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1 lesmateriaal
Dit recept voor werken met HiSPARC gaat in op het zoeken van correlaties tussen bliksem en
kosmische showers. Het doel van deze lessenserie is om leerlingen kennis te laten maken met
kosmische straling en ze een onderzoek te laten doen met de database van HiSPARC, waarbij ze
een correlatie proberen te vinden tussen bliksemontladingen en kosmische straling. Ze onderzoeken namelijk of er binnen een geschikt tijdsinterval rond de bliksemontlading ook een kosmische
shower (event) door een HiSPARC station is gemeten. Leerlingen krijgen eerst een introductie over
kosmische straling en gaan dan aan de slag met het analyseren van HiSPARC data en in de laatste
les kunnen de leerlingen onderzoeken en een verslag van hun bevindingen maken.

Alles wat nodig is voor deze lessenserie vindt u hier:

http://docs.hisparc.nl/zips/bliksemonderzoek.zip
Bronnen: Leerlingen kunnen tijdens deze lessenserie gebruik maken van de volgende websites:
1. Database met datum/posities van bliksemontladingen van het KNMI

http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/onweer/
2. Achtergrond informatie bliksem en kosmischestraling (natuur en techniek)

http://bruno.home.xs4all.nl/2005/NWT%200705%20bliksem.pdf
3. Zoeken in de database van HiSPARC.

http://data.hisparc.nl
Klik op een station in de lijst, zodat je in het scherm van dat station komt. Klik in dit nieuwe
scherm op: Download event summary data. Voor verdere uitleg zie Figuur 6.1 en Figuur 6.2.
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Werken met data van HiSPARC en KNMI

Website 1 en 3
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Zelfstandig onderzoek naar correlaties

Website 1 en 3

2 Les 1
Introductie van kosmische straling. In deze les starten we met achtergrond materiaal en een
werkblad. Belangrijk is dat er een introductie op kosmische straling gegeven wordt en dat de
terminologie duidelijk wordt gemaakt. Bij het laatste onderdeel kunnen leerlingen zelf informatie
over bliksem zoeken.
• Wat is kosmische straling?
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• Hoe ontstaat een deeltjeslawine?
• Hoe worden deze deeltjes in de lawine op aarde gedetecteerd?
• Hoe ontstaat bliksem?
• Op welke gronden zou er een verband tussen bliksem en kosmische straling kunnen zijn?
Opmerking: Van de HiSPARC site (www.hisparc.nl) kunnen diverse bestaande powerpoint-presentaties
gedownload worden. Deze presentaties mogen naar believen aangepast worden, om door leerlingen en docenten in de klas te gebruiken.
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Les 2

In deze les leren de leerlingen hoe ze data van HiSPARC en bliksem kunnen downloaden. Het is
ook van belang dat leerlingen dat leerlingen leren, de gedownloade ‘tsv’ bestanden in te lezen in
Excel. Daartoe kan de docent een voorbeeldbestand aanleveren. Een online tutorial over inlezen
van ‘tsv’ bestanden in Excel vindt U hier:

http://www.jkp-ads.com/Articles/importtextnl.asp
De werkwijze om data te downloaden wordt in het kort uitgelegd in Figuur 6.1, Figuur 6.2, Figuur 6.3 en Figuur 6.4 van dit artikel.
In deze les behandelen we zaken als:
• Hoe halen we data van de website van HiSPARC?
• Hoe vinden we dagen met bliksem ontladingen?
• Hoe lezen we deze data uit met Excel?
Zoals te zien is in Figuur 6.4, is het relatief eenvoudig om dagen te vinden met bliksemdata.
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Les 3

De leerlingen gaan in deze les aan de slag met de opdracht: "Kun je correlaties vinden tussen
bliksemontlading en kosmische straling events?"
Gebruik bij deze les: het werkblad bliksem onderzoek van het infopakket.
De docent is vrij om de leerlingen deze opdracht als oefening te laten doen of een verslaglegging
te vragen van de vorderingen van de leerlingen.
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Figuur 6.1 – Weergegeven is de website http://data.hisparc.nl. Klik nu op een station om op de pagina van
het station te komen.
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bronnen

Materiaal voor lessen over kosmische stralingen is te vinden op de volgende websites:

Infopakket : http://www.hisparc.nl/docent-student/lesmateriaal/informatie-pakket
RouteNet : http://www.hisparc.nl/docent-student/lesmateriaal/routenetpad/

Figuur 6.2 – Klik op ‘download event summary data’, om bij het dataformulier te komen.
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Figuur 6.3 – Selecteer op deze site het gewenste station, de begin- en einddatum en tijd en of je de data als
tsv-bestand of in je browser wilt hebben. Als er oefeningen met het inlezen in Excel gedaan worden, dan moet
je de data als tsv-bestand downloaden. Neem de tussenposen tussen de begin- en einddatum en tijd klein (een
paar uur), omdat je snel heel veel data hebt. Te grote tijdsduur resulteert in grote databestanden.

Figuur 6.4 – Op deze site van het KNMI (website 1) kun je snel dagen met bliksem vinden. Als een dag
met bliksem is gevonden, moet gecheckt worden of het HiSPARC station wat in de buurt staat van veel
bliksemontladingen, online was die dag. Zo ja, dan kan er met het dataformulier zowel bliksemdata als
kosmische straling events gedownload worden.
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