
 

 

 University of Groningen

Radio signals of cosmic-ray-induced air showers at the Pierre Auger Observatory
Harmsma, Sybren

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Harmsma, S. (2011). Radio signals of cosmic-ray-induced air showers at the Pierre Auger Observatory.
s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/039eb8c3-499b-4521-b3a2-80758858e436


Nederlandse samenvatting

Deze tekst is een bewerking van het artikel “Kosmische stralen in Argentinië” door José 

Coppens en Sybren Harmsma. Dit artikel verscheen in december 2010 in het tijdschrift  

Periodiek van de Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging.

Kosmische  stralen  zijn  deeltjes  die  door  het  heelal  vliegen.  Het  kunnen 

bijvoorbeeld protonen zijn, of zwaardere deeltjes zoals atoomkernen. Sommige 

kosmische stralen hebben een enorm hoge energie, soms wel een miljoen keer 

meer dan de deeltjes die wij zelf versnellen in de Large Hadron Collider (LHC) . 

Door te meten aan kosmische stralen op aarde proberen astrodeeltjes-fysici te 

ontrafelen  hoe  de  kosmos  deeltjes  kan  versnellen  tot  zulke  extreem  hoge 

energieën.

Het Pierre Auger Observatorium

Kosmische stralen worden waargenomen door het Pierre Auger Observatorium, 

dat in het westen van Argentinië is gebouwd. Voor de detectie wordt gebruik 

gemaakt van het feit dat er bij een botsing van zo'n hoogenergetisch kosmisch 

deeltje op de atmosfeer van de aarde een hele lawine aan secundaire deeltjes 

ontstaat, die uiteindelijk het aardoppervlak bereikt. Zo'n lawine heet in het Engels 

een “extensive air shower” (zie figuur 1.3 op blz. 4) en werd in 1938 voor het 

eerst gemeten door de Franse natuurkundige Pierre Auger (figuur 1.2; blz. 3).

Omdat  kosmische  stralen  met  een  extreem hoge energie  relatief  zeldzaam 

zijn,  is  een  groot  detectieoppervlak  noodzakelijk.  Daarom  beslaat  het  Pierre 

Auger  Observatorium  (figuur 3.1;  blz. 30)  zo'n  3000 km2,  dat  is  ongeveer  de 

oppervlakte  van  de  provincie  Friesland.  Het  observatorium  is  een  hybride 

detector,  wat  betekent  dat  er  op  twee  verschillende  manieren  informatie 

verkregen  wordt  over  de  deeltjeslawine.  Hierdoor  kunnen  de  energie  en  de 

aankomstrichting  van  de  extreem-energetische  kosmische  deeltjes  worden 

bepaald.
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Een  van  de  onderdelen  van  het  observatorium  is  de  oppervlakte-detector 

(figuur 3.2; blz. 31). Dit is een rooster van 1600 watertanks die 1.5 km uit elkaar 

staan.  Sommige  deeltjes  in  de  lawine  zullen  door  een  watertank  heen  gaan 

wanneer zij het aardoppervlak bereiken, en als dat gebeurt dan ontstaat er een 

klein lichtflitsje.  Dit  licht  heet Cherenkov-licht en wordt door de oppervlakte-

detector  geregistreerd.  Daarnaast  zijn  er  vier  fluorescentie-telescopen 

(figuur 3.3;  blz. 32),  die  het  gebied  met  de  1600 watertanks  omringen.  Deze 

telescopen  meten  het  fluorescentie-licht  dat  door  stikstof  atomen  in  de 

atmosfeer  wordt  uitgezonden,  nadat  zij  door  de  deeltjes  in  de  lawine  zijn 

aangeslagen. Het fluorescentie-licht dat wordt gemeten is zo zwak dat het alleen 

op maanloze, heldere nachten gedetecteerd kan worden, wat maar zo'n 12 % van 

de tijd is. Dit betekent dat detectie van kosmische deeltjes slechts in 12 % van de 

tijd op een hybride manier gebeurt.

