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IN THE P!CTURE

Halo
De ‘halo’ is een veelvoorkomend natuurverschijnsel 
. Hier is een zogenoemde 22°-halo afgebeeld. Dit is 
een van de vele optische verschijnselen als gevolg 
van de interactie van licht met ijskristallen in de atmo-
sfeer! Ijskristallen kunnen zich gedragen als een soort 
hexagonaal prisma. Het licht wordt in dit prisma twee 
keer afgebogen. Dit resulteert in een minimale hoek 
tussen inkomende en uitgaande lichtstraal van 22°. 
Wanneer willekeurig georiënteerde ijskristallen in de 
atmosfeer met het licht interacteren, zullen deze het 
licht in allerlei richtingen afbuigen. Maar slechts een 
klein deel van deze interacties zullen daadwerkelijk 
te zien zijn. Alleen de effecten van de breking van de 
ijskristalen met een hoek van 22° rondom de zon , 
zullen te zien zijn voor een waarnemer.  Hierdoor is 
een ring van licht rondom de zon waar te nemen



Figuur 1: tekst
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INHOUD
REDACTIONEEL

Het zal waarschijnlijk niet aan u voorbij gegaan 
zijn maar vanaf aankomend collegejaar zal de 
Bacheloropleiding Technische Natuurkunde 
volledig in het Engels gegeven worden. Dit 
heeft ook implicaties voor Van der Waals en 
dus ook voor dit mooie blad. Schrik er dan ook 
niet van als u in de volgende editie een aantal 
Engelstalige stukken tegenkomt. Voor een 
uitgebreider verslag van wat er allemaal gaat 
veranderen verwijs ik u naar de nieuwspagina.

Vanuit STOOR vindt u in deze editie een artikel 
over de opleidingscommissie. Hierin kunt u 
vinden waar dit adviesorgaan zich mee bezig 
houdt en wat ze de afgelopen tijd bereikt 
hebben. Interesse? De opleidingscommissie is 
vanaf september op zoek naar nieuwe leden. 
Verder stelt de nieuwe STOOR-medewerker 
Ries Koolen zichzelf voor en ook deze jongen is 
vanaf september op zoek naar nieuwe collega’s. 
Nog niet genoeg vacatures? Ook de faculteit is 
op zoek naar een nieuwe studentadviseur. Voor 
meer informatie verwijs ik u naar pagina 13. 

Verscheidene verkiezingen, de Brexit, een 
enigszins excentrieke Amerikaanse president. In 
de hele wereld doorgaat de politiek turbulente 
tijden. Over turbulentie gesproken, Kim Alards, 
promovenda van de vakgroep WDY, schrijft voor 
VENI een stukje over dit natuurkundig fenomeen. 
Ruud Eggels vertelt hoe hij bij vliegtuigmotor-
fabrikant Rolls-Royce terecht is gekomen en 
hoe zijn studie Natuurkunde hieraan heeft bijge-
dragen. Aafke Bronneberg schijft een column 
over de verengelsing van de N! en wat haar 
ervaringen zijn als international in het buitenland.

Huis-, tuin- en keukenfysica heeft een grote 
rol in deze editie. De puzzel maakt plaats voor 
een nieuw concept: D!Y. Met de Do !t yourself 
fysica wordt met een experiment getoond hoe 
de lichtsnelheid gemeten kan worden met enkel 
keukenapparatuur, een ei en een meetlatje. 
Verder wordt in ‘Mpemba’s mysterie’ ontra-
feld waarom een warm mengsel sneller kan 
bevriezen dan een koud mengsel en vindt u 
een stukje over de natuurkunde achter thee. De 
BNN’er van deze editie is iemand die iedereen 
op de middelbare school tegengekomen is: 
Snellius. Namens de gehele redactie wens ik 
u veel leesplezier met deze editie van de N!.

—
Door: Rob Teeuwen
(Hoofdredacteur Van der Waals)
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N!EUWS
Pixcie

Nieuw VENI bestuur
Op de algemene ledenvergadering van VENI de dato 
3 maart 2017 is het VENI bestuur gewisseld. 

Het nieuwe bestuur van VENI bestaat uit:
• Bart Klarenaar (voorzitter)
• Luuk Heijmans (secretaris)
• Paul de Brouwer (penningmeester)
• Ferdi van de Wetering (activiteiten & N!)

In het weekend van 29 april vond dit jaar alweer de 
45e editie van de Batavierenrace plaats. Van der Waals 
kon dat natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. 

De Batavierenrace is de grootste estafetteloop 
ter wereld en telt 25 etappes. De afstand van 
Nijmegen naar Enschede is ruim 180 kilometer. 
Vanaf half drie arriveerden de eerste lopers 
zaterdagmiddag op de Oude Markt in Enschede. 
Om vijf uur verzamelden alle laatste lopers zich 
om zo snel mogelijk naar de campus in Enschede 
te rennen en te finishen op de atletiekbaan.

Aan de 45ste editie deden 8500 studenten mee. 
De sportcie, de sportcommissie organiseerde 
ook dit jaar weer de deelname van Van der Waals. 
Het team behaalde een 172ste plaats, wat een 
kleine vooruitgang is ten opzichte van vorig jaar.

Vanaf deze editie zal er op de fotopagina’s 
iets extra’s te zien zijn: het Pixcielogo! 

Van der Waals heeft sinds dit collegejaar een nieuwe 
commissie erbij. De fotocommissie, ofwel Pixcie, is een 
enthousiaste groep die zich bezig houdt met het schieten van 
de mooiste plaatjes. In het begin van het collegejaar moest 
de commissie het nog doen met een eigen camera of met 
de kleine camera van Van der Waals die onder sommige 
leden bekend staat als de ‘Schramera’. Later is de aanschaf 
van een spiegelreflexcamera goedgekeurd en op 17-1-2017 
is er zelfs speciaal een algemene ledervergadering ingelast 
om het omgangsbeleid voor dit nieuwe speeltje goed te 
keuren. Sindsdien is de Pixcie volledig operationeel. 

Naast het maken van foto’s organiseert de Pixcie ook 
kleine activiteiten. Zo heeft de commissie de organisatie 
van de CAMSA, een fotomoordspel, op zich genomen. 

Batavierenrace

6 | N! juni 2017



Vanaf volgend collegejaar zal de Bacheloropleiding 
Technische Natuurkunde Engelstalig worden. Dit heeft 
natuurlijk ook implicaties voor Van der Waals, daarom 
is er in het begin van het jaar een commissie opgestart 
om te inventariseren welke verenigingsonderdelen 
Engelstalig kunnen/moeten worden: de IntegraCie. 

Deze heeft na onder andere twee open 
discussiebijeenkomsten een plan van aanpak voor 
de komende jaren geformuleerd dat op de ALV 
d.d. 17-5-2016 ter goedkeuring gelegd word. 
Op dit moment worden er rond de tien internationale 

studenten verwacht voor komend collegejaar. Daarom zal 
vanaf dan de buitenste schil van de vereniging Engelstalig 
worden. Dit zal inhouden dat de nieuwsbrief, promotie 
website en dergelijke in ieder geval in het Engels zijn. 

Door de internationalisering van zowel de faculteit 
als de studievereniging is er besloten om de N! ook 
steeds Engelstaliger te maken. Vanaf volgende editie 
zal dan ook het nieuws en alles van STOOR in het 
Engels geplaatst worden. Verder zullen er ook steeds 
meer vaste onderdelen langzaam verengelsen en zullen 
er ook Engelstalige artikelen geplaatst worden.

Hij staat er al een tijdje maar op 30 maart is het 
kunstwerk voor Flux, Leap into the deep, officieel 
geopend. Tijs Rooijakkers, de kunstenaar die 
het kunstwerp heeft ontworpen, nam letterlijk 
een sprong in het diepe door vanaf de zesde 
verdieping van Flux naar beneden te tokkelen. 

Het ontwerp van de Eindhovenaar is door de 
kunstcommissie, bestaande uit docenten en studenten 
van Electrical Engineering en Technische Natuurkunde 
en andere (extern) betrokkenen gekozen uit de 

uiteindelijke vier schetsontwerpen. ‘Leap into the deap’ 
is een 7,20m hoge constructie van ijzer in de vorm 
van een draaikolk die het best aan de wensen van de 
werkgroep voldeed. Het beeld is groot maar niet massief, 
verder heeft het verschillende inzichten wanneer je 
er langs loopt. Op de eerdere longlist stonden dertig 
kunstenaars en op de shortlist stonden er tien. 

Het kunstwerk zou eigenlijk al in het voorjaar van 2016, 
vóór het lustrum van de TU/e, geplaatst worden. Er waren 
echter nog twijfels of het ontwerp wel bestand zou zijn 
tegen de wind en studenten. Er zijn uiteindelijk een aantal 
aanpassingen gedaan zonder dat de vorm van het beeld 
veranderd is. Uiteindelijk is het beeld in het najaar geplaatst. 
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Kunstwerk Flux
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Woestijnduinen hebben vaak een regelmatig rimpelend patroon. 
Het is niet perfect regelmatig - we zijn immers in de natuur en 
niet in het laboratorium - maar genoeg dat menig natuurkun-
dige zich achter de oren krabt. Hoe ontstaan dit soort rimpe-
lingen, en komen we ze op andere plaatsen in de natuur ook 
tegen? Dat het een samenspel tussen zand en wind is, laat 
zich makkelijk raden. Maar ligt het patroon vast in de wind of 
hebben we hier te maken met een vorm van zelforganisatie?

Een simpel experiment toont aan dat zelfs een gladgestreken 
zandlaag ten gevolge van de wind zich na verloop van tijd 
organiseert in een karakteristiek patroon. Het is aannemelijk dat 
reële, niet perfect gladde oppervlakten sterker wisselwerken 
met de wind dan deze gladgestreken zandlaag. De belangrijkste 
drijvende kracht achter deze wisselwerking is het saltatieproces.

Saltatie is een begrip uit de geologie dat de sprongsgewijze 
beweging van deeltjes in de wind omschrijft. Zandkorrels worden 
omhooggewipt in de wind en over een korte afstand meege-
voerd in de wind. Enkele tot tientallen centimeters verderop 
landen ze in het zand en geven daar hun impuls over aan legio 
andere zandkorrels. Die bewegen vervolgens vaak slechts enkele 
millimeters. Uitgaand van een vlak oppervlak, vormen zich eerst 
onregelmatige zandophopingen. Na verloop van tijd ontstaan 
regelmatige structuren in het zand met een typische lengteschaal 
rond de tien centimeter en een hoogte van enkele millimeters. 

De zandheuveltjes hebben een loef- en een lijzijde. De loefzijde 
vangt de meeste wind op. Daarmee worden er netto meer zand-
korrels weggeblazen en weggestoten, dan dat er aankomen. Aan 
de lijzijde vindt tegelijkertijd een netto accumulatie van zandkor-
rels plaats, doordat de wind daar moeilijker grip op de zandkor-
rels krijgt. Er is dus een netto zandverplaatsing in de richting van 
de wind en een dito verplaatsingsperiode. Een kleine tip: het is 
niet aan te raden om die periode pogen te meten, want dan zul 
je toch wel gauw een dag naar het zand moeten blijven staren.

Deze mediumgeïnduceerde zelforganisatie blijkt overigens niet 
voorbehouden aan woestijnzand in de wind. Denk maar eens aan 
de richels die je op het strand ziet (en voelt) als het water zich na 
de vloed begint terug te trekken. De onderliggende fysica is niet 
één op één over te nemen van het woestijnzandmodel, maar het 
is wel opvallend dat het bewegende medium, c.q. het zeewater, 
dezelfde zelforganisatie veroorzaakt als de wind in de woestijn.

De zelforganisatie van zand wordt daarmee van een op zich 
staand fenomeen tot een deel van het grotere natuurkundige 
geheel. En dat is waar we als natuurkundigen altijd naar zoeken. 
Wees dus gerust als je de volgende keer aan het strand staat. 
Je kunt zonder meer natuurkundig verantwoord pootjebaden.

—
Door: Jens Peter Frankemölle (redactielid Van der Waals)

Zelforganiserend zand
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Metamaterialen zijn ‘in’. Met een speciale structuur krijgt 
een stuk metaal of plastic merkwaardige eigenschappen 
die het van zichzelf niet heeft; niet zozeer het materiaal 
zelf, maar de nauwkeurig ontworpen vorm, richting of 
grootte bepalen het gedrag. Zo zijn er optische metamate-
rialen met een negatieve brekingsindex, of mechanische 
ontwerpen die als je ze in de ene richting probeert in te 
drukken, juist in de andere richting kleiner worden.

Een onderzoeksgroep aan de Harvard John A. Paulson School 
of Engineering and Applied Sciences (SEAS), onder leiding 
van Federico Capasso, werkt ook aan metamaterialen, waarbij 
de wisselwerking met licht afhangt van de polarisatie ervan. 
Dat is op zich niet zo verrassend; denk bijvoorbeeld aan een 
simpel polarisatiefilter. Echter, Capasso en zijn team kunnen 
metamaterialen maken die een zelf te ontwerpen en onaf-
hankelijk effect hebben op twee lichtbundels van verschil-
lende polarisatie. Dit kan voor zowel lineair, circulair als ellip-
tisch gepolariseerd licht, zolang de polarisaties van de twee 
gebruikte bundels ten opzichte van elkaar maar loodrecht zijn.

Zo hebben de onderzoekers een metaplaatje gemaakt, waarin 
ze twee verschillende hologrammen hebben opgeslagen. Door 
met een rechts-circulair gepolariseerde laser door het plaatje 
te schijnen, krijgt het licht op lange afstand de vorm van een 
hond, terwijl een links-circulaire lichtbron een kat afbeeldt, 
zonder dat artefacten van het andere hologram te zien zijn. Zie 
de afbeelding hierboven. De hond en de kat kun je zien als het 
polarisatie-afhankelijke diffractiepatroon van het metaplaatje. 
Door op het plaatje lokaal de fase van fotonen te veranderen, 
krijg je op een afstandje door destructieve en constructieve 
interferentie een patroon met lichte en donkere plaatsen. De 

hond en de kat zijn dus een ingewikkelde versie van bijvoor-
beeld het diffractiepatroon van een laser door een spleet.

De truc van dit ingewikkelde patroon zit in het plaatsafhankelijk 
kunnen beïnvloeden van de fase van het licht, en dat voor twee 
verschillende polarisaties op een onafhankelijke manier. Hier-
voor hebben de onderzoekers een plaatje ontworpen van 350 
bij 300 micrometer, met daarop een geordend patroon van niet 
minder dan 420.000 ovaalvormige pilaartjes van titaanoxide. 
Door een pilaartje naar één kant wat dikker te maken, verandert 
enkel op die plaats de fase van licht dat naar die kant lineair 
gepolariseerd is. Op zijn beurt verandert circulair gepolariseerd 
licht lokaal van fase door een ovaalvormig pilaartje een andere 
richting op te laten wijzen. Tegenovergestelde circulaire pola-
risaties ondergaan een tegenovergestelde faseverandering.

Door de twee technieken te combineren – het verbreden en 
draaien van ovale pilaartjes – hebben de onderzoekers het 
voor elkaar gekregen om twee loodrecht elliptisch gepolari-
seerde lichtbundels lokaal en onafhankelijk van elkaar de fase 
te kunnen geven die zij willen. De lokale fases die nodig zijn om 
op lange afstand de hond- en katdiffractiepatronen te kunnen 
krijgen, berekenen ze met een iteratief computeralgoritme.

De hond en de kat zijn natuurlijk alleen voorbeelden. Voor 
iedere set van twee afbeeldingen en twee loodrechte polari-
saties kan een metaplaatje ontwikkeld worden. Sterker nog, 
andere functionaliteiten kunnen ook worden gecodeerd. 
Terwijl één polarisatierichting een hologram onthult, kan het 
plaatje voor de andere richting bijvoorbeeld als lens werken.
—
Door: Bart Klarenaar (redactielid VENI)
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COLUMN

Vanaf komend studiejaar is Engels de 
voertaal voor de bachelor Technische 
Natuurkunde. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van alumnivereniging 
VENI kwam de vraag of het blad N! 
dan ook Engelstalig moet worden. Ook 
als er slechts een enkele niet-Neder-
lands sprekende student rondloopt. Ik 
verbaasde mij in eerste instantie over 
de weerstand tegen het publiceren van 
Engelstalige artikelen. Voor mij is dit 
helemaal geen discussiepunt. Ook al is 
maar één lezer de Nederlandse taal niet 
machtig, maak dan de voertaal Engels.

Tijdens mijn studie Technische Natuur-
kunde kreeg ik in de Bachelor college 
in het Nederlands. Soms was het wel 
verwarrend dat sommige studieboeken 
Engelstalig waren. Ik had al moeite met 
de snelheid waarmee ik de nieuwe stof 
eigen moest maken, maar bij het vak 
Mechanica moest ik extra opletten. 
Sommige Engelse woorden in het studie-
boek (University Physics) leken namelijk 
veel op Nederlandse woorden, maar 
konden iets geheel anders betekenen. 
Neem bijvoorbeeld het Engelse woord 
impulse, wat in het Nederlands stoot is en 
makkelijk te verwarren is met het Neder-
landse woord impuls. Het Nederlandse 
impuls is in het Engels momentum, 
wat je dan weer niet moet verwarren 
met het Nederlandse woord moment, 
wat in het Engels overigens torque 
heet, wat dan weer erg lijkt op torsie. 
Gelukkig dat de symbolen voor deze 
begrippen in beide talen hetzelfde zijn.

