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in the p!cture

Een krabbige nevel
Astronomen van ESA en NASA zijn er in geslaagd om met
data van vijf verschillende telescopen dit kleurrijke plaatje
van de Krabnevel te creëren. De Krabnevel is ontstaan uit
een felle supernova-explosie die al in 1054 werd waargenomen door Chinese astronomen. In het centrum van
de nevel bevindt zich een neutronenster met een enorm
hoge dichtheid. Deze ster roteert ontzettend snel, bijna
dertig keer per seconde, waardoor de intensiteit van het
uitgezonden licht enorm varieert over de tijd. De specifieke
vorm van de nevel wordt veroorzaakt door een complex
samenspel van de pulsar, deeltjes afkomstig uit de pulsar,
het materiaal oorspronkelijk gecreëerd bij de explosie en
de ster zelf. Om dit plaatje van de nevel te maken zijn vijf
telescopen gebruikt die elk het licht uit een verschillend
gebiedje van het elektromagnetische spectrum hebben
gemeten. Aan elk van deze gebiedjes werd een bepaalde
kleur gekoppeld om zo tot het totaalplaatje te komen.

Foto: NASA/ESA/NRAO/AUI/SNF and G. Dubner (University of Buenos Aires)

redactioneel
We zijn alweer een verenigingsjaar en dus weer
vier edities van dit mooie blad verder. En dit is
dan ook mijn laatste editie als hoofdredacteur. Ik
zou graag de gehele redactie van Van der Waals,
VENI en STOOR ontzettend willen bedanken voor
deze leerzame maar vooral ook erg leuke ervaring.
Maar ik zou vooral nog graag een iemand in het
bijzonder in het zonnetje willen zetten. Mogelijk
is het aan u voorbijgegaan, maar vanaf collegejaar 2014-2015 zijn de taken van hoofdredacteur
en eindredacteur opgesplitst binnen de redactie
van de N!. Kimberley de Haas zorgt er inmiddels al twaalf edities voor dat alle losse artikelen
samen een blad vormen. Aangezien Kimberley
komend collegejaar op stage gaat, stopt ze met
haar taak als eindredacteur. Kimberley, ik wil je
graag namens de redactie, maar ook namens
Van der Waals, heel erg bedanken voor al je
harde werk, kritische blik en inzet de afgelopen
drie jaar. Ik heb er erg van genoten om met je
samen te werken afgelopen jaar en wens je
heel veel succes met je stage en afstuderen!
Verder wil ik ook de nieuwe eindredacteur,
Quirine Braat, heel veel succes en plezier wensen
met deze mooie taak. Hetzelfde zou ik graag
wensen voor Robert Rompelberg, de nieuwe
hoofdredacteur, die zichzelf net als de rest van
het kandidaatsbestuur voorstelt in deze editie.
STOOR stelt zichzelf voor in deze editie voor
degenen die nog onbekend zijn met dit orgaan.
Vanuit VENI vindt u een carrièreverslag van
Martijn Heck die vertelt over hoe hij in de academische wereld terecht is gekomen. Daarnaast
vertelt Mark Lalieu over het onderzoek dat hij
doet voor zijn promotie bij FNA. Suze Verbruggen
schreef een column getiteld: “Relatieve tijd”.
Voor de sportieveling staat in deze editie een
eerste deel van een tweedelig stuk over de
fysica achter tennis. Ook vindt u een reisverslag van de kleine buitenlandse excursie naar
Liverpool en Manchester en een stageverslag
van Jeff Schulpen over zijn tijd in Bologna.
Daarnaast vindt u een artikel over QLED’s, de
raakvlakken tussen fysica en filosofie en een
uitgebreid verslag over de auto van het Solar
Team. Ik wens u graag voor de laatste keer
veel leesplezier met deze editie van de N!.
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NEWS!
New OC and student
representative
The formation of the program committee (OC) has
been announced. The functions and achievements of
this advisory body were described in the former edition
of our magazine of June 2017. The next academic
year's program committee will consist of:
•
•
•
•

In English Please
As you can see the internationalization of our magazine
has started. From now on the news, calendar and
all STOOR articles will be written in English.
In the following editions of our magazine some
other standard rubrics like the “FysicaFlits”, “In
the picture” and the “DIY” will gradually change
to English. Next to that, more and more popular
scientific articles will become English and hopefully
in a few years all Van der Waals articles will be
completely in English so all physics students,
PhDs and employees can enjoy our magazine.