Radio Detectie van Kosmische Stralen

Onderzoekers  verbonden  aan  drie  Nederlandse  instituten  (Nikhef,  KVI 

Rijksuniversiteit Groningen en IMAPP Radboud Universiteit Nijmegen) maken deel 

uit van het Pierre Auger samenwerkingsverband. De Nederlandse bijdrage aan het 

observatorium richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van een derde manier 

om kosmische stralen te meten, namelijk met behulp van radioantennes. In de 

lawine die gecreëerd wordt door kosmische stralen, bevinden zich veel elektrisch 

geladen  secundaire  deeltjes  (voornamelijk  elektronen  en  positronen).  Deze 

geladen deeltjes bewegen met hoge snelheid door het aardmagnetisch veld en 

worden  daardoor  afgebogen.  Hierbij  wordt  elektromagnetische  straling 

uitgezonden,  welke  waarneembaar  is  in  het  radiogebied  tussen  de  10  en 

100 MHz. Hoewel het al  zo'n 50 jaar  bekend is dat deze straling met simpele 

radioantennes gemeten kan worden, is de techniek pas sinds kort zover dat dit 

ook op grote schaal en met voldoende gevoeligheid mogelijk is.

Het  voordeel  van  radiodetectie  is  dat  er  in  principe  continu  gemeten  kan 

worden. Dit in tegenstelling tot fluorescentie-detectie, de andere manier om de 

elektromagnetische  component  van  de  deeltjeslawine  te  meten.  Deze  laatste 

techniek kan zoals gezegd maar zo'n 12 % van de tijd gebruikt worden. Juist het 

meten  aan  deze  elektromagnetische  component  van  de  lawine  is  interessant, 
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omdat het zo'n 90 % van de energie van het oorspronkelijke kosmische deeltje 

bevat. Een goede maat dus voor de energie van dat primaire deeltje.

Daarnaast  kan  met  data  afkomstig  van  een  aantal  radiodetectoren  erg 

nauwkeurig de richting worden bepaald waaruit de kosmische stralen komen. Op 

die manier kunnen we meer te weten komen over de oorsprong van de deeltjes. 

Een derde voordeel is dat de radiopuls, die door de deeltjes in de lawine wordt 

uitgezonden,  informatie  bevat  over  de  ontwikkeling  van  de  lawine  in  de 

atmosfeer. Dit laatste kan antwoord geven op vraag wat voor deeltje het primaire 

deeltje  was.  Was  het  primaire  deeltje  een  proton,  of  een  atoomkern  van 

bijvoorbeeld ijzer? Hoewel het niet mogelijk is om voor iedere kosmische straal 

afzonderlijk de primaire compositie te bepalen, kunnen we na een bepaalde tijd 

meten wel iets zeggen over de gemiddelde massa van de kosmische stralen, die 

in die periode gemeten zijn.  En ook of  deze gemiddelde massa verandert  als 

functie van de gemeten energie.

Bovenstaande  voordelen  laten  zien  dat  radiodetectie  een  interessante 

complementaire  techniek  is  voor  het  meten  van  de  eigenschappen  van 

deeltjeslawines.  Genoeg  reden  dus  om  te  investeren  in  deze  derde, 

onafhankelijke methode voor het observeren van kosmische stralen!

De opstelling

De  eerste  “Nederlandse”  opstelling  van  radioantennes  bij  het  Pierre  Auger 

Observatorium bestond  uit  drie  antennes.  Deze  opstelling  is  in  figuur 3.6 op 

bladzijde 38 schematisch  weergegeven.  Er  werden  twee  soorten  antennes 

gebruikt: een LPDA (log-periodieke dipool antenne; zie figuur 4.4 op blz. 44), die 

ontwikkeld is door medewerkers uit Aken en Karlsruhe, en een LOFAR antenne uit 

Nederland (figuur 4.7; blz. 46). Beide soorten antennes meten het elektrisch veld 

in twee polarisatie-richtingen: noord-zuid en oost-west.

Het  data  acquisitie  systeem  bevond  zich  in  een  container  op  de  pampa 

(figuur 4.1; blz. 41). Hier zijn een aantal basisvoorzieningen, zoals elektriciteit en 

internet, aanwezig. De door de antennes gemeten signalen werden via een kabel 

de container in gebracht. Hier werden ze versterkt en gefilterd, waarbij alleen de 

frequenties tussen 30 en 70 MHz werden doorgelaten. Het filteren gebeurt om 

veel vervelende achtergrondruis kwijt te raken, zoals dat van FM radiostations. 
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Vervolgens werd het signaal  naar een digitizer gestuurd (figuur 4.11; blz. 51). 

