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De GTC, klaar voor de nachtelijke waarnemingen vanaf de Roque de Los Muchachos sterrenwacht op La Palma.

Het leeuwendeel van de deeltjes (met energieën tot 1017 eV, dus 
honderd miljoen maal miljard eV) is a!omstig uit ons eigen 
Melkwegstelsel. Hoogstwaarschijnlijk krijgen die deeltjes hun 

snelheid in de restanten van supernova’s. Sommige deeltjes hebben ech-
ter een energie die nog eens duizendmaal hoger is, o"ewel 1020 eV. Dit 
komt overeen met de kinetische energie van een tennisbal met een mas-
sa van 50 gram en een snelheid van 90 km per uur! In de tennisbal is de 
energie verdeeld over 1024 atomen, terwijl in het kosmische stralings-

deeltje de energie is geconcentreerd in één enkele 
atoomkern. Dit gee" aan wat voor immense energieën 
deze meest energetische deeltjes in het heelal hebben. 
Hun energie is een miljoen keer groter dan de energie 
van de deeltjes die worden geproduceerd in door de 
mens gemaakte versnellers op aarde (zoals de Large 
Hadron Collider in Genève). 

Mogelijke oorsprong
In de vakliteratuur worden verschillende mogelijkhe-
den aangedragen voor de oorsprong van deze deeltjes. 
In het bijzonder zijn de kernen van zogenoemde ‘actie-
ve sterrenstelsels’ veelbelovende kandidaten om gela-
den deeltjes tot zo’n hoge energie te kunnen versnellen. 
Aangenomen wordt dat deze actieve sterrenstelsels in 
hun centrum een zwart gat herbergen. Door zijn im-
mense zwaartekracht trekt het zwarte gat materie aan 
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De aarde wordt voortdurend blootgesteld 
aan een regen van deeltjes uit de ruimte 
met zeer hoge energie. Dit noemen we 
kosmische deeltjes-straling (van oudsher 
vaak  ‘kosmische straling’ genoemd). Deze 
‘kosmische deeltjes’ zijn volledig geïoni-
seerde atoomkernen (atomen die al hun 
elektronen verloren hebben) met ‘relati-
vistische’ snelheden: snelheden vrijwel 
gelijk aan die van het licht. Maar wat zijn 
het precies voor deeltjes en waar komen 
ze vandaan?

Aard en herkomst van zeer 
hoogenergetische kosmische deeltjes

Figuur 1: Het Pierre Auger Observatorium gebruikt twee soorten detectoren: op de voorgrond één van de 1600 water-Cherenkov-detec-
toren met op de achtergrond één van de vier fluorescentie-telescopen. 
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uit een accretieschijf, die bestaat uit materie a!omstig 
van uiteengetrokken sterren. Een gedeelte van deze 
materie wordt uitgestoten met relativistische snelheden 
in een sterk gebundelde straalstroom (of ‘jet’ in het En-
gels). Berekeningen laten zien dat deeltjes in zulke 
straalstromen tot extreem hoge energie kunnen wor-
den versneld. Sommige van deze deeltjes zullen na een 
lange reis door de ruimte tussen de sterrenstelsels ons 
Melkwegstelsel tegenkomen. Enkele van die deeltjes 
vliegen door ons zonnestelsel en bereiken uiteindelijk 
de aarde, waar wij ze kunnen meten. 
Maar de reis van deeltjes door de ruimte verloopt niet 
altijd ongehinderd. Het heelal is namelijk niet leeg, 
maar gevuld met fotonen (lichtdeeltjes) a!omstig van 
de oerknal. Iedere kubieke centimeter bevat ongeveer 
400 fotonen, waarvan de energie kan worden aangege-
ven met een ‘stralingstemperatuur’ van ongeveer 3 kel-
vin: de beroemde kosmische achtergrondstraling, die 
we kortweg ‘achtergrondstraling’ zullen noemen. 
Hoog-energetische deeltjes verliezen een deel van hun 
energie in botsingen met de fotonen van de achter-
grondstraling. Dit staat bekend als het Greisen-Zatse-
pin-Kuzmin-e#ect. Dit GZK-e#ect speelt een rol voor 
deeltjes met een energie groter dan 6 x1019 eV. Daar-
door kunnen die deeltjes maar een beperkte afstand 
a$eggen in een verder ogenschijnlijk leeg en transpa-
rant heelal.  Met andere woorden: de bronnen van de 
deeltjes met de hoogste energie die op aarde te meten 
zijn, bevinden zich binnen een eindig bolvolume om de 