Mathijs Mientjes
Gijs Vermariën
Joos Schoonwater
Amber Heskes

Vidi grant
Job Beckers
Job Beckers, working at the EPG group, has been
awarded a Vidi grant worth 800,000 euros by the
Dutch Organization for Scientific Research (NWO).
In his research, he utilizes quantum dots, changing color
upon charging, to probe fundamental charging processes
and the governing plasma-physical processes to investigate the principal mechanisms of how particles of only
a few nanometers in size charge in a plasma.
NWO funds scientific research at public research institutions in the Netherlands, especially universities. Together
with Veni and Vici, Vidi is part of the NWO Talent Scheme.
The grant enables researchers to develop their own innovative line of research and set up their own research
group. Vidi grants enable researchers to do research
for five years. NWO awards Vidi grants every year.
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Photo: Bart van Overbeeke

The new student representative has also been announced.
Joost van Himste will represent the students in the meetings
of the departmental board and has raised the concerns of the
students. Joost is a fifth-year student and has been a board
member of the association and student fraction Groep-één.

the intelligent, innovative features in the car which assist the
user while driving and optimize the car's energy management.

On the longest day of the year, June 21st, Solar Team Eindhoven
presented their brand new solar powered family car: Stella Vie.
For the first time, Solar Team Eindhoven has built a five-seater
family car! Due to its aerodynamic shape, efficient power train
and 5 m2 of solar cells on the curved roof, a big step has been
taken on the cars efficiency. What is even more interesting are

Solar Team Eindhoven will participate with Stella Vie in
the Cruiser Class of the Bridgestone World Solar Challenge from 8 to 14 October this year. In a 3000 km challenge through the Australian outback, they will take on other
solar teams from around the world and hopefully return
with the third consecutive world title to Eindhoven!

Photo: Bart van Overbeeke

This is Stella Vie!

Photo: Willemijn Remmerswaal

New board elected

At the general members meeting of Van der Waals on the
17th of May 2017, the new board was elected to run the
association in 2017-2018. The members of the candidate
board will introduce themselves in this edition of the N!.
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fysicafl!ts
Doelgerichte ionen
Een ionenmicroscoop (in het Engels focused ion beam,
FIB) kan gebruikt worden om nanostructuren (zoals die op
computerchips) in beeld te brengen. Inspectie en modificatie
van deze structuren is een essentiële stap tijdens het
ontwerpproces van computerchips en waarborgt de correcte
werking van het uiteindelijke product. Bovendien nemen
dergelijke ionenmicroscopen relatief weinig ruimte in beslag;
het Engels heeft hier de mooie uitdrukking tabletop voor.
Nanostructuren worden soms ook wel bekeken met elektronen.
Ionen zijn echter veel zwaarder en hebben mede hierdoor het
voordeel dat zij ook de structuren actief kunnen aanpassen door
middel van het wegetsen of juist de depositie van materiaal.

Recent hebben postdoc Steinar Wouters en promovendus
Gijs ten Haaf de eerste plaatjes geschoten door hun ionenbron
te koppelen aan een ionenmicroscoop van FEI (inmiddels
Thermo-Fisher Scientific). Zoals een goede vakgroep betaamt
– en in stijl van het atomaire IBM-logo uit 1989 – hebben
zij objecten in beeld gebracht voorzien van de letters CQT.
Ook is de tekst “Rb+” te zien, verwijzend naar de gebruikte
ionen. Het betreft hier plaatjes van gouden contacten aan
een geïntegreerd circuit. Baanbrekend is de resolutie die
uiteindelijk met deze ionenmicroscoop gehaald kan worden:
1 nm. Maar misschien nog wel belangrijker, dit zijn ’s werelds
eerste plaatjes gemaakt met een Rb+ -ionenmicroscoop!
Geïnteresseerden kunnen hun hart ophalen aan het
recent verschenen artikel in Physical Review Applied
onder DOI 10.1103/PhysRevApplied.7.054013,
of op arXiv (arxiv.org/abs/1612.01883), waarin de
bron uitvoerig beschreven en getest wordt.
—
Door: Ferdi van de Wetering (redactielid VENI)