Een digitizer kan van een analoog signaal een digitaal signaal maken.

Met behulp van een computerprogramma kunnen bepaalde instellingen van de 

digitizer worden aangepast, zoals wanneer er signalen gemeten en opgeslagen 

moeten  worden.  Dit  laatste  noemen we de  “trigger”.  We kunnen  bijvoorbeeld 

eisen  dat  alleen  signalen  worden  opgeslagen  die  tegelijkertijd  in  beide 

polarisatie-richtingen  worden  gemeten.  De  signalen  die  voldoen  aan  de 

ingestelde trigger-eisen worden in de digitizer verwerkt tot een data-pakketje 

met een lengte van tien microseconden dat 4000 samples bevat.  Het pakketje 

kreeg daarbij een tijdsstempel van een GPS antenne en werd daarna opgeslagen 

op een laptop.

Een groot probleem was dat  er,  ondanks  het  filteren,  nog steeds  veel  ruis 

binnenkwam.  Om onderscheid  te  kunnen  maken  tussen  signalen  veroorzaakt 

door  kosmische  stralen  en  achtergrondruis  hebben  we  twee  scintillatoren 

gebruikt om de uitlezing van de radioantennes te “triggeren”. Deze scintillatoren 

(figuur 4.12;  blz. 52)  zijn  deeltjes-detectoren  en  geven  aan  wanneer  er  een 

lawine  van  deeltjes  plaatsvindt.  Door  op  die  momenten  de  antennes  te  laten 

meten  krijgen  we  de  radiosignalen  van  de  kosmische  stralen  binnen.  Een 

voorbeeld van een gemeten puls is te zien in figuur 3.7 op bladzijde 39.

Data analyse

De  analyse  van  de  data  (d.w.z.  de  meetgegevens)  wordt  besproken  in  de 

hoofdstukken 5, 6 en 7 van dit proefschrift. Hoofdstuk 5 gaat over de selectie 

van  de  data  en  over  de  correlaties  tussen  de  gemeten  radiosignalen  en  de 

deeltjeslawines die zijn geregistreerd met de deeltjes-detectoren van het Pierre 

Auger  Observatorium.  Lawines  die  gemeten  werden  met  beide  meetsystemen 

noemen  we  coïncidenties.  Van  deze  coïncidenties  weten  we,  dankzij  de 

reconstructie van de data van de watertanks, de energie en de richting van het 

primaire  deeltje  (de oorspronkelijke  kosmische  straal).  Deze  informatie  is  erg 

nuttig bij het bestuderen van de radiopulsen van de deeltjeslawines.

In  hoofdstuk  6  wordt  afzonderlijk  gekeken  naar  de  data  van  de  deeltjes-

detectoren  van  Auger,  en  naar  de  data  gemeten  met  de  radio  antennes. 

Hoofdstuk 7 behandeld de coïncidenties, waarin de informatie van de deeltjes-

160



   Nederlandse samenvatting

detectoren en de radio metingen worden gecombineerd. Er wordt onder andere 

gekeken naar de eigenschappen van de kosmische stralen waarvan een radiopuls 

gemeten werd, en naar de grootte en de vorm van de gemeten radiopulsen.

MAXIMA

Naast het analyseren van de data zijn we ook bezig geweest met het bouwen 

van  een  tweede  radio-opstelling  in  Argentinië:  MAXIMA  (Multi-Antenne 

eXperiment  In  Malargüe  Argentinië).  Deze  opstelling  heeft  een  aantal 

verbeteringen ten opzichte  van  de eerste:  de antennes  en het  data  acquisitie 

systeem worden gevoed door accu's. Deze worden opgeladen met zonnepanelen. 

We hebben nu niet meer alle elektronica in op één centrale locatie,  maar een 

netwerk van autonome stations. Een van deze stations is te zien in figuur 8.2 op 

bladzijde 128. De stations communiceren met een centrale computer, die onder 

andere zorgt voor de data opslag. Meer details over de MAXIMA opstelling zijn te 

vinden in hoofdstuk 8 van dit proefschrift.
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