Ik was toentertijd niet bepaald goed in 
Engels, maar het was geen probleem 
dat sommig lesmateriaal in het Engels 
geschreven was. Het went dat vaklitera-
tuur alleen in het Engels beschikbaar is. 
En het was vanzelfsprekend dat weten-
schappelijke presentaties en discussies in 
het Engels gevoerd werden als je in een 
internationale vakgroep afstudeert en/of
promoveert. Ook de koffie- en lunch-
pauzes verliepen, zodra er een buiten-
landse collega bij was, in het Engels.

"Een discussie 
over internationale 
profilering was niet
in het Engels,
maar in het Duits."

Mijn ervaring is dat het op buitenlandse 
universiteiten en internationale instituten
niet altijd zo vanzelfsprekend is om 
Engels te spreken. Ik heb meegemaakt 
dat wetenschappelijke presentaties in 
het Frans werden gegeven. Ik moest 
een aanvraag voor een Europese tender 
in het Duits schrijven, anders kon de 
financiële afdeling niet controleren of de 
offertes aan de eisen voldeden, terwijl 
mij de kans groter leek dat ik een fout 
zou maken bij het opstellen van de eisen 
en specificaties. En een discussie over 

hoe het instituut zich internationaal beter 
zou kunnen profileren, waarvoor een 
aantal buitenlandse werknemers was 
uitgenodigd, werd niet in het Engels 
gevoerd. Op een paar uitzonderingen na 
wilden collega’s best wisselen naar het 
Engels, maar ik vind het absurd dat het 
überhaupt nodig was hierom te vragen.

Dat Engels niet de voertaal was, gaf 
mij het gevoel dat ik en mijn mening en 
bijdrage niet belangrijk waren. Je zult 
verbaasd staan hoeveel lef het vergt om te 
vragen of een gesprek ook in het Engels 
kan. Het was niet zo dat er voortdurend 
geen Engels gesproken werd, de meeste 
tijd zelfs wel, maar toch voelde ik me door 
die enkele momenten dat het niet (auto-
matisch) gebeurde best buitengesloten.

Om even terug te komen op de discussie 
rondom Engelstalige stukken in de N!. 
Ik begrijp dat het lastig is om als non-
native Engelsspreker stukken te contro-
leren en van feedback te voorzien. Het 
schrijven van populairwetenschappelijke 
artikelen in het Nederlands is wellicht 
ook makkelijker. Maar het is al een 
vriendelijk gebaar door bijvoorbeeld een 
samenvatting in het Engels te geven. 
En mocht er tijdens je volgende pauze 
of bijvoorbeeld op de Borrel een buiten-
landse collega/medestudent aanwezig 
zijn, ook al praat je niet direct met hem/
haar, schakel dan over naar het Engels. 
Deze persoon zal dit enorm waarderen.
—
Door: Aafke Bronneberg (VENI-lid)

Een vriendelijk
gebaar
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De onderwijscyclus
In editie 28 van de N! is er een organigram van de kwaliteits-
cyclus geplaatst. Hierin is de opleidingscommissie (OC) ook 
kort genoemd. Dit artikel gaat echter volledig over de OC. De 
kwaliteit van het onderwijs is een goede indicator voor de OC, 
vandaar dat zij ook een plek innemen in de kwaliteitscyclus. 
Als zij zien dat de kwaliteit achteruit gaat dan moet er blijk-
baar iets veranderen. De OC is een adviserend orgaan van het 
Onderwijs Instituut Technische Natuurkunde (OITN) en bestaat 
uit vier studentleden en vier docentleden. Het OITN is belast 
met de dagelijkse uitvoer en ondersteuning van het onderwijs. 
Daarentegen is de OC belast met het evalueren van en het 
adviseren over de opleiding in de breedste zin van het woord.

Het functioneren 
Zoals genoemd, zorgt het OITN ervoor dat het geven van het 
onderwijs mogelijk is. Zij zorgen in principe dat er docenten en 
studenten zijn. Vervolgens wordt het onderwijs gegeven door de 
docenten en gevolgd door de studenten. Aansluitend moet het 
OITN zorgen dat de docenten en studenten tevreden zijn en dat 
de opleiding van voldoende niveau is. Omdat de dagelijkse zorg 

voor de opleiding al genoeg werk levert en omdat zij graag een 
secundaire objectieve opinie wil, heeft het OITN de OC aange-
steld. Hierdoor wordt de mogelijkheid aan een viertal studenten 
en een viertal docenten gegeven om naar de opleiding als één 
geheel te kijken. Zij mogen het OITN en in het bijzonder de oplei-
dingsdirecteur voorzien van al het advies dat zij nodig achten.

"De opleidingscommissie is 
belast met het evalueren van en 
het adviseren over de opleiding."

De OC heeft een tiental vergaderingen per jaar, waarin 
veel verschillende onderwijs gerelateerde zaken de revue 
passeren. Het is echter niet noodzakelijk dat de OC over elk 
onderwerp adviseert, aangezien de opleidingsdirecteur en 
de kwaliteitzorgmedewerkster altijd zelf aanwezig zijn bij de 
vergaderingen. Op deze manier kunnen zij het pijnpunt, de 
oplossing en de beredenering bij de oplossing zelf aanhoren. In 
gevallen waarbij een groot pijnpunt wordt besproken, wordt het 
advies vaak met een brief gecommuniceerd. Op deze manier 
wordt ook naar andere instanties binnen de faculteit duidelijk 
gemaakt wat er besproken werd tijdens de OC-vergadering.

Informatie verzamelen
De vier studenten en de vier docenten zijn eigenlijk een repre-
sentatie van alle studenten en docenten van de faculteit. 
Zij kunnen dus niet zomaar hun eigen mening verkondigen, 
maar moeten één mening laten horen namens alle studenten 
en docenten samen. Dit levert vaak problemen, want het 
vormen van één mening is niet zo eenduidig als het lijkt.

Om een goed beeld te krijgen wat studenten en docenten 
denken, hebben de OC-leden vaak contact met mensen die zij 
vertegenwoordigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens informele 

De opleidingscommissie
STOOR

De opleidingen in het hoger onderwijs zijn sinds maart 1996 wettelijk verplicht om een 
adviesorgaan te hebben. Dit adviesorgaan heet de opleidingscommissie. Zij heeft als belangrijkste 
taak het jaarlijks evalueren van de opleiding. Daarnaast rekenen de meeste opleidingscommissies 
het tot hen taak om advies uit te brengen over alle onderwijszaken, zoals herziening van curricula, 
studeerbaarheid, studie- en studentbegeleiding, studielast en evaluaties van het onderwijs en 
de docenten. Dit artikel spitst zich toe op wat een opleidingscommissie is en hoe deze binnen de 
faculteit Technische Natuurkunde te werk gaat en zich uit.

Organigram van de structuur van de onderwijstak van de faculteit.
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Fun Facts over de Nederlandse 
opleidingscommissies
De opleidingscommissies (OC’s) hebben afgelopen jaar 
gemiddeld elf adviezen uitgebracht. Maar liefst 90% de 
OC’s heeft afgelopen jaar geadviseerd over het Onder-
wijs & Examen Regelement (OER). Daarnaast heeft 
85% van de OC’s geadviseerd over een herziening van 
het curriculum. Tevens werd er veel geadviseerd over 
onderwijs- en docentevaluaties. De meesten adviezen 
blijken dan ook gericht te zijn aan de opleidingsdirecteur.

gesprekken bij de koffie-automaat, tijdens een gesprek op de 
bank van SVTN "J.D. van der Waals", op de donderdagmiddag 
Borrel of door middel van kleine onderzoekjes en enquêtes.

De OC maakt ook goed gebruik van de opmerkingen die 
gemaakt worden door studenten tijdens de studieraden. 
Vaak weten de studenten en de docenten daar de juiste 
pijnpunten aan te stippen, waardoor de OC deze alleen nog 
maar hoeft te valideren, evalueren en er over te adviseren.

Behaalde resultaten
De OC heeft in de afgelopen jaren voor een behoorlijk aantal 
veranderingen binnen de faculteit gezorgd. Na de introductie van 
het Bachelor College zijn in samenwerking met andere instan-
ties vele kinderziektes verholpen. Toch bleef er een pijnpuntje 
bestaan. Studenten en docenten merkten dat de wiskunde die 
nodig was om goed natuurkunde te bedrijven vaak achter bleef. 
Uiteindelijk heeft de OC de eerste stappen gezet richting een 
herziening van het curriculum. Zij hebben benadrukt dat er meer 
wiskunde nodig was, wat heeft geleid tot de vorming van het 
nieuwe vak, Lineaire Algebra, in het eerste jaar en tot een trans-
formatie van het wiskunde vak, Lineaire Algebra & Vectorcal-
culus in het tweede jaar tot Elements of Mathematical Physics.

De OC heeft tevens een oogje in het zeil gehouden bij 
de overgang van een Nederlandstalige naar een Engels-
talige Bachelor. Zij hebben randvoorwaarden benoemd 
waar het OITN geacht wordt om zich aan te houden.

Daarnaast heeft de OC zich sterk gemaakt om de 
regels omtrent het afstuderen duidelijker te krijgen. Op 
deze manier worden de totale tijdsduur van het afstu-
deren meer gereguleerd, zodat studenten minder snel 
uitlopen, terwijl er wel nog genoeg vrijheid blijft 

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn alle instanties binnen de faculteit 
aan elkaar gelinkt. Soms steunen ze elkaar in het maken van 
beslissingen of ze vertrouwen juist op informatie die verworven 
is door de ander. Uiteindelijk zorgen zij er samen voor dat het 
motertje, genaamd onderwijs, blijft draaien op de faculteit.
—
Door: Korneel Ridderbeek (redactielid STOOR)

STOOR mededelingen:

Waar: Flux 0.259
Wanneer: In de pauze
Email: stoor@tue.nl
Wie: Korneel Ridderbeek

Yuri Verstappen
Aletta Meinsma
Ries Koolen

Vanaf 1 september 2017 is STOOR op zoek naar twee nieuwe 
medewerkers. Heb jij affiniteit met het onderwijs en ben 
je goed organiseren. Vraag dan meer informatie over de 
aanmeldprocedure bij een van de STOOR-medewerkers.

Vanaf 1 september 2017 is de opleidingscommissie op 
zoek naar nieuwe leden. Heb jij genoten van dit artikel en 
heb je goede ideeën voor innovaties in het onderwijs? Ben 
je bereid om je in te zetten voor jou opleiding. Vraag dan 
meer informatie over de aanmeldprocedure bij STOOR.

Vanaf 1 september 2017 is de faculteit op zoek naar een nieuwe 
studentadviseur. Ben jij de nieuwe vertegenwoordiger van 
de studenten? Heb je een oog voor financiële details en kun 
je goed over weg met strategische stukken? Vraag dan meer 
informatie over de aanmeldprocedure bij Korneel Ridderbeek.

STOOR:

VacaturesRies Koolen is de nieuwe STOOR-medewerker

Hee! Ik ben Ries Koolen, 
student Technische 
Natuurkunde sinds 
september 2015. Ik 
kom eigenlijk uit een 
klein dorpje genaamd 
Vierlingsbeek, maar 
ik was niet zo’n fan 
van de NS. Daarnaast 
beviel Eindhoven me 
wel, dus ik ben meteen 
op kamers gegaan! 

Ik squash regelmatig en ben wel eens te vinden bij de kick-
boks training op het SSCE. Ook besteed ik mijn tijd met het 
aangaan van verschillende DIY projecten. Naast deze hobbies 
is de kans groot dat je mij regelmatig bij SVTN "J.D. van der 
Waals" ziet rondlopen. Hier ben ik met veel plezier actief lid.

Ik vind het belangrijk dat studenten hun mening 
over het onderwijs op een zo laagdrempelig moge-
lijke manier kwijtkunnen, dus wees niet bang om mij 
ergens op aan te spreken als je iets te zeggen hebt!
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CARRIÈRE

Dat je met een studie Natuurkunde veel kanten op kunt, weten de meesten wel. 
De carrière van Ruud Eggels, al geruime tijd werkzaam bij Rolls-Royce, is hier 
een tekenend voorbeeld van. In dit artikel vertelt hij hoe hij uiteindelijk bij deze 
vliegtuigmotorfabrikant terecht is gekomen en hoe zijn studie Natuurkunde 
hieraan heeft bijgedragen.

Technische Natuurkunde 
als veilige keus

Interesse voor techniek
Als kind was ik al geïnteresseerd in techniek, bij enkele "experi-
menten" vlogen de zekeringen eruit. School vond ik eerst niet zo 
boeiend, de interesse steeg pas toen ik zelf vakken kon kiezen. 
De nadruk lag op exacte vakken. Ik heb eerst de havo door-
lopen, daarna ben ik doorgestroomd naar het vwo. Hierna wilde 
ik in ieder geval iets technisch doen, waarbij de uiteindelijke 
studierichting ontstond door weg te strepen wat ik niet wilde. 
Technische Natuurkunde was een "veilige" keus; je kon er alle 
kanten mee op. Wat mij met name bij de studiekeuze aantrok 
waren de ontwikkelingen in de "nieuwe energiebronnen". Die 
heetten toen nog niet zo, die hadden meer een alternatief imago. 

Het eerste semester vond ik het moeilijkst. Het was de eerste 
keer dat ik niet alles meteen begreep, en dat nog wel in 
wiskunde en natuurkunde. Een beetje geruststellend was het dat 
het de medestudenten ook zo verging. Dat ik de tentamens aan 
het einde van het semester behaalde was een motivatie door te 
gaan en ik liep uiteindelijk de studie in een goed tempo door.

Afstudeerwerk
Mijn afstudeerwerk heb ik gedaan in stromingsmechanica, 
een richting met vele praktische toepassingen. Hier kwam ik 
in aanraking met wetenschappelijk onderzoek en ik vond dat 
interessant. Aan het einde van mijn studie wilde ik dan ook meer 
onderzoek en heb een promotiepositie gezocht. De groep van 
Philip de Goey bij Werktuigbouwkunde, waar onderzoek gedaan 
werd aan verbrandingsprocessen, sprak me aan. Achteraf 
gezien een keuze die een grote invloed heeft gehad op mijn 
verdere carrière. Ik deed onderzoek naar de formatie van stik-
stofoxide, wat een "hot topic" was en is. Het was snel duidelijk 
dat de formatie van stikstofoxides een chemisch proces is, en 

complexe reactiemechanismen en vele chemische radicalen 
spelen een rol bij verbranding en het ontstaat van stikstofoxides.

"Technische Natuurkunde was 
een veilige keus; je kon er 
alle kanten mee op."

Voor praktische toepassingen konden de gedetailleerde 
reactiemechanismen niet gebruikt worden, omdat dit te 
complex en dus te rekenintensief was (en dat is nog steeds 
zo voor praktische toepassingen!). Een groot gedeelte 
van mijn promotie onderzoek werkte ik daarom aan nume-
rieke methoden om reactiemechanismen te reduceren.

Iets totaal anders
Het was een tijd waar de banen niet voor het oprapen lagen 
en een doctorstitel scheen eerder een nadeel te zijn dan een 
voordeel. Ik werkte eerst nog als postdoc aan een industrie-
project voor de Gasunie op de TU/e, maar kreeg daarna in 1996 
een baan bij ASML als Manufactoring and Service Engineer. 
Dus iets totaal anders dan wat ik tijdens mijn promotie gedaan 
had, en dat beviel me eerst erg goed. Na al dat numeriek 
werk tijdens mijn promotie wilde ik ook iets totaal anders.

Ik was pas een paar maanden in mijn nieuwe baan werkzaam, 
toen ik door Rolls-Royce benaderd werd. Ze zochten iemand 
met mijn ervaring voor een Europees project. Prof. Ulrich Maas 
van de Technische Universiteit Stuttgart was ook partner in 
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dit project en had mij voor deze positie voorgedragen. Ik had 
hem tijdens mijn promotie vaker getroffen en heb veel van 
hem geleerd. Ook was hij lid van mijn promotiecommissie. 

Ik heb deze baan echter eerst afgehouden. Ik had het naar mijn 
zin in mijn nieuwe baan en wilde niet meteen weer numeriek 
werk doen. Rolls-Royce bleef echter in contact met mij en na 
een halfjaar bij ASML miste ik toch de diepgang in het werk. 
Daarbij kwam ook dat ik geen vast contract had. Uiteindelijk heb 
ik in 1997 besloten bij Rolls-Royce Industrial and Marine Gas 
Turbines te gaan werken. Het was eerst een kleine sprong terug 
in de tijd. De fabrieken en kantoren zagen er verouderd uit en na 
korte tijd was ik, omdat ik in een EU-project werkte, een van de 
weinigen die e-mails buiten het bedrijf kon sturen! Dat veran-
derde echter snel. Het kantoor werd gerenoveerd, inclusief de IT.

Goede timing
Achteraf gezien was het geen slechte timing; ik was nog niet 
weg bij ASML, of de Azië-crises hadden grote gevolgen voor 
de halfgeleiderindustrie en dus ook voor ASML. Mijn taak bij 
Rolls-Royce was de verbrandingsmodellering van voorgemengde 
systemen naar voren te brengen. Ik deed dit in samenwerking 
met de Universiteit Stuttgart, maar heb ook meteen contacten 
met de TU/e geactiveerd. Uiteindelijk heeft Rolls-Royce de 
software gekocht die ik tijdens mijn promotie geschreven had. 

Ik had grote vrijheid in mijn werkzaamheden; ten eerste 
omdat ik de enige in Ansty (Verenigd Koninkrijk) was die 
aan de ontwikkeling van methodes voor computational 
fluid dynamics (CFD) werkte, anderzijds omdat dit ook zo 
in het EU-project gepland was. Ik had echter wel collega's 
in Derby en Bristol die aan CFD-methoden werkten. Ik heb 

verschillende verbrandingsmodellen en modellen voor stik-
stofoxides in de Rolls-Royce CFD-code geïmplementeerd. 