Foto: Steinar Wouters

Momenteel maken de meeste FIB’s gebruik van een bron
waarin ionen door middel van een sterk elektrisch veld uit een
vloeibaar metaal, zoals gallium, getrokken worden. FIB’s met
zo’n soort bron halen “slechts” een resolutie van 5 nm. In de
vakgroep CQT van onze mooie faculteit wordt er gewerkt aan
een bron die de ionen uit een koude atoombundel maakt. Om
dit te bewerkstelligen wordt allereerst een tweedimensionale
magneto-optische val gevoed met rubidiumatomen uit een
zogenaamde Knudsen-cel. In de magneto-optische val worden
atomen vervolgens gekoeld tot extreem lage temperaturen
(microkelvins) door ze op te sluiten in een potentiaalput gevormd
door een combinatie van precies uitgelijnde laserstralen en
magneetvelden. Het resultaat is een goed gedefinieerde

bundel 85Rb-atomen met een hoge helderheid. Door de
atomen vervolgens met een laser te ioniseren, kan een heldere
ionenbundel verkregen worden. CQT heeft de opstelling ABLIS
genoemd, wat staat voor atomic-beam laser-cooled ion source.
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Foto: http://www.fcstnet.com/meaning-of-deviation-in-fcst/ (bewerkt)

Fysicafl!ts

Negatieve massa
We gaan er altijd vanuit dat deeltjes, met uitzondering van
fotonen, een positieve massa hebben. Oefen je een kracht
uit op de deeltjes, dan bewegen ze volgens de tweede wet
van Newton in de richting van de kracht. Voor een negatieve
massa zal dus gelden dat het deeltje in de richting beweegt
tegengesteld aan de uitgeoefende kracht. Met andere woorden:
trap je tegen een bal aan met een negatieve massa, dan zal
de bal achter je wegrollen of tegen je voet aanduwen.
Dit klinkt wellicht bizar en komt ook niet voor in de natuur. Massa
is, voor zover bekend, overal positief in het universum. Maar
onderzoekers denken dat het gedrag van deeltjes met negatieve
massa ons iets kan leren over het universum. Een deeltje kan
theoretisch gezien een negatieve massa hebben, net zoals dat
een deeltje een positieve of negatieve lading kan hebben. Een
samenwerking tussen onderzoekers uit de Verenigde Staten,
Japan en China heeft ervoor gezorgd dat er voor het eerst een
supervloeistof gemaakt is die zich gedraagt alsof de massa
negatief is. Het gaat hier wel om de “effectieve” massa die
negatief is. Dus leg je deze vloeistof op een weegschaal, dan
zul je bij wijze van spreken geen minus twintig gram aflezen.
Deze vloeistof is gemaakt door ongeveer 105 rubidiumatomen
af te koelen tot net boven het absolute nulpunt. Er ontstaat
dan een zogenoemd Bose-Einsteincondensaat (BEC).
In deze toestand bevinden alle deeltjes zich in dezelfde

kwantummechanische toestand. Daarnaast is het een
supervloeistof, wat betekent dat ze zal stromen zonder
energie te verliezen. De deeltjes werden gekoeld door
ze met twee lasers in een elektromagnetische val vast
te zetten. De val waarin ze zitten is enkele micrometers
in doorsnee. Door een van de lasers uit te zetten kan
het BEC in één richting expanderen tot een elliptische
vorm. De onderzoekers observeerden dat er aan een kant
van de ellips een stuk miste uit de elliptische vorm.
Deze oneffenheid vormde zich doordat de deeltjes stilstaan.
Zoals verwacht speelt kwantummechanica hier een grote rol.
De dispersierelatie van het gebruikte BEC is asymmetrisch,
waardoor de expansie in eerste instantie ook asymmetrisch
is. Vanuit de dispersierelatie is het mogelijk om de effectieve
massa te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de kromming
van de dispersie. Het zeemaneffect zorgt er uiteindelijk voor
dat de deeltjes, onder het verkrijgen van een quasi-1/2-spin,
in een regio terechtkomen waarin ze een negatieve massa
krijgen. Bij vrije expansie is dan te zien dat de deeltjes niet
tot een volledig elliptische vorm expanderen, maar dat ze
een oneffenheid hierin vormen. De negatieve massa heeft
ervoor gezorgd dat ze dus tegen de acceleratie in bewegen.
—
Door: Valan Llapjani (redactielid Van der Waals)
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STOOR

STOORy time
Once upon a time there was a young owl, which could not fly, but sat all day. It was a special owl,
because it was in no need of food. Just sitting around never needing to search for food. It had a
lot of spare time available. Therefore, the owl focused on retaining wisdom, and it became the
STOOR owl. To this day, it quietly sits on its bar, and monitors everything with its rotatable neck.
Whenever wisdom is jeopardized it will come into action.