aarde heen. De afstand die een proton (watersto!ern) met een energie 
hoger dan 1020 eV kan a$eggen, is ongeveer 300 miljoen lichtjaar, zeg 
3000 maal de middellijn van het Melkwegstelsel.
Willen we de oorsprong van de hoogst-energetische deeltjes achterhalen, 
dan is het nodig  hun eigenschappen te meten. Ons onderzoek concen-
treert zich op drie eigenschappen: de energie, de aankomstrichting, en 
de aard (fotonen, protonen, atoomkernen) van de deeltjes. De hoogst-
energetische kosmische deeltjes zijn extreem zeldzaam: Op aarde wordt 
eens in de honderd jaar zo’n deeltje waargenomen op een opvangend 
oppervlak van maar liefst honderd vierkante kilometer! Om zulke deel-
tjes te registreren, zijn dus enorme meetopstellingen nodig, die over een 
lange periode meten. Deze opstellingen gebruiken de daarboven lig-
gende aardatmosfeer als detector. Zij meten niet het oorspronkelijke 
deeltje, maar de lawine van secundaire deeltjes, die ontstaat als het oor-
spronkelijke (‘primaire’) deeltje een atoomkern in de atmosfeer raakt.

Deeltjeslawines
In een deeltjeslawine wordt de kinetische energie van een primair deeltje 
gebruikt om nieuwe deeltjes te maken. Volgens de beroemde formule 
van Einstein, E = mc2, kan energie (E) worden omgezet in massa (m); c is 
de lichtsnelheid. Wanneer een hoog- energetisch deeltje de atmosfeer 
van de aarde binnendringt, botst het op een atoomkern in  een van de 
luchtmoleculen. Uit deze botsing ontstaan nieuwe hoog-energetische 
deeltjes, die vervolgens ook botsen op atoomkernen, en zo ontstaat er 
een lawine van secundaire deeltjes. Miljarden deeltjes kunnen ontstaan 
als gevolg van één enkel kosmisch deeltje. De secundaire deeltjes vormen 
tezamen een schijf van enkele meters dik. Deze beweegt zich met bijna 
de lichtsnelheid voort door de atmosfeer, zoals weergegeven in %guur 3.
Het aantal deeltjes in een deeltjeslawine groeit aanvankelijk exponenti-
eel, en de energie wordt verdeeld over meer en meer deeltjes. Wanneer de 
(gemiddelde) energie per deeltje in de deeltjeslawine onder een kritische 
waarde daalt, is geen verdere productie van deeltjes meer mogelijk en 
neemt hun aantal af door absorptie in de atmosfeer. Het punt waarop de 
lawine het hoogste aantal deeltjes telt, is het maximum van de deeltjes-
lawine.

Het Pierre Auger Observatorium
’s Werelds grootste detector van kosmische stralingsdeeltjes bevindt zich 
in Argentinië, vlak bij het dorp Malargüe (zie %guur 2). De detector beslaat 
een oppervlakte van 3000 km2 in de pampa’s en ligt op 1400 m boven zee-
niveau. Het Pierre Auger Observatorium combineert twee elkaar aanvul-
lende technieken om de atmosferische deeltjeslawines te meten. Op zijn 

Figuur 3: Schematische weergave van het Pierre Auger Observatorium.