"Een doctorstitel was eerder een 
nadeel dan een voordeel."

Betrouwbare voorspellingen wat betreft emissies waren 
moeilijk, omdat deze zeer sterk afhangen van hoe nauw-
keurig het mengen van brandstof en lucht berekend wordt. 
Dat hangt weer samen met de resolutie, en die was in die 
tijd niet zo hoog, beperkt door computers en rekentijd. 
Anderzijds hebben CFD-resultaten inzicht gegeven over 
wat er in de verbrandingskamer gebeurt, en trends in emis-
sies konden beter begrepen en voorspeld worden.

Naar Duitsland
Na enkele jaren in Engeland gewerkt en gewoond te hebben, 
wilde ik iets anders. Ik kon een baan bij Rolls-Royce Deutsch-
land in Dahlewitz bij Berlijn krijgen. Dit bedrijf was initieel als 
joint venture tussen BMW en Rolls-Royce opgezet, maar is 
in het jaar 2000 geheel overgaan naar Rolls-Royce. Ook hier 
ben ik in de afdeling verbranding terecht gekomen, maar dan 
van vliegtuigmotoren. Bij BMW–Rolls-Royce was vanwege de 
focus op het ontwikkelen en produceren van motoren weinig 
oog voor het ontwikkelen van numerieke methoden. Er was 
wel veel technologieontwikkeling, met name van arme verbran-
dingstechnologie (lean-burn). Ik ben begonnen met het coördi-
neren en leiden van projecten op het gebied van methoden- en 
technologieontwikkeling, in zowel nationale als Europese u 

Fo
to

: ©
 2

01
6 

R
o

ll
s-

R
o

yc
e 

p
lc

. A
ll

e 
re

ch
te

n
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
en

.

N! juni 2017 | 15



u projecten, en dat doe ik nog steeds. Ik heb daarbij een grote 
verantwoording over het opzetten en leiden van de projecten.

Rolls-Royce heeft over de jaren zogenaamde University Tech-
nology Centers opgebouwd. Dit zijn universiteiten waarmee 
ze langdurig onderzoek doen. Wat betreft verbrandingsonder-
zoek zijn dit de Technische Universität Darmstadt, Karlsruhe 
Universität, Cambridge University en Loughborough University, 
en hoewel geen universiteit werken we op vergelijkbare basis 
samen met het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 
Daarnaast werken we ook met andere universiteiten samen, 
ook hier heb ik de banden met de TU/e aangehouden.

In de tijd dat ik hier in Duitsland werk, hebben we een groot 
gedeelte van de ontwikkeling van onze interne CFD-code 
naar Rolls-Royce Deutschland gehaald. Door de verbe-
terde modellen, maar vooral vooruitgang in rekencapaciteit 
(waardoor we veel meer details kunnen oplossen en rand-
voorwaarden daar neer kunnen leggen waar ze een geringe 
invloed op het resultaat hebben) is CFD belangrijk geworden 
in de verbetering en ontwikkeling van verbrandingskamers 
(zie figuur 1). Waar vroeger nogal sceptisch naar CFD-
resultaten werd gekeken, is onze laatste verbrandingskamer 
met behulp van CFD ontwikkeld en wordt er snel naar CFD-
resultaten gevraagd om beter te begrijpen wat er gebeurt.

"Uiteindelijk kocht Rolls-Royce 
de software die ik tijdens mijn 
promotie had geschreven."

Zonder de inzet van CFD hadden we de huidige NOx- en roet-
emissies niet kunnen bereiken. In de toekomst kunnen we door 
de inzet van CFD de verbrandingstechnologie verder verbeteren 
en lagere NOx- en roet emissies bereiken. Dit laatste is niet 
zo eenvoudig als het lijkt, omdat door efficiëntere compres-
sors en daardoor efficiëntere motoren, de druk en tempera-
tuur van de lucht uit de compressor stijgen. Beide hebben 
in het algemeen een negatief effect op de emissies; zonder 
veranderingen in de verbrandingskamer nemen deze toe.

Behalve dat klanten steeds lagere NOx- en roet emissies 
eisen, zijn deze ook in de wetgeving vastgelegd, en ook deze 
wetgeving wordt steeds strenger. Vaak wordt verwacht dat 
door verbetering van verbrandingskamer de efficiëntie van de 
motor verbeterd kan worden. Dit is echter nauwelijks moge-
lijk. De verbrandingsefficiëntie ligt nu al hoger dan 99,85%, 
daar valt dus niet meer veel te verbeteren. Anderzijds heeft 
het drukverlies over de verbrandingskamer een negatief 
effect op het rendement van de motor. Ook hier is niet meer 
veel te halen; we hebben een minimale drukval nodig om de 
lucht te versnellen en deze met de brandstof te mengen.

In Duitsland staat de doctorstitel nog hoog aangeschreven. 
Voor een technische baan is het een pluspunt, en je wordt 
ook hoger ingeschaald. De bedrijfscultuur binnen Rolls-

Royce Deutschland is beïnvloed door het moederbedrijf, 
waardoor het niet typisch Duits en formeel is. Verder is 
Rolls-Royce een globaler bedrijf geworden en werken 
we samen met collega's in Engeland, de VS en India.

Ik heb het nog steeds naar mijn zin bij Rolls-Royce Deutschland 
en ik vind het omzetten van wetenschappelijke ontwikkelingen 
naar praktische toepassingen interessant. Met universiteiten 
werk ik aan nieuwe methoden en concepten, die ik in het 
bedrijf omzet in verbeterde tools. Deze pas ik vervolgens toe 
om verbrandingskamers te ontwikkelen en te verbeteren.

—
Door: Ruud Eggels 
(Combustion Specialist Rolls-Royce Deutschland)

Curriculum Vitae
Ruud Eggels

Geboren: 30 juli 1967, Wessem

Opleidingen
1986 - 1991:  Technische Natuurkunde, TU/e

Werkzaamheden
2001 - heden:

1997 - 2001:

1996 - 1997:

1995 - 1996:
1991 - 1995:

Figuur 1: Snelheidsveld en isothermen in een (conventionele) 
rich-burn-quench-verbrandingskamer. De kerosine wordt hier 
eerst als een rijk mengsel verbrand, stroomafwaarts wordt meer 
lucht bijgemengd.

Methods Development, 
Rolls-Royce Deutschland, 
Blankenfelde-Mahlow, Duitsland
Combustion Engineer, 
Rolls-Royce Industrial and Marine Gas 
Turbines, Ansty, Verenigd Koninkrijk
Manufactoring and Service Engineer, 
ASML Veldhoven
Postdoc TU/e
Promovendus, 
Faculteit Werktuigbouwkunde, TU/e
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Kwantum kwatsch
Veel theorieën zijn bedacht door de vraag ‘wat als …?’ te 
stellen. Bijvoorbeeld, wat als er in het gehele universum slechts 
één elektron is, wat continu heen en weer door de tijd reist? 
In 1940 bedacht John Wheeler, Amerikaans natuurkundige 
– en begeleider van natuurkundig genie Richard Feynman – 
een theorie om de zogenaamde ononderscheidbaarheid van 
elektronen te verklaren, een verschijnsel wat tot die tijd altijd 
voor waar aangenomen was.  Net als de meeste subatomaire 
deeltjes zijn elektronen ononderscheidbaar; je kunt de ene 
niet van de andere onderscheiden aangezien ze dezelfde 
lading, massa en spin hebben. Wheeler wist dat elektronen 
niet alleen dezelfde eigenschappen hebben, maar ook dat ze 
deze eigenschappen delen met positronen, maar dan in het 
andere teken. Om de ononderscheidbaarheid te verklaren, 
bedacht hij een natuurkundig onorthodox, maar theoretisch 
kloppend concept: Hij redeneerde met behulp van de algemene 
relativiteitstheorie dat positronen elektronen zouden zijn die 
terug reizen in de tijd. Sterker nog, elk elektron en positron 
is eigenlijk eenzelfde deeltje wat steeds vooruit en terug 
in de tijd gaat. Hiermee toonde hij tegelijkertijd aan dat het 
eigenlijk niet uit maakt of de tijd voor- of achteruit gaat.

"Hiermee toonde hij aan dat het 
eigenlijk niet uit maakt of de tijd 
voor- of achteruit gaat."

In de twintigste eeuw zijn er duizenden experimenten 
gedaan die onzekerheidsprincipes en  golffuncties in de 
kwantummechanica hebben beschreven. Deze theorieën 
zijn al lang en breed bewezen. Maar wat ze niet verklaren 
is waarom alle elektronen identiek zijn. Aangezien het 

zo moeilijk is dit te bewijzen, gaat deze stelling voor veel 
wetenschappers bijna over in filosofie. Wetenschappers 
nemen dit, net als vele fundamentele eigenschappen 
van de natuur, als postulaat aan: We zien dat elektronen 
ononderscheidbaarheid zijn en bouwen een theorie eromheen.

Wheeler bedacht samen met Feynman deze interessante 
theorie over de fundamentele eigenschappen van de natuur. 
Het enige probleem met het hele verhaal is dat het complete 
onzin is. Op de theorie zelf echter is niets aan te merken, 
maar het concept strookt totaal niet met de werkelijkheid. 
Als een elektron echt een deeltje is wat steeds heen en 
terug door de tijd beweegt, zouden er evenveel deeltjes als 
antideeltjes moeten zijn. Uit metingen blijkt dat dit simpelweg 
niet het geval is. Er is veel meer ‘gewone’ materie in het 
heelal dan antimaterie. Het idee van Wheeler bleef bij een 
gedachte-experiment, het is nooit van een echt experiment 
gekomen. Maar misschien was het wel deze denkwijze die 
zijn leerling Feynman 25 jaar later de Nobelprijs bezorgde. u

Eureka!?
VARIA

Fo
to

: c
ra

zy
an

im
8

ti
o

n

(Gedeeltelijk) Feynmandiagram (ja, diezelfde Feynman) van een 

elektron-positronannihilatie in tijd en plaats, welke middels de pijlen 

toont dat een elektron ook wel een positron is dat teruggaat in de tijd.

Tijd

Plaats

γ

e−

e+

1

Je herkent het vast wel, je ziet, hoort of voelt iets en vraagt je af; Hoe werkt dit nou, hoe 
kunnen we dit verschijnsel verklaren? Misschien heb je zelfs een eigen ‘theorie’ bedacht. 
Je bent in ieder geval niet de enige, het is deel van de menselijke aard en ook evolutionair 
gunstig om de omgeving te kunnen begrijpen. Deze drang naar kennis resulteerde in de 
mooiste theorieën over de structuur van het atoom, zwaartekrachtsgolven of snappen 
waarom je pas een dag van tevoren begint met leren voor een tentamen. Veel van 
deze theorieën zijn uitvoerig getest en algemeen geaccepteerd. Sommige echter, zijn 
bedacht door theoretici wier geest op zijn minst ‘creatief’ te noemen is. 
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Een vloeiend verhaal
u Een van de grootste natuurkundige speurtochten van 
dit moment is te proberen alle huidig bekende natuurwetten 
te verenigen. Wetenschappers proberen door te wroeten 
in de reeds aanwezige theoretische fundamenten om 
een ‘overkoepelende’ theorie te bedenken, een poging 
om de bestaande concepten over kwantummechanica 
en algemene relativiteit te verenigen. Één van deze 
pogingen stelt dat ruimtetijd bestaat uit een vloeistof.

Apart van elkaar werken kwantummechanica en algemene 
relativiteit prima, maar als we ze proberen te verenigen bij 
extreme schalen, treden er problemen op. Er zijn diverse 
theorieën, zoals kwantumzwaartekracht of de recente 
entropische zwaartekracht van Verlinde bedacht, die de 
problemen deels oplossen. Het idee van een vloeibare 
ruimtetijd zou deze problemen in het geheel oplossen. 

"Eén van de pogingen om de 
kwantummechanica en algemene 
relativiteit te verenigen stelt dat 
ruimtetijd vloeibaar is."
 
Om dit idee te testen, kijken onderzoekers hoe lichtstralen 
zich voortbewegen door de ruimtetijd. Een vloeistof zou 
toch effect op deze stralen moeten hebben? Dissipatie door 
een vloeistof zou lichtgolven moeten dempen. Om dit te 
onderzoeken werd licht van de Krabnevel, een hemellichaam 
duizenden lichtjaren verwijderd van de aarde, geanalyseerd. 
Van de lichtdissipatie was echter geen sprake. Volgens de 
onderzoekers was dit geen reden om een vloeibare ruimtetijd 
te verwerpen, de vloeistof moest alleen superfluïde van aard 
zijn. Dit is het idee van de superfluïde-vacuümtheorie; de 
ruimtetijd is een superfluïdum, een vloeistof zonder viscositeit. 

Als het echt waar is dat ruimtetijd bestaat uit een superfluïdum, 
betekent dat dat algemene relativiteit niet in alle situaties 
van kracht is. De huidige, meest geaccepteerde theorie is 
dat elk deeltje in het universum zich aan de regels van de 
relativiteitstheorie – de Lorentzinvariantie – moet houden. 
Bij energiedissipatie en omdat lichtgolven een andere 
snelheid hebben afhankelijk van het medium, strookt deze 
theorie op sommige plaatsen niet met de Lorentzinvariantie. 
Waarschijnlijk valt ook deze theorie hierdoor in het water. 

Een nieuwe dimensie
Een van de moeilijkste problemen binnen de huidige 
natuurkunde is het verenigen van de tot nu toe bekende 
fundamentele natuurkrachten. Een poging tot het verenigen van 
de fundamentele krachten zwaartekracht en elektromagnetische 
kracht werd gegeven door naast de vier bekende dimensies 
(ruimte in drie dimensies en tijd), een extra dimensie toe 
te voegen. Hoewel het idee van een vijfde dimensie zeer 
moeilijk is voor te stellen, kun je een poging doen door je 
deze voor te stellen als een verzameling aan gebeurtenissen 
die kunnen plaatsvinden bij alle mogelijke gebeurtenissen 
of beslissingen die je maakt. Waar de eerste vier dimensies 
een bepaalde aftakking zijn door een zekere volgorde van 
gebeurtenissen, bestaat de vijfde dimensie uit alle mogelijke 
gebeurtenissen die ontstaan uit een andere volgorde. Een 
redelijk abstract begrip dus. Hoe moeilijk dit ook te begrijpen 
is, zijn er theoretici die deze dimensie hebben gebruikt om 
zwaartekracht en elektromagnetisme aan elkaar te lijmen. 

De natuurkundige Oscar Klein en de wiskundige Theodor 
Kaluza zagen licht als een verstoring door golven in de 
vijfde dimensie, vergelijkbaar met hoe je in een zwembad 
onder water alleen verstoringen door bijvoorbeeld 
regen als golven op het wateroppervlak kan zien. Deze 
theorie werd bekend als de Kaluza-Klein-theorie. 

Hoewel later bleek dat deze theorie gedeeltelijk onwaar is, 
was het concept toch een basis voor verder onderzoek naar 
het samenbrengen van de fundamentele natuurkrachten.  
 
Een koud kunstje
Het ontwikkelen van een nieuwe theorie gaat soms verder dan 
enkel gedachte-experimenten of door te bouwen op bestaande 

De vijfde dimensie is moeilijk voor te stellen. Vergelijk het met een mier 

op een blad; deze leeft slechts in twee dimensies (vooruit en opzij) en 

weet niet van het bestaan van een derde (hoogte). Foto: Luke Elstad.

Een kopje superfluïde helium bij 4 Kelvin. Doordat de helium in deze 

toestand geen viscositeit heeft, kruipt het omhoog tot over de rand van 

het kopje, totdat het kopje leeg is.
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kennis. Een voorbeeld is koude fusie, een hypothetische soort 
kernfusie die plaatsvindt bij kamertemperatuur, in plaats van 
in sterren bij miljoenen graden en verpletterende druk. In 
1989 beweerden elektrochemici Fleischmann en Pons dat ze 
een abnormaal grote temperatuurverhoging hadden bereikt 
door elektrolyse van water. Deze temperatuurverhoging 
kon enkel worden verklaard door een kernreactie. De twee 
beweerden ook neutronen en tritium te hebben gemeten, 
nucleaire bijproducten van een dergelijke reactie. Kernenergie 
bij kamertemperatuur, dat zou het energieprobleem van de 
hele wereld in één klap oplossen! Het experiment kreeg 
veel media-aandacht en al snel werden er theorieën bedacht 
over het opnemen van de in het water aanwezige waterstof 
aan de palladium elektrode, waardoor middels een hogere 
waterstofdichtheid in de elektrode fusie mogelijk zou zijn. 

Velen hebben geprobeerd de resultaten van Fleischmann en 
Pons te recreëren, allen zonder succes. De theorie van de 
waterstofdichtheid in het palladium rooster bleek onzin te zijn, 
aangezien de waterstofatomen in het rooster nóg verder weg 
van elkaar zijn dan in een gas. Ook bleek dat de hoeveelheid 
reactieproducten die werden gemeten niet strookten met 
de warmteontwikkeling uit het experiment door fusie. Ook 
het Amerikaanse ministerie van Energie concludeerde 
middels vele pogingen de resultaten te reproduceren, dat 
de theorie van koude fusie ontkracht is. Echter, sommige 
onderzoeksgroepen publiceren nog steeds artikelen over koude 
fusie, waarvoor door naamverlies van koude fusie eufemistische 
uitdrukkingen zijn bedacht als laag-energetische kernreacties 
of nucleaire wetenschap in gecondenseerde materie. 