The 4 W's and a single H of STOOR
Many of you might be thinking now: “What is STOOR?”
Well, STOOR is an organization for students run by students.
It employs four students, and the name STOOR actually is
an acronym of “STudenten Onderwijs ORganisatie” (student
education organization). It was brought to life in the eighties.
STOOR's main focus is to connect the faculty and her students.
Why does STOOR do what it does? The exact reason of the
establishment of STOOR remains unclear, but obviously a gap
had grown between the faculty and her students. STOOR's
mission was and still is to close that gap. Our current job is to
facilitate students in voicing their concerns about the quality of
education, the faculty regulations, and the lectures themselves.
When and where is STOOR available to me? The STOOR
members are willing to help you whenever and wherever.
STOOR employees can usually be found in Flux 0.259 from 12:45
to 13:30, but otherwise you can find the STOOR employees
throughout Flux. If you can't find anyone and you are in desperate
need of help, you can always send an email to STOOR@tue.nl.
How does STOOR represent students, make sure that
their voice is heard, and create connection between the
students and the faculty? STOOR engages in many activities that ensure that above-mentioned concerns are heard.
The undertakings of STOOR can be divided into five
categories: questions and complaints, providing information, representing students in consultative bodies, organization of student councils, and an administrative part.

What's in it for you?
In the categories mentioned above, several activities organized
by STOOR are directly visible to students. The first category
of questions and complaints is meant for dealing with personal
matters. For resolving some of the previous issues, STOOR
employees had to go across campus several times to gather
the information that was needed. Therefore, this category
never gets you bored. To provide information, STOOR organizes three general information meetings. The subjects of
these meetings are BFP (Bachelor Final Project), Master's, and
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external internship. They are planned in the week before the
exam period of quarter one, two, and three respectively. You
are always welcome at the information meetings. The exact
times and dates of the meetings are always communicated
by email, posters in Flux, and via STOOR's Facebook page.
One of the lesser-known activities of STOOR is our participation in several consultative bodies. Since the university is a
gigantic organization, input of students is desired in a wide
range of areas. Some discussions in consultative bodies,
such as the SAB (Student Advisory Body), are meant as
input for the university's future direction. Other consultative
bodies are more concerned with the quality of the education, the faculty regulations, and the lectures themselves.
STOOR organizes three student councils every quarter. These
councils are the propaedeutic, post-propaedeutic, and Master's
councils. These councils are the perfect feedback moment
on faculty level for the education given. During these council
meetings students and teachers discuss the quality and
teaching of the courses that students attended in that quarter.
These student councils have great impact on the education. An
example is the reduced number of mandatory clicker tests in the
course "Introduction to Quantum Physics". STOOR is always in
search of students who would like to join these councils. If you
are interested, you can simply send an email to STOOR@tue.nl.
Lastly, STOOR has to manage her own administration. Some of
you might think that this is the most boring category, but I can
assure you that one service in this particular category is used
most of all that STOOR has to offer. Namely, the exam archive.
STOOR has been collecting exams since the nineties. These
exams are put together in STOOR's exam archive for you to
practice the course matter at the highest level. These exams
are a good representation of what you have to know, how much
time can be spent on a single exercise, and can be used as an
indication whether you understand the course at the necessary level of detail, as described in the course competencies.
—
By: Korneel Ridderbeek (editor STOOR)

New STOOR employee

STOOR's announcements

Nice to see that you are
reading this! I, firstly, will start
with an explanation of who is
shown in the picture on the
left, what his interests are,
and what he can mean to you.
The boy in the picture, that's
me, Niels Smith. I am the
newest employee of STOOR.
My passion for technology,
the complexity of nature, and
science itself have been the
trigger to choose the Bachelor of Applied Physics a couple of years ago. In my spare time
I enjoy music. I, myself, play the drums, but I love to listen to
others as well. If you happen to know another cool band, just let
me know! Next to listening to music, I will be listening to you
guys about your ideas concerning the education at the TU/e. As
a STOOR employee, I am very curious to the tips and tops of the
Bachelor of Applied Physics, and studying at the TU/e in general.
Your feedback has enormous value to me. Therefore, don't
hesitate to come to talk to me (or any other STOOR employee)!