Figuur 2: Locatie van het Pierre Auger Observatorium in 
Argentinië. De rode punten zijn de water-Cherenkov-de-
tectoren. De vier fluorescentie-telescopen zitten op de 
omtrek van het zeshoekige meetveld. (Bron: Google-
Maps)
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weg door de atmosfeer botst de lawine met stikstofmoleculen, die vervol-
gens door middel van $uorescentie licht uitstralen. Dit licht wordt waarge-
nomen met telescopen. Bovendien worden de deeltjes die het aardopper-
vlak bereiken, gemeten met een raster van deeltjes detectoren. Dit zijn 
zogenaamde water-Cherenkov-detectoren: zij meten het licht dat wordt 
uitgestraald door relativistische deeltjes die door een watertank vliegen. 
Figuren 2 en 3 tonen hoe de meetopstelling eruit ziet.  Het observatorium 
hee" de vorm van een zeshoek met een diameter van 60 km (%guur 2). De 
zeer gevoelige $uorescentie- telescopen staan opgesteld op vier plaatsen 
aan de rand van het raster van deeltjesdetectoren. Zij kunnen deeltjeslawi-
nes tot op enkele tientallen kilometers afstand waarnemen. Meerdere tele-
scopen kunnen dus dezelfde deeltjeslawine zien en zo door verschilzicht 
(verschillen in aankomsttijd) de richting van de langgerekte lawine bepa-
len ( zie %guur 4). De as waarlangs de deeltjeslawine zich beweegt, hee" 
dezelfde richting als het primaire deeltje dat op de atmosfeer botste. 

Energiespectrum
Het energiespectrum gee" de hoeveelheid invallende 
kosmische deeltjes als functie van hun energie. Om dit 
te kunnen meten, is een absolute ijking van de energie-
schaal nodig. Het $uorescentielicht, a!omstig van de 
deeltjeslawine die door de atmosfeer reist, is goed na te 
bootsen in het laboratorium bij deeltjesversnellers. Dit 
soort laboratoriummetingen gee" een ijking van de 
energieschaal voor deeltjeslawines. De $uorescentiete-
lescopen kunnen slechts waarnemen tijdens maanloze, 
heldere nachten, terwijl de deeltjesdetectoren continu 
door meten. Deeltjeslawines die met beide technieken 
tegelijk worden waargenomen, kunnen worden ge-
bruikt om de absolute energieschaal van de oorspron-
kelijke (‘primaire’) deeltjes vast te stellen. Uiteindelijk 
kan de $ux van waargenomen deeltjes tegen de energie 
worden uitgezet, zoals in %guur 5 is te zien.
In dit spectrum zijn twee structuren te zien:

18 eV. Deze is het gevolg van inter-
acties tussen de kosmische deeltjes en de fotonen van 
de achtergrondstraling. De deeltjes verliezen een 
fractie van hun energie door de productie van elek-
tron-positronparen. Dit zorgt ervoor dat deeltjes de 
aarde bereiken met een lagere energie dan die zij had-
den bij het begin van hun reis. 

19  eV. 
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze laatste 
structuur:
(1)  De bronnen kunnen de deeltjes niet versnellen naar 

een hogere energie. De hoogste energie die een bron 
een deeltje kan meegeven, is evenredig met de sterk-
te van het magneetveld en met de lading van het 
deeltje. Omdat de verkregen energie evenredig is 
met de lading van het deeltje, is het te verwachten 
dat zwaardere kernen versneld worden tot hogere 
energie en dat bij hogere energieën grotere massa’s 
voorkomen.

(2)  Deeltjes boven een paar maal 1019 eV hebben GZK-
interacties met de  achtergrondstraling en verliezen 
een signi%cante fractie (20-50%) van hun energie 
door productie van pionen en fotonen. In deze in-
teracties verliezen deeltjes veel meer energie dan via 
de productie van elektron-positronparen. Boven-
dien vallen zwaardere atoomkernen uiteen door de 
interactie met fotonen. Dit betekent dat de samen-
stelling van de hoog-energetische kosmische stra-
ling tijdens de reis door het heelal verandert. 

