
 
 
  

Kosmische deeltje werpen sinds hun ontdekking, nu meer dan 100 
jaar geleden, intrigerende vragen op. Het zijn de meest 
energetische deeltjes in het universum. Mogelijke bronnen zijn 
exploderende sterren en actieve zwarte gaten, maar er bestaat nog 
steeds veel onzekerheid over hun oorsprong en de wijze waarop ze 
versneld worden tot zulke hoge energieën. Wanneer kosmische 
deeltjes de aardatmosfeer binnendringen veroorzaken ze een lawine 
van miljoenen elementaire deeltjes. Dergelijk “air showers” kunnen 
op verschillende manieren geobserveerd worden. Een relatief jonge 
maar al zeer populaire techniek is radio detectie. Met moderne radio 
telescopen zoals LOFAR en de toekomstige SKA kunnen op 
nauwkeurige wijze eigenschappen van de kosmische deeltjes worden 
gereconstrueerd, waaronder de massa compositie, cruciaal voor een 
beter begrip van de bronnen. 
 
 In het eerste deel van het proefschrift wordt het effect van 
realistische atmosferen op de radiostraling van air showers 
onderzocht. De code die hiervoor ontwikkeld werd wordt nu gebruikt 
door verschillende experimenten wereldwijd - niet gelimiteerd tot 
radio observaties. Correcties worden doorgerekend voor belangrijke 
parameters, zoals de interactiediepte van de kosmische deeltjes in 
de atmosfeer. Deze correcties vormen nu een integraal onderdeel 
van LOFAR simulaties en analyses. 
 
 In het tweede deel van het proefschrift wordt de vorm van de air 
showers onderzocht. Hierin ligt informatie besloten over de massa 
van de primaire deeltjes, maar het is ook gevoelig voor de 
hadronische interactie modellen die gebruikt worden in simulaties. 
In combinatie met bestaande metingen aan de interactiediepte kan 
dit een beter begrip opleveren van hadronische fysica 
complementair aan onderzoek bij de Large Hadron Collider.  
 
 LOFAR en SKA zijn geschikt om de vorm van de air shower te meten, 
maar hiervoor zijn nieuwe simulaties nodig die orders van grootte 
sneller zijn dan bestaande methodes. Een semi-analytische code 
MGMR3D wordt bestudeerd en gevalideerd. Met behulp van 
verscheidene verbeteringen is het mogelijk een hoge resolutie te 
verkrijgen op reconstructies van de interactiediepte. Daarnaast 
wordt gedemonstreerd dat de vorm van air showers inderdaad 
bestudeerd kan worden met radio observaties - een veelbelovend 
resultaat voor de toekomst.    
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