The information meeting about the Bachelor Final Project
(BFP) will take place on Wednesday the 1st of November.

STOOR:
Where: Flux 0.259
When: During the lunch break
E-mail: stoor@tue.nl
Who: Yuri Verstappen Ries Koolen
Niels Smith
Merel Laarhoven
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TAKE THE LEAD IN
YOUR CAREER AT TMC!
As a student, you are asking yourself what
your next step will be after graduation. The
technical field holds many appealing career
choices: scientist or engineer, but also employee
or entrepreneur. Nivard Kagie chose for both
the security of a permanent contract and the
challenge of entrepreneurship by joining TMC.
“When TMC approached me years ago, I
immediately felt valued by the company.
TMC puts my goals and development first.
Moreover, the way of working – also known as
‘Employeneurship’ – offers me the opportunity
to take the lead in my career as an entrepreneur
within the ‘safe’ conditions of an employee.”
“I have worked on several projects which
all matched my requirements and skills.
Currently I am enjoying a challenging position at
ASML. I am proud of what I have accomplished
in the early stage of my career and look forward
to my future projects as an ‘Employeneur’.”

Like to experience our
Employeneurship?
Let’s talk about your plan!

tmc-employeneurship.com

Foto: Kim Steffers

Column

Relatieve tijd
Alles is relatief. Een veel gehoorde
uitspraak die meestal bedoeld is om het
leven wat luchtiger te maken. Maar als
sommige dingen relatief gezien minder
erg worden, worden andere dan ook
extra vervelend? Ik denk van wel.
Regelmatig lees je in de krant dat hulpverleners worden lastiggevallen door familie
of vrienden van een slachtoffer, waardoor
die hulpverleners hun werk niet kunnen
doen. En iedereen die het leest, vraagt
zich af hoe die mensen in vredesnaam
zo dom kunnen zijn, ik vroeger ook.

"Daarna begon het
eindeloze wachten
op de ambulance."
Maar een tijdje geleden reed ik op mijn
gammele studentenfietsje, met een veel
te grote sporttas achterop, naar mijn
wekelijkse training. Bij het oversteken
van een kruispunt werd ik, heel rustig,
ingehaald door een oudere man op een
scooter. Het waarom is mij nooit duidelijk
geworden, maar een paar meter verderop
zag ik hem te dicht langs een paaltje
rijden met zijn rechterbeen. Het was mij
in één oogopslag duidelijk dat een knie
die kant niet op hoort te bewegen.
Natuurlijk, of misschien gelukkig, stopten
er meteen meerdere mensen. Wat we

precies voor de man konden doen was
twijfelachtig, maar we waren allemaal
van goede wil. In ieder geval was de
man vrij hard onderuit gegaan en kon
hij duidelijk niet meer op eigen kracht
overeind komen. Nadat we zijn been een
beetje steun hadden gegeven (handig
zo’n sporttas) en de man een hoofdkussen hadden gegeven (daar gingen de
schone sportkleren), leek het ons een
goed idee om toch een ambulance te
bellen. En daar begon de eerste frustratie.
Op de koude stoep lag een man die
pijn had, dat was duidelijk. Maar dat
kon de juffrouw aan de andere kant van
mijn telefoonlijn natuurlijk niet zien. Dat
leverde vreemde vragen op aan de arme
man, zoals: “Ik moet van de telefoniste
vragen of het pijn doet…” en “Of je zelf
op kunt staan”. De antwoorden hierop
waren respectievelijk ja en nee, dus er
was inderdaad een ambulance nodig.
Vervolgens moesten we nog naar onze
locatie inclusief huisnummer zoeken,
want de routeplanner van de ambulance
kent natuurlijk geen kruispunten, en
winkels hebben verstopte huisnummers.
Daarna begon het eindeloze
wachten op de ambulance.
En wachten.
En wachten.
En na die lange, lange tijd was daar
eindelijk de ambulance. Het been werd

