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Stellingen behorende bij het proefschrift

The Observability of Jets in Cosmic Air Showers

I De Gaiser-Hillas functie, de Gaussian-in-age functie en de Greisen functie
voor het lawineprofiel ontstaan in deze volgorde uit modellen met oplopend
realiteitsgehalte.

II Het is verleidelijk edoch onjuist om de parameter X0 in de Gaiser-Hillas func-
tie te interpreteren als de atmosferische diepte van de eerste interactie.

III Het Heitler-Matthews model voorspelt te kleine waarden voor Xmax(E0) en
goede waarden voor dXmax/dE0, terwijl een uitbreiding daarvan tot de cas-
cade van hadronische botsingen in een lawine leidt tot te kleine waarden voor
zowel Xmax(E0) als dXmax/dE0.

IV Omdat aanpassingen die Xmax(E0) vergroten tegelijkertijd dXmax/dE0 ver-
groten, betekent het onder III gestelde dat de uitbreiding van het Heitler-
Matthews model mogelijkheden biedt om betere voorspellingen te krijgen.

V De verschuiving van het centrum van elliptische contouren van gelijke hori-
zontale dichtheid als functie van de zenithoek is bij benadering dermate een-
voudig dat er geen reden is deze achterwege te laten in de reconstructie.

VI Voor een ondubbelzinnige bepaling van de kern van een deeltjeslawine zijn
ten minste vier meetpunten nodig. Voor een nauwkeurige bepaling zijn vier
meetpunten bij lange na niet voldoende.

VII Zowel numeriek als experimenteel onderzoek aan jets wordt bemoeilijkt door
het feit dat naarmate jets beter waarneembaar zijn ze minder vaak voorkomen.

VIII Experimenteel onderzoek aan jets in deeltjeslawines wordt van grotere waarde
als de fysische observabelen eenduidig kunnen worden gerelateerd aan de
eigenschappen van een jet.

IX Onderwijsmanagement zou niet moeten gaan over de wijze van lesgeven van
docenten, maar over een goede facilitering daarvan.

X In de luxueuste keukens wordt het minst (lekker) gekookt.


