
 

 

Handleiding Leskist MuonLab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoud leskist: 

2 Muonlab scintillatiedetectoren 

 

1 Signaalverwerker (‘meetkastje’) 

 

2 kabels met BNC-connectoren 

 

2 kabels met DIN-connectoren 

 

1 USB-kabel 

 

1 230 V - 12V gelijkspanningsadapter 

 

1 USB-stick 

 

1 Herlaadbare batterij’ 

 

1 Oplader voor herlaadbare batterij 

 

1 Voedingssnoer van accu naar meetkastje 

 

 



Installatie en ingebruikname: 
Software en drivers installeren:  
Let op: hiervoor moet je rechten hebben om te kunnen installeren op de computer waarop je het MuonLab aansluit. Als dit niet het geval is, neem 

dan contact op met de systeembeheerder. 

1 Zorg dat het meetkastje nog niet is aangesloten op de computer. 

Als deze wel verbonden is, verbreek dan de verbinding door de 

USB-kabel uit de computer te halen.  

 

2 Stop de USB-stick in de computer en kopieer de map “MuonLab III 

v_12” van de USB-stick naar een harde schijf. Zorg dat je deze 

makkelijk terug kan vinden.  

 

 

 



 

3 Open de map en installeer de LabView-software door het bestand 

“setup.exe” te openen in de map “Installer_Muonlab III v_12” → 

“Volume”. In de setup zelf hoef je alleen maar “Next” te kiezen, de 

rest van de instellingen staan al goed.  

  

 

4 Na het installeren van de LabView-software opent automatisch 

het installatieprogramma voor de drivers. Klik hier op “Extract”. 

Vervolgens klik je een keer op “Volgende”/”Next” en voltooien. De 

drivers zijn nu ook geïnstalleerd. 

 

 



Hardware aansluiten: 

5 Verbind het meetkastje via de USB kabel met de computer. 

 

 

6 Sluit het meetkastje via de 12 V adapter aan op de 230 V 

netspanning. 

Mocht je gebruik maken van de accu, dan kun je het aansluitsnoer 

op de polen van de accu schuiven en de andere kant verbinden 

met het meetkastje.  

 

 



 

7 Sluit met de BNC-kabels de muonbalken aan op het meetkastje. 

Op de BNC-bussen op het meetkastje zitten twee uitsteeksels. 

Deze passen door de sleuven in de buitenste ring van de 

connectoren aan de kabel. Druk de kabel erin en draai de 

buitenste ring van de connector een kwartslag naar rechts om 

deze vast te zetten.  

 

 

 

8 Sluit vervolgens de DIN-kabels aan. Deze hebben twee typen 

connectoren: een mannelijke (M) en een vrouwelijke (F). Sluit de 

M-connector aan op het meetkastje. Aan de onderkant van de 

connector zit een kleine uitstulping; zorg dat deze naar beneden 

gedraaid zit en duw voorzichtig de kabel in het meetkastje. De 

buitenste ring kun je vervolgens vastdraaien. Het aansluiten op de 

Muonbalk werkt vergelijkbaar.  

 

 

 

 

 



Software gebruiken: 

9 Start in de map “MuonLab III v_12” de LabView-omgeving door 

“MuonLab III v_12.exe” te openen. 

 

10 Het programma begint in de “no-run” mode. Om het programma 

te laten werken klik je op het witte pijltje links bovenin. 

 

11 Wanneer je zo dadelijk je meting start, maakt het programma zelf 

twee bestanden aan waarin de data komt. Er wordt je nu gevraagd 

welke naam je wilt geven aan deze bestanden en waar je ze op 

wilt slaan. Standaard wordt er een map “MuonData” op de C-schijf 

gemaakt en heten de bestanden “Datalog LT” voor het 

levensduur-experiment en “Datalog DT” voor het delta-tijd-

experiment. Deze namen zijn prima, maar je kunt ze wijzigen. 

Houd er hierbij rekening mee dat wanneer er al een document 

met dezelfde naam bestaat, dat deze overschreven wordt.  

 

12 In de tab Photo Multiplier Voltage is bij beide Photo Multiplier 

Tubes (PMTs) al ingesteld dat dit Hamamatsu-detectoren zijn, dus 

hier hoef je niets aan te veranderen. 