netjes gestabiliseerd, de man werd in
de ambulance gezet en onze burgertaak zat er op. Ongeveer tien minuten
na mijn telefoontje met 112 kon ik
weer doorfietsen naar mijn training.
Tien minuten, wat zijn nu tien minuten?
Als je tien minuten over hebt om die
laatste som op je tentamen nog te
maken dan is het zo voorbij. Als je
tien minuten moet wachten terwijl je
machteloos toekijkt hoe iemand pijn
lijdt, dan duren ze heel, heel lang. Zelfs
als je het slachtoffer niet eens kent.
Natuurlijk zal ik nooit geweld tegen
hulpverleners goedpraten. Ik zal dergelijke uitingen van frustratie ook nooit
accepteren of zelfs maar begrijpen.
Het is zowel verachtelijk als contraproductief. Maar de frustratie, die
kan ik me heel goed voorstellen.

"Alles is relatief."
Zoals Einstein al zei: “Leg je hand een
minuut op een heet fornuis en het lijkt
een uur te duren. Zit je een uur naast
een mooi meisje, dan lijkt het in een
minuut voorbij. Dat is relativiteit.” En
met deze enigszins natuurkundige
quote, relatief gezien dan, wil ik graag
afsluiten. Er rest mij nog één vraag.
Hoe lang vond u deze column duren?
—
Door: Suze Verbruggen (VENI-lid)
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WETENSCHAP

Achter de schermen
Televisies zijn de afgelopen decennia veel veranderd. Ze zijn sinds hun introductie rond
1950 enorm in populariteit toegenomen; in 2013 had 79% van ieder huishouden op aarde
een televisie. Toch stagneert de populariteit de laatste jaren ten gevolge van concurrentie
van het enorme en nog steeds groeiende aanbod van smartphones, tablets en computers.
Om televisies opnieuw in de spotlight te zetten is daarom een nieuwe ontwikkeling nodig.
Niet gek dus dat elektronicaliefhebbers zich verheugden op Samsungs aankondiging van
haar “QLED” TV serie in januari jl. Van welke nieuwe technologie wordt er gebruikgemaakt
en kan die de populariteit van televisies opnieuw doen stijgen?

Het is belangrijk om u te realiseren hoe enorm televisies zijn
veranderd sinds ze zijn geïntroduceerd. Kwartaal 4 van 2007
was een belangrijke mijlpaal voor de televisie; voor het eerst
oversteeg de verkoop van tv’s met een vloeibaar kristalscherm
(lcd) die van tv’s met een kathodestraalbuis (CRT), waarmee
onder meer de opmars van leds duidelijk werd. Ook werd digitale televisie overal in Nederland beschikbaar wat de drempel
om een televisie aan te schaffen verder verlaagde. Fabrikanten
schakelden kort daarna over van tv’s met standaard definitie
(SD) naar tv’s met hoge definitie (HD), waardoor schermen
met de resoluties 720 bij 1080 pixels beschikbaar werden.
Daarna zijn tv’s verder uitgebreid met de toegang tot internetdiensten (zoals Netflix, YouTube en Spotify) en kunnen ze
gekoppeld worden aan andere elektronische systemen in het
huis, zoals geluidssystemen. Het is handig om nu onderscheid

Figuur 1: Schematische weergave van de twee methodes om lcd's te
verlichten. Merk op dat de edge-lit variant dunner is dan de direct-lit
variant. Bron: http://www.extremetech.com/electronics/137158amazon-sheds-new-light-on-kindle-paperwhite-display
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te maken tussen een televisie en haar scherm. In dit stuk
wordt een blik geworpen op de technologie in beeldschermen,
niet zozeer op de technologie van televisies. Om de QLEDtechnologie van Samsung goed te begrijpen is het daarom
goed om eerst te snappen hoe huidige beeldschermen werken.
Mocht u nou al weten hoe lcd's en oledschermen werken
en alleen in de nieuwe qledschermen geïnteresseerd zijn, ga
dan snel naar het stukje "Werking van een QLED-display".