De chemische samenstelling 
Het vaststellen van de aard van een binnenkomend 
kosmisch deeltje is het lastigste karwei bij de metingen. 
De inkomende deeltjes, zoals atoomkernen (van ver-
schillende elementen met verschillende massa’s ), foto-
nen en neutrino’s veroorzaken allemaal deeltjeslawines 
in de atmosfeer. De ontwikkeling van zo’n lawine hangt 
af van het type deeltje. Dit is de sleutel om vast te stellen 
wat de aard van het inkomende deeltje was. Zwaardere 
atoomkernen ondervinden hoger in de atmosfeer bot-
singen dan lichtere atoomkernen; het gevolg is dat de 
ontwikkeling van de deeltjeslawine dan hoger in de at-
mosfeer plaatsvindt. Dus de meting van de hoogte van 
de deeltjeslawine boven de grond kunnen we gebruiken 
om de massa van het oorspronkelijke kosmische deeltje 
te schatten. In de praktijk wordt de diepte in de atmo-
sfeer vastgesteld waarop de deeltjeslawine het grootste 
aantal deeltjes bevat. Uit onderzoek blijkt dat de kos-
mische deeltjes voornamelijk bestaan uit lichtere 

Figuur 4: Een gemeten deeltjeslawine. De lawine wordt gemeten met alle 
vier fluorescentie-telescopen en met enkele water-Cherenkov-detectoren.

Figuur 5: Gemeten energiespectrum van alle kosmische deeltjes [3]. Het 
aantal kosmische deeltjes is gegeven als functie van hun energie. 
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atoomkernen (zoals protonen en helium) met energie-
en van ongeveer 1018  eV.  Als we naar hogere energie 
gaan, neemt de massa van de kosmische deeltjes toe. Bij 
een energie van 4 x 1019 eV worden zwaardere atoom-
kernen waargenomen (zoals silicium- en ijzerkernen) 

[4]. Aangezien bij nog hogere energie de 
$ux van de deeltjes erg laag is, is het 
vooralsnog niet mogelijk om bij die 
energieën een massabepaling te doen.
Behalve voor atoomkernen is het Pierre 
Auger Observatorium ook gevoelig voor 
fotonen en neutrino’s [5]. Deze zijn ech-
ter nog niet waargenomen; er is slechts 
een bovenlimiet op hun aantal vastge-
steld: boven een energie van 1018 eV zijn 
minder dan een paar procent van de ge-
meten invallende deeltjes neutrino’s of 
fotonen.

De aankomstrichting
In de praktijk is de aankomstrichting 
van de kosmische deeltjes eenvoudig 
vast te stellen. Bij het Pierre Auger Ob-
servatorium worden twee elkaar aan-
vullende methoden gebruikt om de aan-
komstrichting van kosmische deeltjes te 
bepalen. Opnamen van dezelfde 
deeltjes lawine vanuit twee locaties met 
de $uorescentie-telescopen geven een 
drie- dimensionale opname van de deel-
tjeslawine in de atmosfeer. Zo kan de as 
waarlangs de deeltjeslawine zich be-
weegt, worden bepaald. Deze as hee" 
dezelfde richting als het inkomende 
kosmische deeltje. Eveneens kan de aan-
komsttijd van het lawinefront op ver-
schillende punten in het raster van de-
tectoren worden bepaald en daarmee de 
oriëntatie van dat front. De aankom-
strichting van het oorsponkelijke deeltje 
staat loodrecht op dat front (zie %guur 
3). 
Een correcte astrofysische interpretatie 
van de metingen is een enorme uitda-
ging. Tijdens hun reis door de ruimte 
wordt het deeltjespad namelijk afgebo-
gen door magneetvelden in het Melk-
wegstelsel en daarbuiten. Figuur 6 is een 
hemelkaart met de aankomstrichtingen 
van kosmische deeltjes met energieën 
groter dan 6 x 1019 eV. Statistisch gezien 
komt de verdeling van de aankomstrich-
tingen niet overeen met een isotrope 
(gelijkmatige) verdeling. De aankom-
strichting van de kosmische straling 
lijkt verbonden te zijn met de algemene 
verdeling van materie in het heelal. De 
aankomstrichting van een aantal deel-
tjes ligt dicht bij de locatie van Centau-
rus A. Dit is een sterrenstelsel met een 
actieve kern, op een afstand van 12 mil-
joen lichtjaar, relatief dicht bij de aarde 
(%guur 7). 
De mate van a&uiging van de bewe-
gingsrichting van de deeltjes door mag-
neetvelden is evenredig met de lading 
van de deeltjes. Bij de hoogste energieën 
is de gemiddelde a&uiging geschat op 