 



13 Je kunt nu de spanning over de PMTs instellen. Met de slider kun 

je de spanning veranderen. Stel die van PMT 1 in tussen de 1500 

en 1600 V. Je kunt nu met een voltmeter de daadwerkelijke 

spanning over de PMT meten door deze aan te sluiten op de twee 

kleine bussen boven de BIN-connectoren op de muonbalken. De 

spanning die je meet is de spanning over de PMT gedeeld door 

1000 en komt dus rond de 1,5 V te liggen. Waarschijnlijk merk je 

dat er een verschil is tussen de gemeten waarde en de waarde in 

het programma, maar dit is niet erg. 

 

 

14 Wanneer je het delta-tijd-experiment gaat doen, moet je ook de 

tweede detector instellen. Sluit de voltmeter hierop aan en 

verschuif de slider zo dat de spanning over de tweede PMT 

(ongeveer) gelijk is aan de spanning over de eerste PMT. Deze stap 

kun je overslaan als je het levensduur-experiment gaat doen.  

 

 

15 In het tweede tabblad (Threshold Level) kun je de 

drempelspanning aanpassen. De drempelspanning staat standaard 

ingesteld op 150 mV. Dit kun je aanpassen als je merkt dat je te 

weinig signaal of teveel ruis krijgt. Ditzelfde geldt uiteraard ook 

voor de spanning over de PMTs. 

 

 

 



Handleiding per tabblad: 

Life Time Measurement: 

 

1. In het tabblad “Life Time Measurement” kun je het levensduur-experiment doen. Wanneer je op “START” drukt, gaat het experiment 

lopen. Na één minuut wordt je data in het bestand gezet dat je in stap 11 hebt aangemaakt. Hierbij overschrijft het programma 

eventuele bestaande data (ook van een vorige meting in dezelfde sessie), dus let hier even op. Het bestand is een .txt-bestand, die je zo 

in Excel of Google Sheets kunt importeren. 

2. Met de slider kun je instellen wat de maximale waarde op de x-as is. Met “Number of bins” kun je instellen in hoeveel ‘staafjes’ je 

histogram verdeeld wordt. Het programma verdeelt de data automatisch over de bins.  

3.  Wanneer je met je rechter muisknop op de grafiek drukt, kun je met “Export” data exporteren naar Excel of de grafiek als afbeelding 

kopieren naar het klembord of opslaan.  

4. Onderin kun je zien hoeveel deeltjes er in totaal vervallen zijn in de detector tijdens de looptijd van je experiment.



Delta Time Measurement: 

 

1. In  het tabblad “Delta Time Measurement” kun je het delta-tijd-experiment doen. Wanneer je op “START” drukt, gaat het experiment 

lopen. Na één minuut wordt je data in het bestand gezet dat je in stap 11 hebt aangemaakt. Hierbij overschrijft het programma 

eventuele bestaande data (ook van een vorige meting in dezelfde sessie), dus let hier even op. Het bestand is een .txt-bestand, die je zo 

in Excel of Google Sheets kunt importeren. 

2. Met de sliders kun je de maximale waarden op de x-as veranderen. 

3. Wanneer je met je rechter muisknop op de grafiek drukt, kun je met “Export” data exporteren naar Excel of de grafiek als afbeelding 

kopieren naar het klembord of opslaan.  



Waveform Channel 1: 

 

1. In het tabblad “Waveform Channel 1” is de grafiek van de eerste PMT gegeven. Je kunt hier zien wat er gebeurt als je de hoogspanning 

of de drempelwaarde aanpast. Het is aan te raden om deze weergave stop te zetten als je gaat meten.  

 

 

Hit & Coincidence rate: 

 

1. Het “Hit & Coincidence rate”-tabblad kan gebruikt worden om te meten hoeveel metingen er per seconde gemeten worden door beide 

detectoren. Bij “Hit rate” staat hoeveel metingen er zijn geweest in de detector. Bij “Coincidence rate” staat het aantal keer dat er 

(ongeveer) tegelijktijdig een meting is geweest in beide detectoren.  

2. In beide gevallen kun je de meting starten door op “START” te drukken. Als je de schakelaar “Preset” aan zet, is het mogelijk om de 

meting automatisch te laten stoppen na het aantal seconden dat je ernaast hebt ingevuld.  

 



Klaar? 

Stop de spullen dan weer op de volgende manier in de kist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze handleiding is geschreven door Bert Haalboom in 2017 in opdracht van Its Academy. Deze handleiding of gedeelten daarvan (inclusief 

afbeeldingen) mogen  gekopieerd en gedeeld worden voor niet-commercieel gebruik, met naamsvermelding.  

Dit werk is gelicenseerd onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal.  Ga naar 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ om een kopie van de licentie te kunnen lezen. 

 