Gratis energie
Als je geld wilt verdienen, is de truc van het verwerven van 
genoeg aanhangers van jouw nieuwe theorie dat je voldoende 
sterke argumenten moet hebben om je theorie te kunnen 
onderbouwen. Of deze daadwerkelijk klopt of niet, is voor 
een onwetend publiek irrelevant. In 1894 bedacht de bekende 
uitvinder Nikola Tesla de “elektrische generator” die theoretisch 
tien kW aan energie kon opwekken uit slechts één kW. Hoewel 

De voorpagina van het Amerikaanse nieuwsblad Time van 8 mei 1989 

over de scepsis rondom de bevindingen van koude fusie. Afbeelding: 

Time Magazine

we nu weten dat dergelijke perpetua mobilia fysisch niet 
mogelijk zijn, hebben latere ‘wetenschappers’ toch het concept 
van een ‘vrije-energiemachine’ gekopieerd en geprobeerd een 
theoretische verklaring te bieden. Door het gebruik van moeilijke 
woorden als kwantumfluctuaties en vacuümnulpuntsenergie 
in hun verkooppraatjes zijn er toch genoeg investeerders 
gevonden voor onderzoek naar dergelijke concepten en 
worden zelfs apparaten verkocht, ze kosten op internet 
slechts $200 en een beetje vertrouwen in de wetenschap. 

Iets slimmere theoretici die snel geld willen verdienen komen 
met een fysisch onderbouwde ‘theorie’. Om deze gratis 
energie te verantwoorden, maakte men de vergelijking tussen 
een gas en een trilholte. Als een gas N atomen bezit met een 
gemiddelde thermische energie van kT, is de totale energie 
NkT. Als je in een trilholte een oneindig aantal modes hebt (in 
een oneindig grote trilholte, het universum), zou de energie een 
oneindig maal kT zijn. Dit werd ook wel de ultravioletcatastrofe 
genoemd. Nulpuntsenergie uit het kwantumvacuüm zou 
kunnen worden gebruikt om gratis energie op te wekken.

Gelukkig wist Planck een oplossing voor deze catastrofe te 
vinden. Hij beschouwde net als de klassieke theorie elke golf 
in het stralingsveld als individueel object in een ensemble (net 
als een atoom in een gas) en paste hierop thermodynamica 
toe. Hij vond dat de energie gekwantiseerd is en dat de 
totale energie voor een oneindig aantal golven begrensd is. 
Daarnaast is de minimale energie (de nulpuntsenergie) van 
één golf de helft van zijn frequentie vermenigvuldigd met een 
door Planck bedachte natuurconstante. Echter, deze energie 
kan nooit worden gebruikt aangezien anders de golf niet 
zou bestaan. Slecht nieuws voor de investeerders. Mocht je 
carrière als natuurkundige dus ergens onderweg stranden, 
kun je altijd nog geld verdienen door met je eigen verzonnen 
theorie de onwetendheid van gelukszoekers uit te buiten.
—
Door: Lars van Ruremonde (redactielid Van der Waals)

UV ZICHTBAAR INFRAROOD
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CERN staat bekend om haar grote deeltjesversneller 
die deeltjes accelereert tot bijna de lichtsnelheid en ze 
vervolgens tegen elkaar laat botsen. Maar wist je dat CERN 
deeltjes graag langzamer ziet gaan? ELENA, de nieuwe 
aanwinst van CERN, is namelijk een deeltjesvertrager.

ELENA en antiwaterstof
ELENA wordt dit jaar in gebruik genomen. Het is een 
aanvulling op de huidige deeltjesvertrager die de eenvoudige 
naam Antiproton Decelerator (AD) draagt. ELENA kan de 
deeltjes tot wel vijftig keer verder vertragen dan de AD. 
Ook is ELENA in staat tussen tien en honderd keer meer 
deeltjes vast te houden dan haar voorganger. Hierdoor 
kunnen er meerdere experimenten tegelijkertijd plaatsvinden 
die gebruikmaken van de deeltjes die ELENA vasthoudt. 
Dankzij ELENA kan er efficiënter gexperimenteerd worden 
en is er ruimte voor nieuwe experimenten in de toekomst.

"Deze speciale deeltjes 
behoren tot de groep genaamd 
antimaterie, het spiegelbeeld 
van normale materie."

Zoals de naam al aangeeft zal ELENA geen gewone 
deeltjes gaan vertragen. Deze speciale deeltjes behoren 
tot de groep genaamd antimaterie, het spiegelbeeld van 
normale materie. Het verschil tussen materie en antimaterie 
is dat de elektronen positief geladen zijn (positronen) en 
de protonen negatief geladen (antiprotonen). Die laatste 
zullen door ELENA afgeremd en vastgehouden worden. 
Antiprotonen worden ook wel antiwaterstofkernen 
genoemd, omdat waterstof uit maar één proton bestaat. 

ELENA zal de antiwaterstofkernen(of antiprotonen) afremmen 
zodat er makkelijk aan gemeten kan worden. Dit is te vergelijken 

met het lezen van een kentekenplaat van een auto, wat veel 
makkelijker gaat bij een auto die 30 km/h rijdt dan bij een auto 
die 120 km/h rijdt. Ook kunnen ze beter gevangen worden door 
positronen om zo efficienter antiwaterstofatomen of zelfs andere 
antimaterie te kunnen produceren. De door ELENA vertraagde 
antiwaterstofatomen zullen voor het eerst worden gebruikt bij 
het experiment genaamd GBAR (Gravitational Behaviour of 
Antihydrogen at Rest). GBAR gaat de theorie van Einstein testen 
dat elk deeltje, ongeacht de eigenschappen van dat deeltje, 
hetzelfde pad zou volgen in een bepaald zwaartekrachtsveld. 

Einstein
Een voorwaarde voor Einsteins theorie is dat het waartekrachts-
veld de enige kracht is die het deeltje ondervindt. Volgens 
Einstein is het pad dat het deeltje aflegt en de acceleratie van 
het deeltje als gevolg van die kracht onafhankelijk van wat 
voor deeltje het is. Eigenschappen zoals de massa en lading 
van het deeltje zouden hier geen invloed op moeten hebben. 
Deze theorie geldt niet voor objecten van astronomische 
grootte, zoals planeten en sterren, omdat deze lichamen zo 
zwaar zijn dat ze een zwaartekracht op zichzelf uitoefenen. 

De theorie wordt het weak equivalence principle genoemd. 
De theorie van Einstein is al getest op materie, maar nog 

ELENA en Einstein,  
een goed stel?

WETENSCHAP

Het klinkt als een mooie dame, maar dan voor de wetenschap. ELENA (Extra Low ENergy 
Antiproton) gaat onderzoekers van CERN helpen om de weak equivalance principle van 
Einstein te testen op het spiegelbeeld van een waterstofatoom.

Schematische weergave van ELENA (ringstructuur links). De armen 

dienen als injectie en uitlaat voor protonen. Bron: https://espace.cern.ch/

elena-project/sitepages/home.aspx
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niet op antimaterie. GBAR zal het weak equivalence prin-
ciple van Einstein voor het eerst gaan testen op antimaterie 
en gebruikt daarvoor positief geladen antiwaterstofatomen, 
het spiegelbeeld van negatief geladen waterstofatomen.
 
Het weak equivalence principle is al vaker getest met normale 
voorwerpen. Een goed voorbeeld is de beroemde valproef 
van Simon Stevin en Jan Cornet de Groot. Stevin liet twee 
loden ballen met verschillende massa’s vallen vanuit de toren 
van “De nieuwe kerk” in Delft. De twee ballen kwamen 
volgens Stevin en De Groot tegelijkertijd neer op de grond. 
GBAR

GBAR
GBAR is een voorbeeld van een nieuw experiment dat dankzij 
ELENA uitgevoerd kan worden. Een samenwerking tussen 
vijftig onderzoekers uit vijftien verschillende laboratoria zal 
voor het eerst gebruik mogen maken van antiprotonen afkom-
stig uit ELENA. De antiprotonenstraal wordt geleid door een 
positroniumwolk waardoor er antiwaterstof gevormd wordt, 
positronium is de gebonden toestand tussen een electron 
en een positron die om een gemeenschappelijk zwaartepunt 
draaien. De positroniumwolk zorgt er dan weer voor dat de 
antiwaterstofatomen een tweede positron binden waardoor 
er een positief geladen antiwaterstofatoom ontstaat volgens 
                            

p Ps H e

H Ps H e

+ → +

+ → +

−

+ −

waarbij Ps de positroniumwolk is. Na het afremmen 
wordt het positief geladen antiwaterstofatoom neutraal 
gemaakt door een laser. Een bombardement van 
fotonen afkomstig van de laser zorgt ervoor dat het 
positron losschiet van het antiwaterstofatoom.

Als het antiwaterstofdeeltje neutraal is geworden zal 
deze door de zwaartekracht van de aarde in een vrije 
val terechtkomen. Het deeltje zal dan 20 centimeter 

naar beneden vallen. Een nauwkeurige klok houdt 
tijdens de val in de gaten hoelang het duurt voordat het 
antiwaterstofdeeltje 20 centimeter naar beneden is gevallen. 

Het antiwaterstofdeeltje bevindt zich ook in een vacuüm zodat 
effecten van botsingen met andere deeltjes voorkomen kunnen 
worden. Om de theorie van Einstein te kunnen bevestigen, wordt 
ervan uitgegaan dat de valtijd een vijfde deel van een seconde 
is. Ongeveer net zo lang als het knipperen van onze ogen duurt

"Wat leert antimaterie ons over 
het ontstaan van het universum?"

Het experiment was al in 2012 goedgekeurd maar zal dit jaar 
van start gaan. Onderzoekers verwachten dat de theorie 
van Einstein ook geldt voor antimaterie. GBAR is een van 
de vele experimenten om fysische wetten te testen op 
antimaterie. Onderzoekers hopen dat ze na het bevestigen 
van deze theorie een stap dichterbij het beantwoorden van 
een belangrijke vraag zijn. Namelijk, wat kan antimaterie ons 
leren over het ontstaan van het universum? Antimaterie wordt 
niet voor niets “de spiegel van ons universum” genoemd.
—
Door: Valan Llapjani (redactielid Van der Waals

Dit figuur laat zien hoe positieve antiwaterstofatomen gemaakt worden. 

Positronen botsen tegen een laag Silicium waarbij positroniumparen uit 

onstaaan. De antiprotonenstraal gaat door een wolk van positronium 

waabij de antiprotonen zich binden aan een positron waardoor er 

antiwaterstofatomen ontstaan. Deze antiwaterstofatomen binden weer 

een positron waardoor er positief geladen antiwaterstofatomen 

ontstaan. Bron: https://gbar.web.cern.ch/GBAR/public/en/method.html

Asymmetrie tussen materie 
en antimaterie.
Het is al langer bekend dat antimaterie gerelateerd 
is aan het ontstaan van ons universum. 

Een theorie zegt dat na de oerknal evenveel materie als 
antimaterie is gemaakt. Alleen nu is ons universum bijna 
alleen maar gemaakt van (donkere) materie. Tot nu toe 
is het niet bekend waar al het antimaterie is gebleven. 

Met onderzoeken zoals GBAR testen fysici of er verschillen 
zijn in interacties met de natuurwetten tussen materie en 
antimaterie. In de hoop meer te leren over ons universum 
en waarom het vrijwel alleen uit materie bestaat.

Schematische weergave van een electron en een positron die 

gezamelijk om een gemeenschappelijk zwaartepunt draaien. 

Deze toestand wordt ook wel "positronium" genoemd. 

Bron: Wikipedia user "Rubber Duck"
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Tegenwoordig kan een USB stick van slechts €10 wel 
16 GB data bevatten. In ziekenhuizen kan een camera ter 
grootte van een pil worden ingeslikt om een patiënt te 
onderzoeken. Moderne pacemakers, belangrijke apparaten 
die abnormale hartritmes onder controle houden, zijn nu 
meer dan een tiende kleiner dan vroegere versies. En 
in oceanen worden via kleine GPS zenders bedreigde 
schildpadden gevolgd om ze te beschermen.

Hoewel elk van deze apparaten ongelooflijk klein is, 
representeren zij een grote mijlpaal in technologische 
vooruitgang. In het hart van elk van deze levens 
verbeterende innovaties zit een microchip – een 
klein pakketje van geïntegreerde schakelingen, dat 
de werking van het apparaat aandrijft.

In een wereld met grote doorbraken wordt er constant 
gestreefd naar het produceren van microchips die kleiner, 
sneller, effectiever en goedkoper zijn. Eén van de grote 
hightech spelers die hierbij voorop loopt, is 
ASML, een producent van lithografiesystemen 
voor de productie van computerchips. 

Cruciale stap
ASML, gevestigd in Veldhoven, ontwikkelt, produceert en 
levert machines aan de belangrijkste microchipproducenten 
ter wereld; zoals Samsung, Intel en TSMC. 

De productie van een chip bestaat uit tientallen stappen. 
ASML richt zich slechts één van deze stappen, maar 
het is wel een cruciale stap: lithografie. Bij lithografie 
gaat het om het blootstellen en chemisch etsen van de 
wafers die gebruikt worden om de chip te ‘printen’. 

Met gebruik van de nieuwste generatie ASML machines, 
is het mogelijk om chip structuren te printen die 
slechts zo’n 20 nm breed zijn. Om dit in perspectief 
te plaatsen…  dat is hetzelfde als een roman van 500 
pagina’s printen op een mensenhaar van 1 cm lang!

Kansen om deel uit te maken van vooruitgang
Om voorop te blijven lopen in de race naar kleinere, 
snellere, goedkopere chips, is ASML altijd op zoek naar 
mensen die nooit opgeven. Mensen die houden van wat 
zij doen – niet omdat het eenvoudig is, maar omdat het 
moeilijk is. Mensen die het beste idee willen vinden, 
de beste oplossing, de beste weg voorwaarts. 

De meer dan 16.000 werknemers van ASML behoren tot de 
meest creatieve denkers in de wereld van de natuurkunde, 
wiskunde, chemie, mechatronica, optica en informatica. En 
omdat ASML jaarlijks meer dan €1 miljard investeert in Research 
& Development, hebben deze experts alle middelen voorhanden 
om vooruitgang naar het extreme te tillen. Dat is de enige manier 
waarop ASML zijn voorsprong kan behouden – wereldwijd. 

Een plek om te leren
ASML is een ideale omgeving voor professionele groei en 
ontwikkeling. Het bedrijf biedt een bevredigende carrière, 
niet gewoon een baan. ASML beloont werknemers 
competitief en biedt coaching, training en persoonlijke 
carrièreontwikkeling. Flexibiliteit, enthousiasme, 
ambitie en klantgerichtheid vormen de basis voor een 
wereld van mogelijkheden. Om je mogelijkheden te 
ontdekken, bezoek je www.workingatasml.com
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WETENSCHAP

In een vliegtuig kan het zorgen voor een schokkerige 
onderbreking van het vliegplezier en als je door je 
koffie roert, zorgt het ervoor dat alle stoffen goed 
mengen. Turbulentie. Een alledaags fenomeen, 
maar tot op heden  niet analytisch oplosbaar. 
Wetenschappelijk onderzoek naar turbulentie is 
mede daardoor booming. In de vakgroep WDY 
bootsen ze in het lab turbulente stromingen die in 
onze atmosfeer voorkomen na. Promovenda Kim Alards 
kijkt hier numeriek naar en zal ons hier meer over vertellen. 

Turbulentie door de 
ogen van deeltjes

Een onopgelost probleem
"Turbulence is the most important unsolved problem of clas-
sical physics", een beroemde uitspraak van Richard Feynman 
over turbulentie. Hoewel we de wiskundige vergelijkingen voor 
turbulente stromingen kennen, de Navier–Stokes-vergelijkingen, 
ontbreekt een exacte oplossing. Wie deze oplossing vindt, 
wordt beloond met één miljoen dollar van het Clay Mathematics 
Institute, dat het oplossen van de Navier–Stokes-vergelijkingen 
heeft uitgeroepen tot één van de Millennium Problems.

Onderzoek naar turbulentie is nodig om stromingen in de natuur, 
zoals in oceanen of in de atmosfeer, te kunnen begrijpen. In dit 
soort geofysische stromingen spelen echter ook nog andere 
factoren een rol: zo beïnvloedt de rotatie van de aarde de stro-
mingen en zijn er, behalve de stromende vloeistof of gas, vaak 
ook andere fases aanwezig. Deze fases kunnen voorkomen in de 
vorm van deeltjes; denk aan luchtvervuiling door hoge concentra-
ties van aërosolen, of druppels in wolken. Dusverre hebben we 
dus drie ingrediënten genoemd die in geofysische stromingen 
met elkaar wisselwerken: turbulentie, rotatie en deeltjes. 

De atmosfeer in een roterende cilinder
Laten we bij het begin beginnen: hoe kunnen we turbulente 
stromingen, zoals die in de atmosfeer, in ons lab onderzoeken? 
Vaak worden geofysische stromingen aangedreven door 
temperatuurverschillen, volgens het eenvoudige principe dat 

warme lichtere lucht stijgt en koude zwaardere lucht daalt. 
Dit is precies wat er gebeurt in Rayleigh–Bénard-convectie 
(RBC), waar een vloeistof in een tank van beneden wordt 
opgewarmd en van boven wordt afgekoeld. De dimensieloze 
parameters die dit systeem beschrijven zijn de aspect ratio 
van de tank, het getal van Rayleigh en het getal van Prandtl 
(zie infokader). Alleen voor een Rayleigh-getal hoger dan een 
kritische waarde hebben we te maken met warmtetransport 
door convectie. Niet roterende Rayleigh–Bénard-convectie in 
een cilinder wordt gekarakteriseerd door een circulatie, in de 
literatuur Large Scale Circulation (LSC) genoemd, van opstij-
gende vloeistof aan de ene kant en koude dalende vloeistof 
aan de andere kant van de cilinder, zoals te zien in figuur 1a. 