De leds in lcd's
Lcd staat voor liquid crystal display, in het Nederlands het iets
minder lekker bekkende 'vloeibare-kristalscherm'. De constructie
van deze vloeibare kristallen wordt op de volgende pagina
uitgelegd. Het licht dat uit een lcd komt wordt sinds 2013 alleen
nog maar door leds gegenereerd en wordt backlight genoemd.
In de huidige beeldschermen kunnen die leds op twee manieren
zijn opgesteld: schermen die verlicht worden vanaf de rand
(edge-lit), of vanaf de achterkant (direct-lit), zie figuur 1.
Bij de meeste beeldschermen zitten de leds in de rand van het
scherm en schijnen ze parallel aan het scherm. Hierdoor kan
het scherm relatief erg dun zijn en heeft het scherm de minste
hoeveelheid leds nodig. Echter, omdat pixels vlakbij de rand veel
dichter bij de lichtbron zitten dan pixels in het midden van het
scherm, hebben deze soort schermen vaak een slechte lichtuniformiteit. Om de lichtuniformiteit te verbeteren zijn er binnenin
het scherm reflecterende elementen geplaatst. Helaas is deze
methode beperkt en kan niet ieder gewenst contrast behaald
worden. Zo blijkt de weergave van een volle maan in de donkere
lucht een erg moeilijke opgave voor edge-lit schermen. Het
licht dat vanaf de rand van het scherm de pixels van de maan
verlicht, verlicht namelijk indirect ook de pixels om de maan
heen. Pixels die zwart moeten zijn laten dan nog steeds licht
door, met als gevolg een lager contrast van het beeldscherm.
Bij de andere opstelling, in rijen en kolommen op de achterkant
van de tv-kast, schijnen de leds loodrecht op het scherm. Dit

lijkt de meest logische opstelling, omdat dat de richting is waar
het licht naartoe moet. Alhoewel met deze schermen een hoger
contrast kan worden bereikt, zeker in combinatie met local
dimming dat zones van pixels nog donkerder kan maken, is de
energie-efficiëntie van deze schermen een stuk lager dan die
van de schermen die langs de rand verlicht worden. Ook zijn
de schermen dikker (zoals te zien in figuur 1), terwijl de consument dunne schermen prefereert, en hebben de schermen
meer leds nodig, wat in hogere kosten resulteert. Toch zijn er
in de afgelopen jaren nieuwe schermen ontwikkeld die fullarray schermen worden genoemd, die de minpunten zoals
schermdikte en de hoeveelheid leds minimaliseren. In feite zijn
dit nog steeds direct-lit schermen. Deze schermen zijn beter
dan de edge-lit schermen, maar ook aanzienlijker duurder.

Door nu een spanning over de gehele TN-laag te zetten, kan
de oriëntatie van de moleculen in het vloeibare kristalrooster
veranderd worden, zodat ze parallel aan in plaats van loodrecht
op de inkomende lichtstralen staan. Omdat de polarisatierichting
van het licht nu niet veranderd wordt, wordt het licht tegengehouden. Na deze TN-laag komt een kleurfilter, die alleen nog
rood, groen of blauw licht doorlaat. Combinaties van rood, groen
en blauw noemen we pixels en vormen iedere gewenste kleur
op het scherm. Voor beter contrast tussen kleuren en voor
intensere kleuren wordt er sinds 2008 vrijwel altijd een thin-film
transistor (tft) voor het kristal geplaatst. Deze laag met miniscule
transistoren kan daarnaast sneller schakelen tussen opvolgende
beelden en is daarmee uitermate geschikt voor videobeelden.
Hier wordt ook wel eens naar gerefereerd als active matrix (AM).

Werking van een lcd

Naast de zojuist besproken TN-lcd wordt er steeds meer
gebruikgemaakt van de in-plane switching (IPS) lcd. Die beschikt
net als een lcd over een vloeibare-kristalrooster. Het verschil zit
hem in de controle over de moleculen in het rooster; die kunnen
door vernuftig gebruik van elektrische velden nu ook per vlak
(parallel aan het scherm in plaats van loodrecht op het scherm)
van oriëntatie worden veranderd. Naast een grotere kijkhoek op
het scherm, is een opvallende eigenschap die verkregen wordt
met een IPS-scherm het feit dat dit niet verkleurt of beschadigd
raakt wanneer dit wordt aangeraakt, in tegenstelling tot TN-lcd’s.
Dit maakt IPS-lcd’s ideaal voor tablets en smartphones; alle
iPhones hebben hier tot nu toe gebruik van gemaakt.

