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S a m e n v a t t i n g 
 

Kosmische deeltjes:  

meten van elektrische velden in Donderwolken met LOFAR 
 

Onlangs hebben we, min of meer bij toeval, een geheel 

nieuwe methode gevonden om de emissie van radio straling 

uitgezonden door kosmische stralen te kunnen gebruiken 

om de elektrische velden in de atmosfeer te kunnen 

bepalen. Deze nieuwe methode is ontwikkeld aan de hand 

van LOFAR metingen. Deze velden komen tot stand door 

convectiestromen in Donderwolken en zijn de drijvende 

kracht achter onweer en bliksem. In de voordracht zal onder meer 

behandeld worden hoe ultra-hoogenergetische kosmische stralen 

een deeltjescascades initiëren in de atmosfeer, hoe deze cascades 

radiostralen uitzenden, hoe we deze straling meten met LOFAR (en 

wat LOFAR is) en hoe we uit deze straling de atmosferische 

elektrische velden kunnen bepalen. Hiernaast zal ik ook ingaan op 

het belang van onweer voor wereldwijde elektrische stromen en op 

een aantal onopgeloste problemen rond het beter begrijpen van 

bliksem waar dit werk op de langere termijn een bijdrage aan zou 

kunnen leveren.  
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 CCV Holland B.V. uw partner in: 
 
 Betaalautomaten (vast/mobiel/geïntegreerd) 

 Extra toepassingen betaalautomaten (o.a. E-voucher) 

 Kassakoppeling betaalautomaten (o.a. CCV Pos) 

 Oplaadunits t.b.v. Chipknip (binnen/buiten) 
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 Inbouw PINpads t.b.v. verkoopautomaten 

 Transactieverwerking (financieel/loyalty) 

 Loyalty- en klantenkaartsystemen 

 Autorisatie/switch systemen (on/off line) 
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