Nu voegen we rotatie toe, simpelweg door de RBC-tank 
te roteren om zijn verticale as. We hebben nu een extra 
dimensieloze parameter, het getal van Rossby. We zien in 
figuur 1b dat voor Ro = 0,5 de LSC is verdwenen en dat 
er bij de platen pluimen ontstaan die in verticale richting 
van de platen af bewegen. Als we de rotatiesnelheid nog 
verder opvoeren zal opnieuw een overgang plaatsvinden, 
waarna deze pluimen zich als wervelkolommen over de hele 
hoogte van de tank uitspreiden, zoals te zien in figuur 1c.

Deze typische stromingsstructuren bepalen de efficiëntie van 
het warmtetransport, uitgedrukt in het dimensieloze getal van 
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Nusselt. In figuur 2 laten we dit getal van Nusselt als functie 
van het getal van Rossby zien, waar Ro = ∞ overeenkomt met 
het niet roterende systeem. Opvallend is dat in het regime 
waar 0,15  Ro  2,5 het warmtetransport juist verhoogd is. 
Dit is verrassend omdat in principe aangenomen wordt dat 
rotatie fluctuaties in turbulentie onderdrukt, wat zou leiden 
tot een afname in het warmtetransport. Deze afname zien we 
echter pas voor hogere rotatiesnelheden, waar Ro  0,15. Dit 
heeft niet alleen toepassingen in de geofysische stromingsleer, 
maar kan ook interessant zijn voor industriële toepassingen, 
waar vaak gestreefd wordt naar optimaal warmtetransport. 

Turbulentie door de ogen van deeltjes
Het roteren van de Rayleigh–Bénard-cel leidt tot nieuwe 
inzichten. Nu willen we nog een derde ingrediënt toevoegen, 
namelijk deeltjes. Het volgen van deze deeltjes in roterende 
turbulente convectie geeft ons niet alleen meer inzicht in hoe 
bijvoorbeeld luchtvervuiling zich verspreidt in de atmosfeer, 
maar kan ons ook meer informatie geven over de turbulente 
stroming zelf. Door snelheid, versnelling en temperatuur op 
de positie van de deeltjes te meten, hebben we als het ware 
een meetinstrument dat met de stroming meebeweegt (een 
Lagrangiaanse meting). Het volgen van deeltjes in turbulente 

stromingen is nog relatief nieuw; voorheen werd vaak op een 
vaste positie in de stroming gemeten (een Euleriaanse meting). 

Om de stroming zo goed mogelijk te meten is het belangrijk dat 
de deeltjes de vloeistofstromingen volgen. Allereerst moet de 
dichtheid van de deeltjes gelijk zijn aan de gemiddelde dicht-
heid van de vloeistof. Zware en lichte deeltjes zullen immers 
naar de bodem en bovenplaat gaan bewegen en daar aan de 
wanden vastplakken. Behalve de dichtheid is ook de grootte 
van de deeltjes belangrijk: om ook de kleinste lengteschaal in 
turbulentie, de Kolmogorov-lengte, in kaart te brengen zullen de 
deeltjes kleiner moeten zijn dan deze Kolmogorov-lengte. Deze 
kleine deeltjes met een dichtheid gelijk aan die van de vloeistof 
zullen zich bij benadering gedragen als passieve tracers. u

Figuur 1: Een visualisatie van warme en koude temperatuurstructuren in cilindrische Rayleigh–Bénard-convectie voor drie verschil-
lende rotatiesnelheden, van niet roterend voor Ro = ∞ tot snelle rotatie voor Ro = 0,05. De resultaten zijn verkregen met behulp van 
numerieke simulaties.

Figuur 2: Dimensieloos warmtetransport (Nusselt), genormali-
seerd met het warmtetransport voor het niet roterende systeem 
als functie van het Rossby-getal. De rode symbolen geven 
experimentele data weer en de blauwe symbolen simulaties. 
Het getal van Rayleigh is Ra = 2,37⋅108 en het getal van Prandtl 
is Pr = 6,26. De data komen van [1,2]. 
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u Nu komt de experimentele uitdaging: hoe gaan we snel-
heid en versnelling van deze deeltjes meten? In het lab van 
de vakgroep Turbulentie en Werveldynamica (WDY), wordt 
gebruik gemaakt van 3D Particle Tracking Velocimetry 
(3D-PTV). Dit systeem bestaat uit vier camera's en wordt 
samen met de RBC-tank, op een roterende tafel geplaatst, 
waarvan de rotatiesnelheid gevarieerd kan worden. De cilin-
drische RBC-tank wordt gevuld met water en is voorzien 
van een koperen plaat met een elektrische weerstandsver-
warming aan de onderkant en een transparante waterkoe-
ling aan de bovenkant. Een foto van de opstelling vind je in 
figuur 3 en voor meer informatie verwijzen we naar [3,4].

Behalve van experimenten maken we ook gebruik van nume-
rieke simulaties, waarin we met behulp van Directe Numerieke 
Simulaties (DNS) de Navier–Stokes-vergelijkingen oplossen 
in de Boussinesq-benadering, die aanneemt dat fluctuaties 
in de temperatuur klein zijn en alleen in de verticale richting 
van belang zijn. Er zijn verschillende redenen om de experi-
menten aan te vullen met numerieke simulaties. Zo kunnen 

we in de simulaties ook de temperatuur op de positie van 
de deeltjes meten en is ons meetvolume niet beperkt door 
het blikveld van de camera's. Ook numeriek liggen er echter 
uitdagingen. Hoe groter het Rayleigh- of het Prandtl-getal, 
hoe fijner de stromingsstructuren worden en hoe fijner het 
numerieke rooster dus moet zijn voor een nauwkeurige oplos-
sing. Het hoogste Rayleigh-getal ooit gesimuleerd is Ra ~ 1014 
[5] en experimenteel is Ra ~ 1017 [6] bereikt door heliumgas 
te gebruiken. Ter vergelijking: atmosferische convectie heeft 
een Rayleigh-getal van Ra ~ 1017 tot 1020.  In dit onderzoek 
werken we met Ra ~ 109, lager dan het Rayleigh-getal van 
de atmosfeer maar met als grote voordeel dat we experi-
menten en simulaties direct met elkaar kunnen vergelijken. 

"Turbulence is the most 
important unsolved problem 
of classical physics."

Samenvattend reconstrueren we dus zowel experimenteel 
als numeriek de banen van passieve tracers in turbulente 
Rayleigh–Bénard- convectie, voor verschillende rotatiesnel-
heden. In figuur 4 zien we zulke typische deeltjesbanen voor 
de numerieke simulaties in de rotationele regimes van figuur 2. 
Een duidelijk kwalitatief verschil is zichtbaar voor de verschil-
lende Rossby-getallen: voor Ro = ∞ volgen de deeltjes de LSC 
(figuur 4a), die compleet verdwenen is voor Ro = 0,5 (figuur 4b) 
en voor een nog hogere rotatiesnelheid, Ro = 0,05, laten de 
deeltjes een spiraliserende beweging zien (figuur 4c). Onze 
deeltjes geven dus inderdaad informatie over de stromings-
structuren, maar hoe kunnen we dit nu kwantificeren? 

Een statistische beschrijving van turbulentie
Door de snelheid, versnelling en temperatuur van de deeltjes  
op alle tijdstappen te 'verzamelen', kunnen we de turbulentie 
karakteriseren met behulp van Lagrangiaanse statistiek. Zo'n 
statistische beschrijving van turbulentie is gebruikelijk, omdat 
turbulentie gekarakteriseerd wordt door fluctuaties en omdat 

Figuur 3: Een foto van de Rayleigh–Bénard-opstelling, waar je 
het 3D Particle Tracking Velocimetry-systeem ziet dat samen 
met de tank op een roterende tafel gemonteerd is. Op de voor-
grond staat het koelbad voor de waterkoeling.

Figuur 4: Gesimuleerde deeltjesbanen voor passieve tracers in Rayleigh–Bénard-convectie voor (a) het niet roterende geval (Ro = ∞), 
(b) rotatie in regime II (Ro = 0,5) en (c) rotatie in regime III (Ro = 0,05) (zie figuur 2 voor de regimes).

a) Ro = ¥ b) Ro = 0,5 c) Ro = 0,05
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een exacte wiskundige oplossing ontbreekt. Veel (numeriek) 
onderzoek naar turbulentie richt zich op homogene isotrope 
turbulentie, waar de snelheidsstatistiek Gaussisch is. In RBC 
hebben we echter horizontale wanden, waardoor de stroming 
in de verticale richting anisotroop en inhomogeen is. Om dit te 
laten zien, geven we de kansdichtheidsverdeling (in het Engels 
Probability Density Function, PDF) voor snelheid in de verticale 
richting dicht bij de bovenste wand, in het centrum van de cel en 
dicht bij de onderste wand weer in figuur 5. Allereerst zien we 
hier inderdaad dat onze experimentele en numerieke data goed 
overeenkomen. We zien dat de PDF's in het centrum rondom 
de pieken Gaussisch zijn, maar dat de uiteinden wijder zijn dan 
de Gaussische verdeling. De fluctuaties zijn dus extremer dan 
in homogene isotrope turbulentie. Bij de platen zien we dat de 
PDF asymmetrisch is, met extremere positieve snelheden bij de 

bovenplaat en extremere negatieve snelheden bij de onderste 
plaat. We zien dat deze PDF's elkaars spiegelbeeld zijn, wat we 
ook verwachten door de Boussinesq-benadering. De vorm van 
deze PDF's suggereert dat bij de bovenplaat positieve snel-
heid geconcentreerd is in kleinere wervelstructuren, waardoor 
de snelheid hoger is (en vice versa bij de onderste plaat).

Hoger en smaller
We hebben laten zien dat we de verschillende rotationele 
regimes in turbulente Rayleigh–Bénard-convectie kunnen 
karakteriseren met behulp van deeltjes, zowel experimenteel als 
numeriek. Het parameterregime waarin wij werken onthult veel 
interessante fenomenen, zoals een verhoogd warmtetransport 
in een specifiek bereik van rotatiesnelheden. Onze parameters 
reiken echter nog niet tot die van de atmosfeer, waar Ra ~ 1017 
tot 1020 en Ro  1. Een manier om deze extremere Rayleigh- en 
Rossby-getallen te bereiken is door een hogere en smallere 
Rayleigh–Bénard-cel te gebruiken. Numeriek is dit een uitda-
ging vanwege de hoge eisen voor de tijds- en ruimteresolutie 
en experimenteel houdt dit in dat er een Rayleigh–Bénard-
systeem van wel vier meter hoog en slechts veertig centimeter 
breed gebouwd moet worden. Er wordt in onze vakgroep hard 
gewerkt om dit te realiseren en binnenkort zal deze extreme 
Rayleigh–Bénard-cel te bewonderen zijn in het lab van WDY! 
—
Door: Kim Alards (promovenda WDY)
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Figuur 5: Kansdichtheidsverdelingen van verticale snelheid voor niet roterende Rayleigh–Bénard-convectie (blauw, Ro = ∞) en roteren-
de Rayleigh–Bénard-convectie (rood, Ro = 0,1), voor zowel experimenten (symbolen) als simulaties (lijnen). In het linkerpaneel geeft 
de zwarte lijn een Gaussische verdeling weer. Van links naar rechts  zien we de kansdichtheidsverdelingen berekend in het centrum 
van de cel, in een volume dicht bij de bovenste plaat en in een volume dicht bij de onderste plaat. 
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Dit scenario vond plaats in 1963; het was de eerste keer dat 
de toen 13-jarige Mpemba het effect observeerde dat later 
naar hem vernoemd zou worden. Schijnbaar zal van twee 
hoeveelheden water, die op alle parameters behalve initiële 
temperatuur gelijk aan elkaar zijn, de warmste van de twee als 
eerste een faseovergang van vloeibaar naar vast doorgaan.[1] 
Dit is paradoxaal: je zou verwachten dat heter water altijd eerst 
afkoelt tot de temperatuur van het koudere water en vervolgens 
verder koelt naar het vriespunt Daarmee zou het hete water 
altijd een achterstand hebben op het koude water. Mpemba 
constateerde echter dat dit niet het geval kon zijn, net als vele 
wetenschappers voor hem. Het probleem is namelijk al vrij oud.

"Hoe kan heet water nou eerder 
bevriezen dan koud water?"

Het feit dat water sneller bevriest waaneer het daarvoor 
verwarmd is, werd bijvoorbeeld ook al opgemerkt door Aristo-
teles. Om die reden zetten mensen water dat gekoeld moest 
worden vaak eerst in de zon, alvorens het af te koelen. Ook 
de wetenschapper Francis Bacon merkte op dat lauwwarm 
water makkelijker bevriest dan koud water. Tot slot schreef 
René Descartes dat water dat op een vuur heeft gestaan 
sneller bevriest dan lauwwarm water en gaf als reden dat de 
waterdeeltjes die het minst meewerken in het bevriesproces 
verdampen tijdens het verhitten van het water. Omdat dit 
verschijnsel al zo oud is, zou je toch denken dat de achterlig-
gende fysica inmiddels bekend is. Toch heeft nog niemand 
een duidelijk model of een duidelijke formule op kunnen stellen 
waarmee dit gedrag van vloeistoffen verklaart wordt. Er zijn 
twee grote redenen te noemen waardoor de verwarring rond 
dit probleem ontstaan is: enerzijds zijn er meerdere factoren 
die een rol spelen in het bevriezen van water, anderzijds volgt 
uit recent onderzoek dat er helemaal niet iets bestaat zoals 
het Mpemba effect. Wat is er nou precies aan de hand?

Er zijn vijf verschillende hypotheses die kunnen verklaren waar 
het Mpemba effect vandaan komt. Voor het gemak heb ik 
het vanaf nu over een ‘warme beker’ en een ‘koude beker’, 
waarmee ik respectievelijk een beker met warm water en 
een beker met koud water bedoel, waarvan alle parameters 
(zoals omgevingstemperatuur, massa, druk) gelijk zijn op de 
initiële temperatuur (en direct dus ook de dichtheid) na. 

De eerste hypothese is de vorming van een geleidende stof 
bij de warme beker. Wanneer je een warme en een koude 
beker in een bak ijs zet, fungeert het ijs rondom de koude 
beker als een isolatielaag, terwijl er rond de warme beker een 
laag (gesmolten) water vormt die juist veel warmte geleidt. 
Door dit verschil koelt de warme beker veel sneller af dan 
de koude. Deze hypothese is op sommige verschijnselen 
toe te passen, maar het Mpemba effect blijkt ook voor te 
komen wanneer onderzoekers een isolerende laag om beide 
bekers bevestigen. Deze hypothese kan dus niet waar zijn.

Mpemba's mysterie
WETENSCHAP

Nieuwsgierig stopt hij de ingrediënten in zijn pannetje. Water, suiker en room, precies zoals de 
leraar opdroeg. Net zoals zijn klasgenoten zet hij het pannetje op een vuurpitje, in de hoop het 
lekkerste ijs van de klas te produceren. Om zich er van te verzekeren dat hij een plekje in de 
vriezer heeft, zet hij als enige zijn hete ijsmengsel er al in voordat dat afgekoeld is. Tot ieders 
verbazing zijn anderhalf uur later alle ijsmengsels nog vloeibaar op dat van Erasto Mpemba na. 
Hoe kan een heet mengsel nou eerder bevriezen dan een koel mengsel?

[1] Figuur 1: Het verschil tussen het afkoelen van twee samples water bij 

verschillende initiële temperaturen. Merk op dat het warmste sample 

significant sneller het vriespunt passeert. Bron: https://www.picotech.

com/library/results/freezing-hot-cold-water
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De tweede hypothese is dat er een verschil is in de hoeveel-
heid gassen die in de warme en de koude beker aanwezig zijn. 
Het feit dat er in koud water meer gassen opgelost zitten dan in 
warm water is bekend.[2] Gassen als stikstof en zuurstof lossen 
op in vloeibaar water wanneer dat water afkoelt, als resultaat 
van een exotherme reactie. Echter, zo’n exotherme reactie zou 
er juist voor moeten zorgen dat de warme beker langzamer 
afkoelt, in plaats van sneller, wat deze hypothese snel ontkracht. 
De hoeveelheid gasbubbeltjes in het water kunnen echter 
wel invloed hebben op de derde hypothese: superkoeling. 

Superkoeling?
Het vriespunt van water ligt rond de 0°C, maar in de realiteit 
kan vloeibaar water afkoelen tot significant lagere tempera-
turen voordat er ijsvorming optreedt. Ijsvorming vindt name-
lijk alleen plaats wanneer er een medium aanwezig is dat 
ijskiemvorming toestaat; een stofdeeltje, een gasbubbeltje of 
een andere imperfectie in het water. Het idee is dat er in de 
warme beker meer imperfecties aanwezig zijn dan in de koude 
beker, waardoor de warme beker tot een hogere temperatuur 
supergekoeld blijft dan de koude beker, wat ervoor zorgt dat 
de warme beker een voorsprong in de tijd heeft. Het probleem 
van onderzoek aan de spontane ijsvorming in supergekoelde 
vloeistoffen is dat er altijd een element van willekeur aanwezig 
is; omdat superkoeling afhangt van zeer kleine imperfecties is 
het vrijwel onmogelijk om hetzelfde experiment in hetzelfde 
lab te recreëren, laat staan in een ander lab. Dat maakt het 
onmogelijk om op deze hypothese verder in te gaan.

