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7Summary of the Thesis

7.1 Samenvatting

Detectie van hoog-energetische kosmische straling is een actief onderzoeksveld
binnen de astrofysica. Kosmische straling bestaat uit subatomaire deeltjes die van
buitenaardse objecten komen en die op een gegeven moment de aarde raken.
Ze worden geclassificieerd op basis van hun energie. Het is vooral de hoog-
energetische straling waar nog veel onderzoek nodig is.

Als kosmische straling in onze dampkring komt, botsen haar deeltjes met
allerlei kernen, wat vervolgens weer tot andere deeltjes leidt. Deze laatste deelt-
jes kunnen weer botsingen veroorzaken, waardoor weer opnieuw deeltjes ontstaan.
Dit proces kan zich lang herhalen, met als effect een ”regen” van miljarden hoog-
energetische deeltjes. Zo’n regen van deeltjes kan gemakkelijk een aardopper-
vlakte van 10km2 beslaan.

Het bestuderen van hoog-energetische kosmische straling geschiedt vooral
door de bestudering van deze regens. Traditioneel wordt hiervoor een groot op-
pervlakte van sensoren opgesteld. Sensoren die straling detecteren, rapporteren
dat door detecties via een netwerk naar een centrale computer te sturen. Daar
zal dan de verdere verwerking plaatsvinden.

De stroom van hoog-energetische straling is zeer laag. Jaarlijks valt ongeveer
één straling per km2 te detecteren. Om de kans op detectie te vergroten is het
van belang om grotere en nauwkeuriger sensoren te gebruiken. Hierbij moet
gedacht worden aan collecties van honderden en zelfs duizenden sensoren die
een gebied van 3000 km2 bestrijken.

Nieuwe generaties sensoren moeten vooral meer meten, en daarmee nauwk-
eriger zijn. Echter, een bijkomend nadeel van dergelijke sensoren is dat zij veel
meer meten dan alleen hoog-energetische kosmische straling. Zo vangen zij
ook de straling op veroorzaakt door mobiele telefoons, vliegtuigen, en zo voort.
Daarmee wordt de detectie ratio drastisch verhoogd naar ongeveer 200 tot 600
detecties per seconde, waarvan een zeer groot gedeelte niet ter zake doende is.
Omdat elke detectie gepaard gaat met ongeveer 12.5 kilobyte aan data, is er een
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sprake van een kleine data explosie. Feit blijft dat de sensoren slechts beperkte
reken- en opslagcapaciteit hebben. Alle detecties direct doorsturen naar een cen-
trale computer is daarom doorgaans geen reële optie. Deze problematiek vraagt
daarom om een sterke lokale filtering van detecties, waarmee alleen relevante
data uiteindelijk doorgestuurd wordt.

Het doel van deze dissertatie is de ontwikkeling van een effectief lokaal fil-
ter, en haar efficiëntie te evalueren. De ontwikkeling van zo’n filter is niet een-
voudig: het zal zeer nauwkeurig moeten zijn. Dit betekent dat het enerzijds bij
voorkeur alle irrelevante straling moet blokkeren, en anderzijds alle relevante
straling doorgeven. Vooral dit laatste is van belang in het licht van het feit dat
hoog-energetische ksmische straling zo zeldzaam is. Daarbij komt dat we reken-
ing moeten houden met de beperkte capaciteit van de sensoren.

Dit leidt tot het volgende pakket van eisen. Ten eerste zal de detectietech-
niek accuraat moeten zijn, in die zin dat het geen relevante data mag mis-
sen. Ten tweede zal de manier van detecteren en dorogeven robuust moeten
zijn tegen communicatiefouten. Ten derde zal de gebruikte communicatieband-
breedte beperkt moeten blijven. En tenslote zal de oplossing in staat moeten zijn
op te schalen naar duizenden sensoren.

De belangrijkste motivatie die ten grondslag ligt voor onze aanpak, is dat
elke sensor in principe moet kunnen besluiten of een detectie relevant is of niet.
Dit kan door te kijken of eenzelfde detecties zijn waargenomen bij naburige
sensoren. Dit vereist echter dat die detectiegegevens beschikbaar zijn, en dat
naburige sensoren samenwerken door detecties uit te wisselen.

Deze dissertatie kijkt naar de mogelijkheden voor zo’n techniek gebaseerd op
lokale samenwerking tussen sensoren. We bekijken verschillende samenwerking-
sopties en exploreren verschillende configuraties met betrekking tot nauwkeurigheid
en efficiëntie.

Er zijn drie nieuwe wetenschappelijke bijdragen te noemen. Ten eerste komen
wemet een voorstel voor een volledige gedecentraliseerd detectiemethode gebaseerd
op lokale samenwerking tussen sensoren. We komen tot een filter dat uitein-
delijk maar enkele detecties doorstuurt voor verdere verwerking, met een 100%
nauwkeurigheid, ook onder falende communicatiescenarios.

Ten tweede identificeren en exploreren we via simulaties de parameters die
de nauwkeurigheid van onze oplossing bëınvloeden in relatie tot het gebruik
van beschikbare reken- opslag-, en communicatiecapaciteit. We kijken o.a. naar
frequentie van berichtuitwisseling, datacompressie, redundantie van berichten,
en gehele of gedeeltelijke aggregatie van detecties.

Ten derde hebben we onderzocht hoe we tot schaalbare oplossingen kun-
nen komen, en laten zien hoe o.a. de gekozen communicatietechnologie van
invloed is op het uiteindelijke resultaat. Samenvattend geeft dit werk inzicht in
de complexiteit en afwegingen van een gedistribueerd computersysteem voor de
detectie van hoog-energetische kosmische straling.


