steeds kleiner. Hieruit volgen de volgende grafieken van de verspreiding van de 
deeltjes.  

Het verschil tussen deze grafieken en de basis die we hadden is vrijwel nihil, daarom test ik ook het 

verschil toegepast met beide verbeteringen. Dan ziet de code voor de verplaatsing er als volgt uit.  
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 Hieruit volgen de volgende grafieken: 

Hier is een duidelijk verschil te zien met toen er nog geen rekening werd gehouden met de luchtdruk. 

De hoeveelheid deeltjes per radius zakt nu veel sneller af, waardoor er alleen een vroege piek te zien 

is. Bij de vorige verbetering, was er minder sprake van een piek, en zakte het aantal deeltjes per radius 

veel gelijdelijker af. Deze verandering was te verwachten, omdat de deeltjes steeds minder ver per 

generatie verplaatsen, waardoor er aan de buitenrand dus ook een snellere afname van het aantal 

deeltjes is. 

 

Fouten aan dit model 
 
Het model dat ik nu heb gemaakt, is natuurlijk ook nog niet perfect met hoe het in de werkelijkheid 
eraan toe gaat. Er zijn nu nog een heleboel dingen waar niet rekening mee is gehouden in het model. 
Ten eerste is het huidige model dat ik gebruik voor de luchtdichtheid niet volledig zoals het in het echt 
is. Ik heb een schatting gemaakt van een formule voor de grootte van de luchtdichtheid. Om dit beter 
in het model te verwerken, moet er rekening gehouden worden met de veranderingen van de 
luchtdruk en de temperatuur. Verder is er in dit model geen rekening gehouden met de energie van 
de deeltjes. In het echt verliezen de deeltjes steeds een bepaalde hoeveelheid energie, waardoor de 
lawine zich ook anders gaat gedragen. Dan zijn er namelijk geen verdubbelingen meer, maar 
afbuigingen van de deeltjes. Hebben de deeltjes nog minder energie, dan gaan ze ook nog andere 
deeltjes losmaken door middel van het foto-elektrisch effect.  
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Bronnen 
 
Informatie: 
http://cosmic.lbl.gov/SKliewer/Cosmic_Rays/Primary.htm 
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/Showers.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_shower_(physics) 
http://www.hisparc.nl/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model#Overview 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray#Sources_of_cosmic_rays 
https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/atmosmet.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air 
https://en.wikipedia.org/wiki/Barometric_formula 
http://www.cosmic-ray.org/reading/intro.html 
http://www.space.com/32644-cosmic-rays.html 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quark 
http://ryuc.info/creativityphysics/energy/pair_production.htm 
Informatie gekregen van begeleider N. Schultheiss. 
 
Plaatjes: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Standard_Model_of_Elementary_Pa
rticles.svg/800px-Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg.png 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Bouw_materie.PNG 
http://www.hisparc.nl/typo3temp/pics/d6c9a5616d.png 
http://ryuc.info/images/pair_production.JPG 
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/gshower.png 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Bremsstrahlung.svg/170px-
Bremsstrahlung.svg.png 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Compton-scattering.svg/239px-
Compton-scattering.svg.png 
http://www.hisparc.nl/nlt/17.jpg 
http://www.olympusmicro.com/primer/digitalimaging/concepts/images/photomultiplier.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Pressure_air.svg/549px-
Pressure_air.svg.png 
Microsoft paint. 
Screenshots van het model. 
  

http://cosmic.lbl.gov/SKliewer/Cosmic_Rays/Primary.htm
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/Showers.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_shower_(physics)
http://www.hisparc.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model#Overview
https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray#Sources_of_cosmic_rays
https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/atmosmet.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air
https://en.wikipedia.org/wiki/Barometric_formula
http://www.cosmic-ray.org/reading/intro.html
http://www.space.com/32644-cosmic-rays.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quark
http://ryuc.info/creativityphysics/energy/pair_production.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg/800px-Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg/800px-Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Bouw_materie.PNG
http://www.hisparc.nl/typo3temp/pics/d6c9a5616d.png
http://ryuc.info/images/pair_production.JPG
https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/CosmicRay/gshower.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Bremsstrahlung.svg/170px-Bremsstrahlung.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Bremsstrahlung.svg/170px-Bremsstrahlung.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Compton-scattering.svg/239px-Compton-scattering.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Compton-scattering.svg/239px-Compton-scattering.svg.png
http://www.hisparc.nl/nlt/17.jpg
http://www.olympusmicro.com/primer/digitalimaging/concepts/images/photomultiplier.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Pressure_air.svg/549px-Pressure_air.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Pressure_air.svg/549px-Pressure_air.svg.png
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Logboek 
 

Onderwerp: 

 Chemische wapens 

 Radioactiviteit 

 Kosmische straling 
 

Kosmische showers; 

 Energie 

 Richting 
Interactie deeltjes -> elementaire deeltjes? 
EM-veld/EM-spectrum 
Detectie -> skiboxen 

2 soorten showers 
1. Hadronen showers, atoomkernen, pionen, muonen elektronen, positronen, 

gammastraling. Hadronen -> baryonen en mesonen 
Ontwikkeling shower! 

2. Elektromagnetische straling, elektronen en positronen, gammastraling. 
Ontwikkeling shower! -> 37,5 g/cm2 

Positron/elektron/gammastraling 
Compton scattering! 
Primary cosmic rays 
Elementaire deeltjes 

Model verloop shower -> python model + grafieken 
Verdubbeling -> 37,5g/cm2 
Snelheid deeltjes? 
Luchtdichtheid 
Verdeling deeltjes over straal vergelijken 

 