Het grote probleem van de ideëen tot nu toe is dat er veel 
nadruk ligt op het afkoelen én bevriezen van het water, terwijl 
dat misschien niet nodig is. De overgang van water naar ijs kost 
veel energie. De overgang van een vloeibaar kopje water van 0°C 
naar een bevroren kopje water van 0°C kost ongeveer evenveel 
energie als het afkoelen van datzelfde vloeibare kopje water van 
80°C tot 0°C oplevert. Om de benodigde tijd van de combinatie 
van afkoelen én bevriezen te onderzoeken, is het alleen noodza-
kelijk om naar het afkoelingsproces te kijken. Daarbij wordt dan 
aangenomen dat het vriesproces vrijwel altijd willekeurig maar 
binnen een bepaalde marge verloopt, zoals uit het vorige stukje 
blijkt. Dat brengt ons bij de vierde hypothese: verdamping.

De warme beker verliest tijdens het afkoelen relatief meer water 
door verdamping dan de koude beker. Zodra de warme beker 
dezelfde temperatuur bereikt die de koude beker initieel had, 
is de warme beker massa verloren door verdamping, wat het 
verdere afkoelen relatief sneller maakt. Echter, het verlies aan 
massapercentage door verdamping bedraagt minder dan 3% en 
kan daarmee niet de drastisch snellere afkoeling van de warme 
beker veroorzaken. Bovendien wordt het Mpemba effect nog 
steeds waargenomen als de bekers afgesloten zijn, waardoor de 
initiële massa behouden blijft. Tot zo ver deze hypothese dus.

Convectie?
Er blijft er nog eentje staan; een thermodynamisch begrip dat 
met alle feiten tot nu toe meewerkt en nog steeds een snel-
lere afkoeling kan verklaren: convectie. Wanneer de warme 
beker afkoelt, daalt de gemiddelde temperatuur van het water 
in de beker gestaag, maar er zal altijd een temperatuurverschil 
aanwezig zijn tussen het water aan de oppervlakte van de beker 
en het water in het midden van de beker. Het koude water 
aan de zijkanten zinkt, terwijl het warme water in het midden 
stijgt, zodat het temperatuurverschil een stroming binnen de 
beker als gevolg heeft. Omdat de temperatuurgradiënt in een 
warme beker hoger zal zijn dan die in een koude beker zal 
er meer convectiestroming plaatsvinden in de warme beker 
vergeleken met de koude beker. Zelfs wanneer de warme 
beker gemiddeld dezelfde temperatuur als de koude beker 
heeft bereikt, zal er nog een grotere stroming plaatsvinden 
binnen de beker, zodat de warme beker alsnog sneller afkoelt.

"Kan Mpemba's mysterie 
eigenlijk wel opgelost worden?"

In 2012 daagde de Royal Society of Chemistry studenten uit om 
de beste en meest creatieve verklaring voor het Mpemba effect 
te geven, met een beloning van 1000 Pond. Uit meer dan 22 
duizend inzendingen koos een jury elf geschreven inzendingen 
die de bedenkers mondeling mochten presenteren. Uiteinde-
lijk won Nikola Bregovic, een onderzoeker op het gebied van 
fysische chemie aan de Universiteit van Zagreb in Kroatië. Hij 
constateerde dat het Mpemba effect wordt veroorzaakt door een 
samenspel van twee verschijnselen die hiervoor ook al genoemd 
zijn: superkoeling en convectie. Uiteraard waren er meer inzen-
dingen die dit beweerden, maar alleen Bregovic had uitzonderlijk 
veel experimenten verricht om zijn standpunten te verdedigen.

In editie 25 van de N! schreef Lars van Ruremonde al een 
stukje over natuurkundige mythes, waar het Mpemba effect 
niet in ontbrak. Zijn we er nu nog niet klaar mee? Er zijn inmid-
dels genoeg feiten genoemd om het Mpemba effect bewezen 
te hebben. Helaas stromen er de laatste jaren net zoveel 
onderzoeken binnen die het Mpemba effect onderbouwen als 
onderzoeken die het Mpemba effect ontkrachten. Zoals eerder 
bij superkoeling vermeld werd, blijkt het bevriezingsproces van 
water willekeuriger te verlopen dan je zou verwachten. Dat 
is in de loop van de tijd aangetoond met allerlei verschillende 
meetresultaten. Kan dit mysterie wel opgelost worden? u

[2] Figuur 2: De oplosbaarheid van enkele gassen in water als func-

tie van de temperatuur. Bron: https://basofscience.files.wordpress.

com/2010/11/ocean-gas-solubility.jpg
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Mysterie ontrafeld
u Ja. Dat kan en het is al gebeurd. In het najaar van 2016 
verrichtten twee onderzoekers, dr. Henry C. Burridge en prof. 
Paul F. Linden, een rigoureuze serie van gecontroleerde expe-
rimenten waarin ze het Mpemba effect onderzochten. Beide 
heren waren actief in de wereld van de vloeistofdynamica en 
samen hadden ze meer dan vijftig jaar ervaring binnen het 
vakgebied, wat ze zeer geschikt maakte voor deze opdracht. 
Ze experimenteerden enerzijds op de manier waarop onder-
zoekers het Mpemba effect de afgelopen vijftig jaar hebben 
onderzocht, anderzijds met een zelfbedachte opstelling waarin 
ze poogden iedere significante parameter onder controle te 
houden. In Figuur 3 zijn de resulterende data van hun eigen 
experimenten, samen met die van vele andere te zien. Uit 
de chaotisch ogende plot zijn veel conclusies te trekken. 

Allereerst moet er vermeld worden dat de plot alleen data laat 
zien van experimenten die gericht waren op het afkoelings-
proces naar 0°C en daarbij het bevriezinsproces achterwege 
laten, wat in lijn is met de conclusie uit de voorgaande hypo-
theses. Wanneer je naar de data van de originele experimenten 
van Mpemba en Osborne (Mpemba's natuurkundedocent) 
kijkt, lijkt de benodigde tijd om naar 0°C te komen inderdaad 
te dalen wanneer water met een hogere initiële tempera-
tuur genomen wordt. Met een blik op de data van vrijwel 
alle andere experimenten blijkt dat veel onderzoeken elkaar 
tegenspreken. In het bijzonder: het lijkt alsof de oudere expe-
rimenten tegen de recentere onderzoeken staan. Waar de 
oudere experimenten het Mpemba effect ondersteunen, zijn 
het juist de recente onderzoeken die het effect ontkrachten.

Burridge en Linden wisten dat er een eeuwenoude discussie 
op het spel stond, en hebben daarom eerst zorgvuldig gekeken 
naar parameters die wellicht over het hoofd werden gezien. De 
hele dierentuin aan dimensieloze thermodynamische variabelen 
(zoals het Nusselt-, Prandtl- en Grashofgetal) werd afgegaan; 

[3] Figuur 3: Een plot van de tijd t0 om af te koelen tot 0 °C tegen de 

initiële temperatuur Ti van verschillende 'Mpemba effect'-experimenten. 

Hierin is het bevriezingsproces niet opgenomen. Merk op dat alleen 

Mpemba's data een dalende lineaire lijn volgen. Bron: http://www.

nature.com/articles/srep37665/figures/1

het Rayleighgetal, dat de verhouding tussen conductie en 
convectie in het materiaal aangeeft, blijkt een relevante factor 
te zijn. De data van de experimenten in Figuur 4 kunnen worden 
onderverdeeld in twee grote datasets: de solide icoontjes 
geven situaties weer waarin de monsters geïsoleerd werden 
aan de oppervlakte, waardoor het warmtetransport gedomi-
neerd werd door convectie, de holle icoontjes zijn stabieler 
gekoeld en er wordt aangenomen dat het warmteverlies via 
de bodem van het monster significant voor de metingen was. 
De lineaire fit door de meetpunten van Figuur 4 laat zien dat 
voor vrijwel alle metingen dezelfde invloed van convectie werd 
gemeten, wat de hypothese over convectie de sterkste maakt.

Maar, de groene meetpunten in Figuur 3 brengen slecht nieuws 
voor het mooie mysterie: het Mpemba effect bestaat niet. Het 
duurt significant en meetbaar langer om heet water te laten 
bevriezen dan om kouder water te laten bevriezen, wat in lijn 
is met onze huidige thermodynamische wetten. De weten-
schappers hebben bij hun eigen opstelling (waar je zeker over 
moet lezen als je het interessant vindt!) de beste en nieuwste 
apparatuur gebruikt om alle parameters binnen het experi-
ment te beheersen, en tot hun eigen onvrede melden ze: "We 
conclude, somewhat sadly, that there is no evidence to support 
meaningful observations of the Mpemba effect." Case closed!
—
Door: Joep Nieuwdorp (redactielid Van der Waals)

[4] Figuur 4: De data van Figuur 3, geschaald om de variatie van t0/tconv (de 

tijd om af te koelen tot 0 °C in eenheden van de convectieve tijdschaal) 

te plotten tegen het Rayleighgetal, Rat=tcond/tconv (waarin tcond/ tconv de ver-

houding tussen de tijdschalen van respectievelijk conductie en convectie 

zijn. De waarden D/H geven de dimensies van de onderzochte monsters 

aan.  Bron: http://www.nature.com/articles/srep37665/figures/2

Referenties
[1] Burridge, H. C. and Linden, P. F. Questioning the 
Mpemba effect: hot water does not cool more quickly than 
cold. Sci. Rep. 6, 37665; doi: 10.1038/srep37665 (2016).

Zie ook: https://youtu.be/SkH2iX0rx8U
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Groene thee wordt al lange tijd onderzocht vanwege de vele 
gezondheidsvoordelen die er aan toegeschreven worden. Het 
bevat bijvoorbeeld antioxidanten: deze stoffen ruimen reactieve 
vrije radicalen op die in het menselijk lichaam geassociëerd 
worden met verschillende aandoeningen als kanker en hart- en 
vaatziekten. Een ander biologisch effect van groene thee is de 
bacteriedodende werking ervan. Een belangrijk bestanddeel 
van thee zijn de zogeheten catechinen, waarvan voornamelijk 
epigallocatechinegallaat (EGCG) zorgt voor zowel de antioxi-
derende als de antibacteriële werking. Gedroogde groene 
theebladeren bestaan voor bijna tien massaprocent uit deze 
stof en zwarte thee bevat het in mindere mate. Dit komt door 
de verschillende verwerkingswijze: zwarte thee is volledig 
gefermenteerd, waarbij het merendeel van het ECGC verloren 
gaat. Groene thee is daarentegen volledig ongefermenteerd.

Thee versus bacteriën
Wanneer je een kopje thee zet, lost de EGCG in het water op, 
waarbij waterstofperoxide gevormd wordt. Deze stof tast het 
celmembraan van bacteriën aan, waardoor een groot aantal het 
loodje legt. Daar komt nog een ander effect bij: EGCG stoort het 
quorum sensing-mechanisme van bacteriën. Dit mechanisme 
zorgt ervoor dat bacteriën “weten” wat hun lokale populatiedicht-
heid is. Dit meten ze met behulp van receptoren die gevoelig zijn 
voor stoffen die afgescheiden worden door het metabolisme van 
hun soortgenoten. Een hogere concentratie van deze stof duidt 
dus op een hogere populatiedichtheid van de bacteriën. Deze 

informatie gebruiken ze bijvoorbeeld om zich gedeisd te houden 
totdat ze een bepaalde populatiedichtheid hebben bereikt. Op die 
manier kunnen ze onder de radar van het immuunsysteem van 
een gastheer blijven totdat ze met een voldoende grote populatie 
zijn om schade te kunnen aanrichten. De opgeloste EGCG in 
thee tast de quorum sensing-receptoren van de bacteriën aan, 
en helpt zo dit soort vernuftige bacteriële trucjes te voorkomen.

De nano-cavalerie
Behalve allerlei opgeloste stoffen is er echter nog meer te 
vinden in je kop thee: er zweven ook een hoop thee-deeltjes 
in rond, variërend in grootte van tientallen micrometers tot 
slechts tientallen nanometers. Academici in Zuid-Korea hebben 
onderzocht of deze deeltjes bijdragen aan de bacteriedodende 
werking van groene thee. Ze gebruikten hiervoor de strepto-
coccus mutans; een veelvoorkomende bacterie in de menselijke 
mondholte en een belangrijke veroorzaker van tandbederf. Door 
de thee op verschillende snelheden te centrifugeren, konden 
ze selectief deeltjes tot bepaalde grootte uit de thee halen. 
Het verwijderen van de grootste deeltjes (micrometer-formaat) 
bleek bijna geen invloed te hebben op de bacteriedodende 
werking van de thee. De deeltjes van nano-formaat bleken echter 
van vitaal belang: wanneer deze uit de thee gehaald werden 
daalde de bacteriedodende werking van de thee drastisch.

Dit is deels te verklaren door het hoge gehalte aan EGCG in 
deze nanodeeltjes: de onderzoekers zagen dat bijna de helft 
van het EGCG-gehalte zich in deze deeltjes bevond. Dat dit 
echter niet een sluitende verklaring is, blijkt uit het feit dat 
een oplossing van alleen deze EGCG-houdende nanodeel-
tjes geen sterkere bacteriedodende werking vertoont dan de 
groene thee. Kennelijk is er in de thee dus een samenwerking 
tussen de opgeloste stoffen en de nano-theedeeltjes die zorgt 
voor een versterking van het bacteriedodend vermogen.  

Hoe die samenwerking tot stand komt is vooralsnog onduidelijk. 
Opmerkelijk is dat alleen de theedeeltjes die vergelijkbaar of 
kleiner in formaat zijn dan de bacteriën bijdragen aan het effect. 
Over het precieze mechanisme kunnen we nu alleen nog maar 
speculeren, maar duidelijk is dat dit in ieder geval een interes-
sant staaltje natuurlijke nanotechnologie is met een praktische 
toepassing: het kan je een bezoekje aan de tandarts besparen.
—
Door: Jeff Schulpen (redactielid Van der Waals)

Een kopje nanotechnologie
VARIA

Van de natuur kunnen we nog veel leren. Zelfs in iets zo alledaags als een 
kopje thee kun je verrassende fenomenen aantreffen: bacteriebestrijdende 
natuurlijke nanotechnologie bijvoorbeeld.

Groene, witte, zwarte en Oolongthee worden allemaal van de theeplant 

Camellia sinensis gemaakt. Het verschil zit met name in de oxidatie-

graad: de uitersten van het spectrum zijn groene thee (volledig ongefer-

menteerd) en zwarte thee (volledig gefermenteerd).
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In de vorige editie gaf ik een korte vooruitblik op de produc-
tiefase. Inmiddels zijn we zo ver: onze productie is in volle gang. 
Het bouwen van de auto is een enorm arbeidsintensief werk. 
Voor deze editie heb ik Karlijn Fransen, onze hoofdarchitect, 
gevraagd om wat dieper in te gaan op de productie van de body, 
een proces waar we inmiddels al meer dan twee maanden 
mee bezig zijn en langzaam maar zeker zijn einde nadert. 

Solar Team Emmeloord
Een deel van het team woont tijdelijk in Emmeloord om daar 
de monocoque te produceren. Gezien de reistijd van minstens 
twee uur hebben we een in een nabijgelegen vakantiepark 
een huisje voor ze gehuurd. Aangezien er ’s ochtends al 
om 7.00 uur begonnen wordt, wordt het huisje voorname-
lijk gebruikt om te douchen en te slapen. Het was even 
schakelen en niet altijd gemakkelijk, maar inmiddels is het 
einde in zicht en keren de engineers – zichzelf intussen met 
een knipoog ‘Solar Team Emmeloord noemende’ – binnen-
kort terug naar Eindhoven met de body van de auto!

''Aangezien er 's ochtends al om 
7.00 uur begonnen wordt, wordt 
het huisje vornamelijk gebruikt 
om te douchen en te slapen.''

De productie hiervan vindt plaats door twee zijpanelen, een 
dakpaneel, een bodempaneel en een rolkooi los te fabriceren 

en deze delen later samen te voegen. De losse delen worden 
geproduceerd met behulp van grote mallen; in deze mallen 
worden lagen prepregs gelegd die uiteindelijk samen een paneel 
gaan vormen. Een prepreg is een samengesteld weefsel van 
(in ons geval voornamelijk carbon-)vezels en hars. Carbonve-
zels zijn zeer sterk en stijf in de lengterichting; maar loodrecht 
op de lengterichting bieden ze vrijwel geen sterkte of stijfheid. 
De oriëntatie van die vezels is dus erg van belang; je wilt dat 
de vezels zo zijn georiënteerd dat de lengterichting overeen-
komt met de richting waarin de grootste krachten lopen.

Solar Team Eindhoven 2017:
kijkje achter de schermen

VARIA

Werken aan de auto van de toekomst. Dat is waar het Solar 
Team Eindhoven (STE) op uit is. Een duurzame toekomst, 
want onze auto’s rijden op zonne-energie. In 2013 en 2015 
heeft STE met achtereenvolgens Stella en Stella Lux de 
World Solar Challenge gewonnen. In 2017 doen we met een 
team van 23 studenten voor de derde keer mee om onze 
wereldtitel te verdedigen. Een kijkje achter de schermen, 
met een update in iedere editie van de N!. 

Nils Terpstra en Kyron Pijpers zijn bezig met het uitsnijden van 

papieren templates. Deze templates kunnen later gebruikt worden 

voor het knippen van de juiste lappen carbon. Ieder template hoort 

bij een specifiek gedeelte van de mal, waardoor we later precies 

kunnen zien welke laag carbon waar in de mal moet worden gelegd.
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de lagen zitten. Om dit te bewerkstelligen debulken we om de 
paar lagen prepregs die we leggen. Dit houdt in dat we een 
vacuümzak bouwen om het product heen en het geheel onder 
vacuüm zetten. Een groot deel van de lucht tussen de lagen 
wordt er dan uitgezogen. Ook als alle lagen zijn gelegd brengen 
we het product onder vacuüm. Vervolgens gaat het de oven in 
waar de hars (die in de lagen prepregs zit) gaat vloeien en uitein-
delijk uithardt. Daarna kan het paneel worden gelost uit de mal. 

