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Samenvatting

Kosmische straling bestaat uit deeltjes, voornamelijk atoomkernen, die uit de ruimte komen.

In de dampkring botsen ze met de atomen in de lucht. Daarbij ontstaan vele, soms zelfs hon-

derden, secondaire deeltjes die op hun beurt ook weer kunnen botsen. Het gevolg is een lawine

van deeltjes in de atmosfeer: de cosmic air shower. Bij elke botsing wordt de energie per deeltje

steeds kleiner. Als de energie van een deeltje onder een bepaalde grenswaarde komt, verliest

het deeltje zijn energie voornamelijk aan de ionisatie van luchtatomen en raakt het verloren

voor de lawine. Dit heeft tot gevolg dat het aantal deeltjes van de lawine op een bepaalde

hoogte een maximum bereikt om daarna weer af te nemen. Deze ontwikkeling kan worden

beschreven met modellen van uiteenlopende complexiteit. Als de energie van het primaire kos-

mische deeltje voldoende groot is, kunnen lawinedeeltjes het aardoppervlak bereiken. Uit de

voetafdruk daarvan kan de energie van het kosmische deeltje worden gereconstrueerd.

Kosmische lawines kunnen worden onderzocht met het HiSPARC (High School Project on

Astrophysics Research with Cosmics). Het HiSPARC experiment heeft twee doelen. Enerzijds

is het bedoeld om promovendi, leraren in onderzoek en studenten kosmische straling te laten

onderzoeken. Anderzijds is het bedoeld om leerlingen in het voortgezet onderwijs deel te laten

nemen aan wetenschappelijk onderzoek. De detectoren van HiSPARC zijn scintillatorplaten.

Als er lawinedeeltjes doorheen gaan wordt een signaal afgegeven. Niet alleen de grootte, maar

ook het tijdstip van het signaal wordt geregistreerd. Aan de hand van de aankomsttijden in

verschillende detectoren kan de richting van het kosmische deeltje worden gereconstrueerd.

Daarvoor zijn verschillende methoden ontwikkeld voor de verschillende situaties. Tevens is

een methode ontwikkeld voor de reconstructie van het centrum van de lawine, in het bijzonder

voor de situatie dat het centrum zich niet tussen de stations bevindt.

Kosmische deeltjes komen minder vaak voor naarmate ze een hogere energie hebben. De flux

als functie van de energie is voor een aantal energieën op twee manieren bepaald. De ene

manier is op basis van frequenties van showers van een bepaalde grootte. Deze werkt het best

voor relatief kleine energieën waarvoor de frequenties groot zijn. De andere manier is door van

elke shower de energie te reconstrueren. Voor beide manieren komt de door HiSPARC gemeten

flux redelijk overeen met die van andere observatoria.

In deeltjesversnellers is waargenomen dat bij energierijke botsingen er botsingsproducten (deel-

tjes) zijwaarts bewegen ten opzichte van de richting waarin de oorspronkelijke deeltjes tegen

elkaar aanbotsten. Soms hebben de zijwaarts bewegende deeltjes min of meer dezelfde richting.
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Er is dan sprake van een bundel van deeltjes: de jet. Jets treden ook op als een kosmisch deel-

tje een sterke wisselwerking aangaat met een kern van een luchtatoom. Bij zeer energetische

kosmisch deeltjes kan de botsingsenergie vele malen hoger zijn dan die in deeltjesversnellers.

Als de energie van de jet in een kosmische lawine groot genoeg is, kan het leiden tot een lokale

fluctuatie van de dichtheid van lawinedeeltjes op het observatieniveau. De vraag is in hoeverre

die fluctuaties onderscheiden kunnen worden van toevallige fluctuaties. Dat is onderzocht met

computersimulaties.

De computersimulaties zijn uitgevoerd voor de situatie waarbij duizenden detectoren naast

elkaar staan opgesteld op bijvoorbeeld een voetbalveld. Het resultaat van die simulaties is dat

men zo’n duizend jets per jaar zou kunnen observeren als de detectoren op 4 km hoogte staan.

Deze waarde komt overeen met wat op die hoogte ook wordt waargenomen. Op 2 km hoogte

wordt dat aantal tien tot honderd keer zo klein afhankelijk van de detector afmetingen. Op

zeeniveau kan men waarschijnlijk minder dan één jet per jaar observeren die het gevolg is van

de botsing van het kosmische deeltje in de atmosfeer. Echter, de deeltjes die bij de eerste bot-

sing ontstaan kunnen op hun beurt ook weer botsen en daar kunnen dus ook jets bij ontstaan.

De kans hierop is groter voor showers met veel energie en dat zijn juist de showers waarvan

voldoende deeltjes het zeeniveau bereiken. Als we deze ‘secondaire’ jets meetellen, dan kan

men mogelijk enkele honderden jets per jaar observeren op zeeniveau. Let wel, als er slechts

een stuk of tien detectoren staan opgesteld op een klein veldje, dan daalt dit aantal tot nog

maar enkele per jaar.

Tenslotte zijn de HiSPARC-meetgegevens van de stations in Science Park Amsterdam gea-

nalyseerd. Daarbij zijn twee stations die tegen elkaar aan liggen beschouwd als het gedeelte

waarin naar jet-fluctuaties wordt gekeken. Vanwege het geringe oppervlak van dit gedeelte

is de kans op een jet-fluctuatie extreem klein. Ze zijn dan ook niet gevonden. Zelfs voor een

grote fluctuatie is het twijfelachtig om die aan een jet toe te schrijven omdat er met zo weinig

stations geen zekerheid is omtrent de positie van het centrum van de lawine. Bovendien is het

verband tussen de waarnemingsgegevens van een fluctuatie en de kinematische eigenschappen

van de jet die de fluctuatie heeft veroorzaakt vrij onzeker. Eenvoudig gesteld: jets kun je wel

detecteren, maar je kan er weinig van leren. Gezien dit slechte verband en gezien het geringe

aantal verwachte jet-observaties is een investering in een groot aantal detectoren op zeeniveau

uitsluitend ten behoeve van jet onderzoek niet erg zinvol.