2,7 graden maal de lading van het deeltje (gegeven in eenheden van de 
elementaire lading). Daarom zou een verband van aankomstrichtingen 
met mogelijke bronnen eerder te verwachten zijn voor lichte deeltjes dan 
voor zwaardere atoomkernen (met groter lading) met dezelfde energie.

Figuur 6: Hemelbol met de aankomstrichtingen van de hoogst-energetische kosmische 
deeltjes (E > 6 x 1019 eV). De zwarte punten geven de aankomstrichtingen, de blauwe rond-
jes laten de posities van sterrenstelsels  met een actief centrum zien.  Centaurus A ligt bij l = 
310, b = +19.  Het lege gebied komt bij het  Auger Observatorium niet boven de horizon.

Figuur 7: Kernen van actieve sterrenstelsels, zoals Centaurus A, zijn waarschijnlijk de bron 
van de hoogst-energetische deeltjes uit de kosmische straling. (Foto: ESO)
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Conclusies
Het Pierre Auger Observatorium levert de nauwkeurigste metingen tot 
nu toe van de kosmische straling met de hoogste energieën. Echter, de 
oorsprong van de hoogst -energetische deeltjes in het heelal kan nog niet 
met zekerheid worden vastgesteld. 
Als de waargenomen afname in het energiespectrum (%guur 5) te wijten 
is aan het GZK- e#ect, dan hangt de samenstelling van de kosmische 
straling bij aankomst op de aarde af van de samenstelling bij vertrek van 
de bron en van de veranderingen tijdens de reis door het heelal. In het 
geval van lichtere atoomkernen (met een kleine elektrische lading) 
wordt verwacht dat deze deeltjes maar weinig worden afgebogen door 
galactische en intergalactische magneetvelden. Hun aankomstrichting 
wijst dan in principe direct terug naar hun bron. 
Echter, als de afname in het energiespectrum komt doordat de bronnen 
de deeltjes niet naar nog hogere energieën kunnen versnellen, dan ver-
wachten we bij de hoogste energieën juist zware atoomkernen (met een 
grote lading) bij aankomst op aarde. Dit zou betekenen dat deze deeltjes 
meer worden afgebogen in de magneetvelden, en daardoor wordt het 
moeilijker om de herkomst van de kosmische deeltjes vast te stellen. 
Meer inzicht in dit probleem kunnen we verkrijgen door nauwkeurige 
metingen van het type deeltje. Hiervoor zijn goede modellen nodig van 
de interacties die zich afspelen in de deeltjeslawines. Meer inzicht in 
deze modellen kunnen we ook verkrijgen door metingen van interacties 
bij de Large Hadron Collider (LHC). Met deze toename van kennis ho-
pen we in de nabije toekomst de puzzel van de oorsprong van de hoogst-
energetische kosmische straling op te lossen.
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Begrippenlijst
eV  electronvolt, eenheid van energie,  

1 eV = 1,6'x 10-19 joule
hadron  een hadron is samengesteld uit quarks 

(voorbeelden van hadronen zijn 
 protonen'en neutronen)

lichtjaar  afstandseenheid, 1 lichtjaar = 
9,4605284 ( 1015 m

pion  elementair deeltje samengesteld 
uit'twee'quarks