Inmiddels hebben we op deze manier bijna alle onderdelen 
van de monocoque geproduceerd. Het bodempaneel vereiste 
helaas nog wat herstelwerkzaamheden omdat het lossen 
van het paneel niet helemaal goed is gegaan. Even vreesden 
we dat we ook tegen grote problemen aan zouden lopen 
bij de andere mallen, maar gelukkig hebben we het dakpa-
neel en de zijpanelen wel succesvol uit de mal gekregen. 

''Omdat de auto zelf  de meest 
kritieke resource is, zullen we 
in ploegenendiensten moeten 
gaan werken.''

Als alle onderdelen klaar zijn zullen we de monocoque assem-
bleren. Daarna kunnen we beginnen met het inbouwen van 
andere onderdelen, zoals de ophanging, het stuursysteem, 
het remsysteem, het zonnepaneel, de motoren, het batte-
rijpakket en ga zo maar door. Omdat de auto zelf dan de 
meeste kritieke resource is, zullen we in ploegendiensten 
moeten gaan werken om te zorgen dat alles op tijd in de 
auto zit: op 21 juni willen we namelijk onze auto presen-
teren aan de rest van de wereld! Benieuwd naar onze 
nieuwe zonneauto? Kom dan naar onze autopresentatie op 
woensdag 21 juni  om 17.00 uur in de Markthal op de TU/e!
—
Door: Karlijn Fransen (Faculteit Werktuigbouwkunde) en 
Lasse Castenmiller (redactielid Van der Waals)

Omdat de auto verschillende loadcases moet kunnen weer-
staan, kunnen we niet simpelweg op elk stuk de vezels 
in één richting laten lopen. We hebben vaak in meer-
dere richtingen sterkte en stijfheid nodig, dus leggen we 
meerdere lagen prepregs over elkaar heen, waarbij de 
vezels steeds in andere richtingen zijn georiënteerd. 

''Tijdens het lamineren is het van 
belang dat alle lagen strak in de 
mal en strak op elkaar liggen.''

Meestal heb je voor een belasting in het vlak niet veel lagen 
prepregs nodig om de gewilde sterkte en/of stijfheid te 
bereiken. Echter wil je voor een belasting uit het vlak juist 
gebruik maken van een dikker pakket prepregs (ook wel lami-
naat genoemd) om weerstand te bieden tegen buiging. Op 
sommige plekken in de auto maken we daarom gebruik van 
een zogenaamde ‘sandwich structuur’: hierbij worden de 
lagen prepregs in het midden gescheiden door een core. Die 
core kan bijvoorbeeld een schuimplaat zijn of een aluminium 
honingraat structuur. Zo kunnen we op een lichte manier goede 
weerstand bieden tegen belastingen in en -uit het vlak.

Van schuren tot afbakken
Tijdens het ontwerpproces is voor elk paneel bepaald 
hoeveel lagen er in elk gebied moeten komen te liggen, wat 
de oriëntatie van die lagen moet zijn en waar core moet 
komen te liggen. Zodra de mallen arriveerden konden we 
dus beginnen met het voorbewerken van de mallen (schuren 
en coaten), het knippen van de prepregs en stukken core 
in de juiste vormen en het leggen van de prepregs (wat 
we ook wel ‘lamineren’ noemen) en de core in de mal. 

Tijdens het lamineren is het van belang dat alle lagen strak in de 
mal en strak op elkaar liggen. Om de kwaliteit van het laminaat 
zo hoog mogelijk te krijgen moet er zo min mogelijk lucht tussen 

Tom van Beurden is bezig met het vacuüm trekken van het 

dak voordat deze de oven in gaat. Tijdens het afbakken in de 

oven zal de hars in de prepregs gaan vloeien en uitharden.

Na het afbakken kan het product van de mal gelost worden, en 

als alles goed gaat ziet het er dan zo uit. Het hars is uit de lagen 

prepregs getrokken en wat overblijft is een strak, glad oppervlak. 
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De klassieke computer zoals jij en ik deze kennen is gebaseerd 
op Alan Turings model van een machine die in staat zou moeten 
zijn elke berekening te kunnen maken. Alan Turing was een 
briljant Brits wiskundige en is vooral bekend geworden met het 
ontwerpen van de machine die in staat was de Enigma-code, de 
geheime taal die de Nazi’s gebruikten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, snel te ontcijferen. In de jaren voor de oorlog had Turing 
al een formeel model voor berekenbare problemen omschreven. 
Dit model omschrijft wat wij nu de Turingmachine noemen.

De Turingmachine werkt volgens eenvoudige principes. De 
machine bestaat uit drie onderdelen: een oneindige band onder-
verdeeld in hokjes, een schrijf- en leeskop en een regeleen-
heid. De band heeft een oneindige lengte in zowel de linker- als 
rechter richting en in elk hokje kan een symbool geschreven 
worden. De kop scant de hokjes en kan naar links en rechts 
bewegen. De band en de kop vormen samen dus de input-
output eenheid. De regeleenheid slaat een bepaalde staat van 
de Turingmachine op. Het heeft een eindig geheugen en doet 
de operatie die gegeven wordt door het symbool geschreven 
in het hokje dat wordt afgelezen van de band. De regeleenheid 
is vergelijkbaar met een processor in huidige computers. De 
machine kan nu symbolen scannen en herschrijven, de kop een 
hokje naar links en rechts bewegen en de berekening afsluiten. 
In principe kan met dit mechanisme (bijna) elke berekening 
uitgevoerd worden. Een voorbeeld van een berekening van 

Kwantum Komputatie
VARIA

Kwantummechanica begon als een voornamelijk theoretisch interessegebied, maar inmiddels heeft 
het zijn weg gevonden in vele toepassingen. Elektronica zoals de transistor en de MRI-machine 
maken allemaal gebruik van kwantum-eigenschappen om dingen te doen die voorheen onmogelijk 
geacht werden. Het gebruik van kwantum-eigenschappen vindt echter nog wel op een klassieke 
manier plaats: de computer zoals wij deze kennen gebruikt transistoren, maar werkt toch puur 
deterministisch! Dat moet anders kunnen, toch?

een simpele optelsom in het unitaire getallenstelsel, waar de 
originele Turingmachine mee werkte, staat afgebeeld in figuur 
1. De meeste computers die we nu gebruiken zijn gebaseerd 
op een meer toepassingsgerichte uitwerking van de Turingma-
chine en worden Von Neumann-type computers genoemd.

Feynmans hersenspinsels
Naarmate computers steeds beter en wijder beschikbaar 
werden, werden ze ook meer gebruikt om fysische systemen 
te simuleren. Kwantum systemen bleken echter behoorlijk 
wat rekenkracht te vereisen. Zo ontstond rond de jaren tachtig 
het idee om kwantum systemen te simuleren met behulp 
van computers die gebruik maken van kwantummechani-
sche effecten. De Amerikaanse fysicus en Nobelprijswinnaar 
Richard Feynman was een van de eersten die dit idee naar 
voren bracht aan de hand van een gedachte-experiment.
 
Feynman begon zijn gedachte-experiment met een simpele 
vraag: wat voor soort computer moeten we gebruiken om 
fysica te simuleren? Feynman stelde dat het aantal computer 
elementen vereist om een groot fysisch systeem te simu-
leren alleen proportioneel is aan het ruimtetijd volume van 
het fysische systeem. Hij concludeerde dat simulaties met 
een exponentiële complexiteit hier niet aan voldoen en 
dat klassieke computers, waar dit vaak het geval voor is, 
niet geschikt zijn om fysische fenomenen te simuleren. 

Als voorbeelden hiervoor noemde Feynman het simu-
leren van tijd en van kans. Het simuleren van tijd doet een 
computer door het bewegen van toestand naar toestand. 
Voor klassieke fysica, wat lokaal, causaal en reversibel 
is, is dit geen probleem, maar bij kwantummechanische 
systemen begint deze manier van simuleren te wringen. 
Zodra de toestand van een deeltje niet alleen afhangt van 
het verleden maar ook van de toekomst, is het niet langer 
zeker of er een algoritme is om een oplossing te vinden.

Het simuleren van kans kan op twee manieren: eerst de 
kans berekenen en deze vervolgens toepassen, of om de 
kans te simuleren met probabilistische computers. De eerste 
methode levert een probleem met de discretisatie van de 
kans, de complexiteit van de berekening neemt exponen-
tieel toe voor toenemende fysische waarden. De tweede 

1 1 + 1 1 ^

1 1 + 1 1 ^

1 1 + 1 1 ^

1 1 1 1 1 ^

1 1 1 1 1 ^ 1 1 1 1 1 ^

kop

band

Eindtoestand

1 1 1 1 ^ ^

Regeleenheid:
Lees ‘1’ -> Schrijf ‘1’, beweeg kop naar rechts

Regeleenheid:
Lees ‘1’ -> Schrijf ‘1’, beweeg kop 

naar rechts

Regeleenheid:
Lees ‘+’ -> Schrijf ‘1’, 

beweeg kop naar rechts

Regeleenheid:
Lees ‘1’ -> Schrijf ‘1’, 

beweeg kop naar rechs

Regeleenheid:
Lees ‘1’ -> Schrijf ‘1’, beweeg kop 

naar rechts

Regeleenheid:
Lees ‘^’ -> Schrijf ‘^’, beweeg naar links, 

schrijf ‘^’ , einde berekening

Resultaat
Input:   2+2
Output:   4

Figuur 1: Werking van een klassieke Turingmachine op basis van een 

unitair getallenstelsel. De band wordt weergegeven door een horizon-

tale rij hokjes, de kop wordt weergegeven door een oranje pijl. De actie 

van de regeleenheid staat bij elke meting beschreven. 
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methode biedt meer mogelijkheden, een kwantumcomputer 
is dan ook een vorm van een probabilistische computer.

Feynman concludeerde hieruit dat normale computers niet in 
staat zijn kwantumsystemen te simuleren. Om dit extra kracht 
bij te zetten noemde hij het zogeheten hidden variable problem: 
als we de kwantumvergelijkingen in een vorm zo dicht mogelijk 
bij de klassieke vergelijkingen proberen te brengen, kunnen we 
de kwantumvergelijkingen niet op een normale manier simuleren 
omdat er te veel variabelen zijn. Er zijn dus geen Turingma-
chines die de natuur imiteren met precies dezelfde kans zoals 
deze wordt gemeten in kwantummechanische experimenten. 

Feynman zei ook dat negatieve kans nodig is om kwan-
tummechanica volledig te simuleren. Toestanden worden 
vaak beschreven als een superpositie van een verzameling 
basistoestanden. Elke basistoestand heeft een bepaalde 
weging gegeven door een (complex) getal. Dit getal in het 
kwadraat geeft de kans dat een meting van deze toestand 
die basistoestand oplevert. Omdat complexe getallen in 
het kwadraat negatief zijn, kan een kwantummechanisch 
systeem dus ook negatieve kansen bevatten. Klassieke 
computers zijn niet in staat negatieve kans te simuleren. 

"Twee qubits omvatten net zo veel 
informatie als vier klassieke bits."

Ten slotte noemde Feynman het voorbeeld van verstrengelde 
fotonen met bepaalde (superposities van) basispolarisaties. Als 
twee fotonen zich in een verstrengelde toestand bevinden kan 
de kans op een mogelijke basispolarisatie van iedere afzonder-
lijke foton niet lokaal bepaald worden. De meting op een foton 
kan de meting op een andere foton beïnvloeden. Het is niet 
mogelijk dit sluitend met klassieke computers te simuleren.

Hiermee had Feynman de basis van het concept van een 
kwantumcomputer neergelegd. Hij was echter niet in staat 
om een concreet rekenkundig model neer te zetten voor een 
kwantum Turingmachine. Feynman overleed voordat het 
onderzoek naar kwantumcomputers echt op gang kwam.

De kwantum Turingmachine
Een meer formele wiskundige definitie van een kwantum-
computer werd geïntroduceerd in 1993 door Bernstein en 
Vazirani. Hun theorie van de kwantum Turingmachine (KTM) 
is een kwantummechanische interpretatie van de klassieke 
Turingmachine. In de KTM zijn de toestand en symbolen 
observabelen in een kwantum systeem; dat wil zeggen dat een 
toestand wordt beschreven volgens de standaard kwantum-
mechanische methoden. Het essentiële verschil tussen een 
klassieke Turing machine en een kwantum Turing machine zit 
hem in de definitie van de transitiefunctie: de KTM schrijft de 
overgang naar een andere toestand met een bepaalde kans. 

De KTM kan worden voorgesteld als een boom: de stam van 
de boom kan worden gezien als de initiële toestand, de knopen 

van de boom stellen allemaal andere configuraties voor, en 
de takken stellen paden met een bepaalde kans naar deze 
configuraties voor. In een KTM kunnen al deze paden tege-
lijk worden doorzocht in een berekening. Dit wordt kwantum 
parallelisme genoemd en is een van de hoofdoorzaken dat 
kwantum computers zo enorm snel zouden zijn. Alhoewel 
er meerdere configuraties mogelijk zijn in een KTM voor een 
meting, is het mogelijk om slechts een configuratie over te 
hebben na de meting. De configuratie na een berekening kan 
één superpositie of zelfs een verstrengelde toestand zijn.

Mag het wat concreter?
Het voorgaande slaat vooral op wiskundige modellen van 
een kwantum computer en staat dus nog ver verwijderd van 
een daadwerkelijk werkende kwantum computer. Toch zijn 
deze abstracte modellen belangrijk om het eerste ontwerp te 
kunnen vormen van een kwantum computer. Zo wordt in de 
basis al het rekenwerk van een kwantum computer gedaan 
door een zogeheten qubit, wat een samenvoeging is van het 
Engelse quantum en de in klassieke computers gebruikte 
eenheid van informatie bit. De Engelse fysicus Deutsch was 
de eerste die het concept van een qubit naar voren bracht.

Een klassieke bit is een basis eenheid van informatie en kan 
de waarde 0 of 1 bevatten. Een qubit is een kwantum systeem 
wat bestaat uit een superpositie tussen twee genormali-
seerde orthogonale basistoestanden. Die worden meestal 
gemakshalve aangegeven met een 0 en een 1, maar ook om 
de parallel door te trekken naar klassieke bits. Iedere meting 
van een qubit die zich in een superpositie bevindt tussen 0 of 
1 zal dus ook elke keer een ander resultaat geven, waarvan 
de kans op de uitslagen door de hoeveelheid van elke basis-
toestand die in de toestand gemengd is gegeven wordt.

Meerdere qubits worden beschreven als het tensor product 
van de individuele qubits. Dit tensorproduct wordt ook wel 
de computationele basis toestand genoemd. Omdat elke 
qubit zich in een superpositie van de twee basistoestanden 
kan bevinden, bevatten n qubits net zo veel klassieke infor-
matie als 2n bits. Om dit wat te verduidelijken: stel je hebt 
een systeem met twee qubits zoals weergegeven in figuur 2. 
Om de toestand van dit systeem te kunnen beschrijven heb 
je 4 coëfficiënten nodig, terwijl in een equivalent systeem van 
twee klassieke bits je alleen de toestand van de twee bits 
nodig hebt. De twee qubits bevatten net zo veel informatie 
als vier klassieke bits. Er zijn dus 2n toestanden in n qubits. 
Omdat kwantum parallelisme het mogelijk maakt om parallel 
berekening te doen is het mogelijk om ultra snelle bereke-
ningen te doen door de hoeveelheid qubits te verhogen. u

|ψ = α |00 + β |01 + γ |10 + |11

00 01 10 112 coëfficiënten om 
volledige toestand 
te beschrijven

4 coëfficiënten om 
volledige toestand 
te beschrijven

of of of

Figuur 2: Toestand van een twee qubit systeem vergeleken met een 

klassiek twee bit systeem. De twee qubits omvatten evenveel informa-

tie als vier klassieke bits.
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gemaakt van de spin van elektronen. De rotatie van de spin rond 
de x-, y- en z-as wordt gegeven door de Pauli matrices, welke 
gezien kunnen worden als een NOT poort. Doordat de unitaire 
transformatie tegelijk op alle eigentoestanden wordt toegepast is 
een kwantum computer in staat om supersnel berekeningen uit 
te voeren. De kunst is om nuttige operaties zo efficiënt moge-
lijk te ontwerpen; dat wil zeggen met zo min mogelijk poorten. 
Voorbeelden van nuttige kwantum-algoritmes zijn Grover’s algo-
ritme voor het vinden van data in databasen en Shor’s algoritme 
wat in staat is een getal te factoriseren in priemgetallen, wat 
onder andere voor het kraken van codes van levensbelang is.

En verder
Al die nieuwe computationele mogelijkheden brengen ook 
problemen met zich mee. Om te voorkomen dat het hele 
bankleven op z’n kop komt te staan is het nodig om een 
nieuw type code te ontwikkelen die niet super snel door 
kwantumcomputers gedecodeerd kan worden. De zoge-
heten kwantum code probeert dit probleem op te lossen. 
De kwantum code tracht gebruikt te maken van Heisen-
bergs onzekerheidsprincipe: als twee grootheden met elkaar 
verbonden zijn en een grootheid precies gemeten wordt kan 
de andere tegelijkertijd niet bepaald worden. Het idee is dat 
de toestand van de qubits zou veranderen als iemand een 
gecodeerd bericht afluistert, waardoor je weet dat iemand 
anders je bericht heeft onderschept. Het wordt dan onmoge-
lijk een sleutel voor een geheime boodschap te kopiëren. 

"Het wordt onmogelijk een sleutel 
voor een bericht te kopiëren."

Omdat het niet praktisch is om kwantumcomputers alleen 
hardware-matig naar een bepaalde functie toe te ontwerpen 
is er ook onderzoek gaande naar kwantumsoftware. Om 
dit voor elkaar te krijgen is het nodig om een speciale 
kwantumprogrammeertaal te ontwikkelen. Er zijn inmid-
dels al een paar kwantumprogrammeertalen ontwikkeld. 

Terug naar de realiteit
De theorie achter kwantumcomputer lijkt al redelijk ver gevor-
derd, al loopt het hier en daar ook tegen problemen aan. De 
grootste moeilijkheid zit hem echter in de daadwerkelijke 
fysische realisatie. Het is ontzettend lastig om een qubit te 
preparen, laat staan meerdere tegelijk. Vervolgens moeten ze 
ook door een reeks poorten gaan, waar ze met elkaar moeten 
praten terwijl elke kleine verstoring het systeem zal verbreken.

Desalniettemin lijkt het enthousiasme alleen maar toe te 
nemen: Microsoft heeft een eigen onderzoekslab opge-
richt speciaal voor kwantumcomputers, IBM heeft plannen 
een eerste kwantum Software Development Kit uit te 
brengen. Er is nog nooit zo veel aandacht geweest voor 
kwantumcomputers, maar waar dit ons heen zal leiden 
weet niemand. Het blijft natuurlijk gokwerk dat kwantum.
—
Door: Ryan van Mastrigt (Redactielid Van der Waals)

Maar wat is het nou echt?
u Een qubit is in principe slechts een wiskundig concept, 
maar er zijn fysische systemen die zich kunnen gedragen 
als qubits. Veel gebruikte voorbeelden zijn de polarisa-
tierichtingen van fotonen en de spin van elektronen. Er 
wordt ook gekeken naar exotischere voorbeelden, zoals het 
Majorana fermion waar de onderzoekers aan de TU Delft 
mee bezig zijn. Qubits gebaseerd op polarisatie richtingen 
van fotonen zijn intuïtief het makkelijkst te begrijpen.

De toestand van een foton die in een willekeurige richting 
gepolariseerd is kan beschreven worden door een super-
positie van twee basispolarisaties die loodrecht op elkaar 
staan, bijvoorbeeld horizontaal en verticaal. De horizontale 
polarisatie correspondeert dan met 0 en de verticale polari-
satie met 1 (of andersom, dat maakt niet uit). Een meting van 
de polarisatie levert elke keer een ander resultaat op; het is 
niet mogelijk om de originele toestand te bepalen met het 
resultaat van een meting. In de kwantumwereld wordt een 
meting ook wel gezien als het projecteren van de toestand 
op de vector waarover gemeten wordt. Dit betekent dat 
een meting gemodelleerd kan worden als een operator.

Van bit naar berekening
Om ook daadwerkelijk berekeningen te doen is het nodig om 
een circuit te ontwikkelen. Waar klassieke computers logische 
poorten gebruiken om berekeningen te doen, is het nodig om 
kwantumpoorten te ontwikkelen om hetzelfde te doen voor 
kwantumcomputers. Vanwege de kwantummechanische aard 
van de qubits zal de poort beschreven moeten worden door 
een unitaire transformatie. Dit leidt er onder andere toe dat 
de kwantumpoort reversibel zal moeten zijn, dus dat de input 
gereconstrueerd kan worden uit de output. Dit is bij klassieke 
poorten, zoals de EN poort, niet het geval. Als je daar als output 
0 meet weet je dat een van de inputs of beide inputs ook 0 
moeten zijn, maar niet welke input precies welke waarde heeft. 
Het is dan onmogelijk de inputs uit de output te bepalen.

Dit stelde fysici en informatici voor de uitdaging om de logische 
poorten waar men al zo gewend aan was op een of andere 
manier reversibel te definiëren. In de jaren zeventig was al 
aangetoond dat de operaties van een Turing machine ook 
reversibel uitgedrukt kunnen worden. Hieruit kwam de conclusie 
dat reversibele berekeningen uitgedrukt kunnen worden in 
drie fundamentele logische poorten: NOT, CNot en CCNot. 

Een NOT-poort verwisselt de binaire waarde van de input, 
dus een 1 bij de input levert een 0 bij de output. Een CNot 
(Controlled Not) poort werkt met twee inputs en draait 
de waarde van de tweede qubit om alleen als de eerste 
input qubit een waarde van 1 heeft. De CCNot poort (ook 
wel Toffoli poort) draait de waarde van de derde qubit 
om alleen als de eerste twee input qubits een waarde 
van 1 hebben. Combinaties van deze poorten zijn in prin-
cipe in staat om elke mogelijke operatie uit te voeren.

Om deze poorten ook concreet te maken wordt gebruik gemaakt 
van kwantummechanische eigenschappen die lijken op de logi-
sche kwantumpoorten. Om qubits te maken wordt vaak gebruik 
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In de 10de eeuw was Ibn Sahl, een Perzische geleerde die 
toen in Bagdad werkte, al bekend met de toepassingen van 
de brekingswet. Hij onderzocht onder andere de schijnbare 
'breking' van lichtstralen die vanuit lucht water betraden, en 
vice versa. Hem ontbraken echter de wiskundige middelen 
om hier een alomvattende formule voor op te stellen. Wel 
zijn een hoop van zijn metingen teruggevonden, die al zeer 
accuraat de wet van Snellius gehoorzaamden. Voordat Snellius 
in 1621 de wet opstelde, waren er nog twee andere heren 
die onafhankelijk van elkaar op dezelfde wet stuitten; de 
Engelsman Thomas Harriot en de Fransman René Descartes. 
Snellius publiceerde zijn resultaten echter niet. Dat deed 
Christiaan Huygens pas in 1703, lang na Snellius' overlijden.

Als we heel eerlijk zijn was het opstellen van de wet van Snellius 
dus niet ontzettend bijzonder. Wat veel mensen echter niet 
weten is dat Snellius op een revolutionaire manier de omtrek 
van de aarde wist te berekenen. Hij deed dit met behulp van 
een techniek die 'achterwaartse insnijding' wordt genoemd. 
Voor Snellius was al bekend dat de steden Alkmaar en Breda 
vrijwel exact 1 graad noorderbreedte van elkaar verwijderd 
waren. Verder was uiteraard bekend dat de omtrek van de aarde 
vervolgens 360 maal die afstand zou zijn. Om de afstand tussen 
Alkmaar en Breda te berekenen, ontwierp Snellius een netwerk 
van driehoeken tussen de dorpen en steden die tussen deze 
twee grote steden lagen. Vervolgens zocht hij de hoogste punten 
in deze steden op, vaak kerktorens, waar vanuit hij de hoeken 
mat tussen opeenvolgende kerken. Zo kon hij via triangulatie 
zeer nauwkeurig de afstand tussen de steden berekenen.

Om de hoeken tussen de kerktorens zo nauwkeurig mogelijk te 
meten, was natuurlijk ook een zeer accuraat meetinstrument 
nodig. Daarom liet Snellius een apparaat maken waarmee 
hoeken met een nauwkeurigheid van tienden van graden 
gemeten konden worden. Het metershoge instrument, 'Het 
kwadrant van Snellius', is bewaard gebleven en te vinden 
in Museum Boerhaave in Leiden, zijn geboortestad. Na 53 
hoekmetingen in veertien steden constateerde hij dat de 
afstand tussen Alkmaar en Breda 28.500 Rijnlandse roeden 
(107,37 km) was, waardoor de omtrek van de aarde geschat 
werd op 38.653 km. De daadwerkelijke omtrek van de aarde is 
40.075 km; hij onderschatte de afstand dus met maar 3,5%!

Snellius heeft in zijn jonge jaren Grieks, Latijn en filosofie 
gestudeerd. Hij werkte daarom ook als vertaler (onder andere 
voor werken van Simon Stevin, een bekende naam voor 
TU/e-studenten!) en schreef zelf over hoe mensen met elkaar 
behoren om te gaan. Naar aanleiding van zijn bijdragen aan 
de Nederlandse cultuur en vooral de wetenschap staat er in 
Leiden een monument voor Snellius. Samenvattend: Willebrord 
Snel is veel interessanter dan alleen zijn wet doet lijken!
—
Door: Joep Nieuwdorp (redactielid Van der Waals)

Willebrord Snel van Royen
BNN

We kennen hem beter onder zijn Latijnse naam; Snellius. De in 1580 geboren fysicus, 
wiskundige en taalkundige kennen we allemaal van de Wet van Snellius, die ons 
vertelt hoe licht zich gedraagt op de overgang tussen optische media met afwijkende 
brekingsindices. Hij concludeerde hiermee wat vele fysici ook al verwachtten. h
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Waar kennen we Snellius van?

- Brekingswet voor optische media

- Benaderde als eerste de omtrek 
van de aarde met behulp van 
achterwaartse insnijdijng
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Het kwadrant van Snellius. Met behulp van dit instrument, dat meer dan 

2 meter hoog is, kunnen hoeken zeer nauwkeurig gemeten worden.
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De lichtsnelheid is door de eeuwen heen door een flink aantal 
knappe koppen bepaald. De oudst bekende bepaling van de 
lichtsnelheid dateert van 1676. De Deense astronoom Ole 
Rømer deed dat aan de hand van een seizoensafhankelijke 
fout in de voorspelling van eclipsen van Io, een maan van 
Jupiter. Hij berekende dat de lichtsnelheid 225.000 km/s 
was. Grote namen uit de wetenschap traden in zijn voet-
sporen. Delambre bepaalde de lichtsnelheid op basis van de 
manen van Saturnus, Huygens voerde een correctie uit op de 
meting van Rømer, Fizeau gebruikte een tandwiel, Foucault 
en Michelson beide spiegels. Twee maanden terug sloten wij 
ons aan bij dit illustere gezelschap, gebruikmakend van slechts 
een magnetron en een rauw ei. Jij kunt de volgende zijn!

Waarom een magnetron?
Voor we de resultaten van het experiment laten zien, willen we je 
eerst voldoende achtergrond geven. We gaan in dit experiment 
uit van een simpele magnetron. Er zijn tegenwoordig namelijk 
genoeg geavanceerdere apparaten op de markt die voedsel op 
een veel efficiëntere manier opwarmen. De klassieke magnetron, 
zoals hij het eerst op de markt is gekomen, is een geval apart.

Hij werkt als volgt. We kunnen de magnetron beschouwen als 
een resonant cavity. De hardware van de magnetron zendt een 

De lichtsnelheid 
in de magnetron

D!Y

Voor iedereen die houdt van experimenteren, 
hebben we deze editie van N! iets nieuws. Doe-
het-zelffysica! We presenteren interessante 
proeven die makkelijk uit te voeren zijn met 
huis-, tuin- en keukenmiddelen. In deze editie: 
experimenteerders Korneel en Jens Peter 
gebruiken een magnetron om de 
lichtsnelheid te bepalen.
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elektromagnetische golf uit, waarna de reflectie aan de wand 
zorgt voor het ontstaan van een staande golf. Dit is te zien in 
figuur 1. Omdat een staande golf knopen en buiken heeft, is 
de energiedichtheid in de magnetron niet evenredig verdeeld. 
Op een knoop is de energiedichtheid minimaal, terwijl op een 
buik de energiedichtheid maximaal is. Dit alles zorgt ervoor 
dat voedsel dus ook niet evenredig opgewarmd wordt.

Oké, het is iets lastiger
Dit is allemaal leuk en aardig, maar een magnetron is natuur-
lijk geen ééndimensionaal apparaat. De toevoeging van 
twee extra dimensies, samen met de vaste positie van de 
elektromagnetische straler, zorgt voor een interessante 
verdeling van knopen en buiken door de magnetron. Dit is 
te zien in figuur 2. In dit geval zijn de buiken en de knopen 
niet scherp meer te bepalen, omdat allerlei combinaties van 
aangeslagen toestanden in de drie richtingen mogelijk zijn. 

Figuur 1. De staande golf die gevormd wordt in de magnetron.

Figuur 2. De temperatuurverdeling op een met water gevulde glasplaat 

in een magnetron, gemeten met een infraroodcamera.
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Figuur 3. Resultaten van respectievelijk Korneel en Jens Peter. Op de 

rechter afbeelding is te zien dat in het gestolde ei holtes zijn ontstaan 

waar het ei uit elkaar is geklapt - dat gaf een flinke knal - op een afstand 

van 5,9 cm. Omrekenen geeft een lichtsnelheid van 2,9*105 km/s.

De oplossing voor de puzzel uit de vorige N!
De puzzel van vorige keer was bepaald geen sinecure. 
Het was de bedoeling om het volgende getal in de 
reeks te benoemen, maar de oplettende puzzelaar zal 
hebben opgemerkt dat je er bij de eerste drie reeksen 
met zuiver mathematische overwegingen alleen niet 
uitkwam. Het alfabet kwam om de hoek kijken. Gelukkig 
waren reeksen vier en vijf een feest voor iedereen 
die de wiskunde een warm hart toedraagt. Het waren 
varianten op de rij der rijen: die van Fibonacci.

De antwoorden zijn als volgt te bepalen. De eerste 
rij vormde het aantal letters in achtereenvolgens de 
woorden één, twee, drie, etc. met als resultaat

De tweede is een rij van de kleinste Nederlandse 
getallen waar respectievelijk a, b, c, etc. in voorkomen.

Dan volgt een rij waarbij elk getal de som is van 
het aantal letters van het voorgaande getal, als je 
dat getal in het Nederlands zou uitschrijven.

Dat brengt ons bij de Fibonnaccivarianten. Het 
alombekende origineel luidt natuurlijk

Rij nummer vier varieert hierop via de formule

waarbij F(i) een element in de rij van Fibon-
nacci. De resulterende rij is dan

Voor het oplossen van de laatste rij zoeken we onze 
toevlucht andermaal tot de Fibonaccigetallen. In dit 
geval kijken we enkel naar de Fibonaccigetallen met 
een priemindex. Als we een nieuwe rij maken van die 
getallen, ze opnieuw nummeren vanaf één en vervol-
gens bij elk element zijn index optellen, dan krijgen 
we rij vijf. Het negende element is dan het negende 
Fibonnaccigetal met een priemindex plus negen.

De jure kan er dus niet worden gesproken over dé golf-
lengte van de staande golf. Het wordt een superpositie van 
golven, veroorzaakt door een veelvoud aan aangeslagen 
toestanden. Onze redding blijkt in dit geval de meetfout. 
Want hoewel er dus een golflengtebereik is, is de gemid-
delde waarde groot ten opzichte van de spreiding. Omdat 
een bijzonder accurate meting met een ei en een magnetron 
niet echt kansrijk is, hoef je hier als huis-, tuin- en keuken-
experimenteerder echter geen rekening mee te houden.

En zo doe je het thuis
Er zijn meerdere manieren waarop je dit experiment zelf kunt 
uitvoeren. Eerst moet je ervoor zorgen dat de glasplaat die je 
gaat gebruiken niet ronddraait in de magnetron. Je kunt hiervoor 
een verhoginkje gebruiken van twee houtblokjes. Als materiaal 
om op te warmen kun je kiezen voor boter of voor ei. Bij boter 
zul je gesmolten gebieden vinden, terwijl het ei juist stolt. De 
afstand tussen twee van deze gebieden kun je vervolgens 
opmeten. Zoals we weten is de afstand tussen twee gebieden 
gelijk aan de halve golflengte. Mocht je te lui zijn om je magne-
tron om te draaien (of is hij te smerig om aan te raken), dan kun 
je uitgaan van een standaardmagnetron met een frequentie 
van 2,45 GHz. Dan rest enkel nog die tamelijk bekende relatie 
tussen de golfsnelheid, de frequentie en de golflengte...

Kom jij het dichts in de buurt van de daadwerkelijke licht-
snelheid? Of heb je een andere huis-, tuin- en keukenme-
thode waarmee je ooit nog eens een (Ig) Nobelprijs hoopt te 
winnen? Stuur een foto van het door jou uitgevoerde expe-
riment en de gevonden lichtsnelheid door naar redactie@
vdwaals.nl en maak kans op de felbegeerde Borrelbonnen!
—
Door: Korneel Ridderbeek & Jens Peter Frankemölle 
(redactieleden Van der Waals)
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Kijk voor een actueel overzicht op:
www.vdwaals.nl of 
op www.veni.nl

do 8 jun
Curieus 
CocktailBorrel

do 29 jun
Get-Together-Borrel 
van VENI

di 6 jun
Sportcie activiteit

di 13 jun
LaTeX cursus

wo 7 jun
N-Feest

vr 2 jun
Borrelexcursie

vr 16 jun 
VENI BBQ



AME 
AME is an independent developer and manufacturer of high quality electronic products located in the top technological 
region of the world (Brainport Eindhoven). Our goal is to create innovative products that exceed customer expectations. We 
accomplish this by integrating product development and manufacturing and keeping a clear focus on the product and its 
function. Driven by technology, we strive for the best solution combining the disciplines of electrical, mechanical, software 
and industrial engineering. Through creativity, passion, ambition, motivation and a highly educated level of our employees 
AME secures its goal of being a profitable company. 

Join our teams

Driven to exceed expectations and to excel in creating innovative solutions, our team of experts in continuously looking for future best-

in-class colleagues within the technological disciplines of applied physics, electrical, mechanical, software and industrial engineering. 

Career

If you are interested in working with a talented, ambitious and experienced team of professionals using the best tools available and 

would like to work in a fast growing  organization full of career opportunities then you are most welcome to apply for a job or take a look 

at our opportunities by visiting our website.

Internships

AME is the ideal work environment to develop hands-on experience while completing your studies. You will be involved in challenging 

real-world projects and work with experts from a multitude of technological disciplines. We invite you to get in touch with us to discuss 

any internship openings.

      Applied Micro Electronics “AME” B.V.
 Esp 100 | 5633 AA Eindhoven | recruitment@ame.nu | +31 40 26 46 400       WWW.AME.NU

 