Werking van een oleddisplay
Er is op het gebied van displays op dit moment echter nog
een grote speler: de oleddisplay. Die is gebaseerd op een
heel andere technologie en maakt geen gebruik van vloeibare
kristallen of backlight. De eenvoudigste oleddisplay bestaat
uit een laag van geleidend organisch materiaal, vaak kleine
moleculen of polymeren (zie figuur 3), die tussen een elektrode en een ander geleidend materiaal opgesloten zit. Vervolgens zit aan dat geleidende materiaal de andere elektrode
vast. Op zijn minst een van deze twee elektroden is transparant, zodat er langs die kant licht uitgezonden kan worden.
Over de twee elektroden kan een spanning gezet worden,
waardoor elektronen in het organische materiaal recombineren met gaten in de laag van geleidend materiaal. u

Foto: Sam Rentmeester

Op welke manier het achtergrondlicht dan ook gegenereerd
wordt, bij ieder lcd gaat het ongepolariseerde witte licht eerst
door een lineaire polarisator. De lagen waar het licht daarna
doorheen gaat verschilt per lcd enorm, daarom wordt er nu
gekeken naar het meest gebruikte; het twisted nematic (TN)
scherm. Een dergelijke TN-laag is de laag waar het vloeibare
kristal haar werk doet. Een vloeibaar kristal is materie in een
staat die eigenschappen van zowel een vast kristal als van een
vloeistof vertoont. In een lcd bestaat de laag uit een enorme
hoeveelheid langwerpige moleculen in een vloeibaar medium
die zich volgens een kristalrooster ordenen en bijzondere
optische eigenschappen vertonen. Ook beschikken ze over een
kleine dipool, zodat ze onder invloed van een elektrisch veld
van oriëntatie kunnen veranderen. In het scherm wordt deze
laag omsloten door twee dunne laagjes glas die aan de binnenkant geëtst zijn, waarbij het noodzakelijk is dat de etsen van de
twee glasplaatjes loodrecht op elkaar staan. De moleculen in
het vloeibare kristalrooster zullen zich dan parallel aan die etsen
oriënteren en kunnen hierdoor de polarisatie van het lineair gepolariseerde licht 90° draaien. Wanneer er dan een tweede polarisator aangebracht wordt, die loodrecht op de eerste polarisator
staat, is het mogelijk om al het gegenereerde licht door te laten.
Deze structuur werkt dus alleen als de etsen aan weerszijden
van het kristal parallel staan aan de polarisatierichtingen. Dit
hele proces wordt weergegeven in het linkerdeel van figuur 2.

Figuur 3: Links, de stof Alq3 die veel gebruikt wordt als klein moleFiguur 2: Schematische weergave van de werking van een lcd met

cuul in oled's vanwege een hoge mobiliteit van ladingsdragers. Rechts,

TN-technologie. Merk op dat de pixel juist geen licht doorlaat wanneer

de stof Ir(mppy)3 die momenteel uitgebreid onderzocht wordt vanwege

er een spanning over het kristal staat. Bron: http://newatlas.com/stealth-

een hoge efficiëntie voor het genereren van groen licht.

computer-display-lcd-polarizing-glasses/29700/

Bron: links: Smokefoot, rechts: Nothingserious.
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u Een oleddisplay heeft dus niet zoals een lcd leds nodig die
achtergrondlicht genereren. In plaats daarvan maakt iedere pixel
zijn eigen licht. De organische laag in een oleddisplay wordt
daarom ook 'emissief' genoemd, terwijl de laag met vloeibare
kristallen in een lcd 'transmissief' wordt genoemd. Om via
Oleds alle kleuren van de regenboog te kunnen maken is nog
steeds een matrix van rood, groen en blauw licht nodig, maar
dat gebeurt in oleddisplays dus niet met een kleurenfilter. Het
organische materiaal is zo uitgekozen dat er een specifieke golflengte licht wordt gegenereerd wanneer er een spanning over
het materiaal wordt gezet. Door verschillende materialen die
met blauw, groen en rood licht corresponderen af te wisselen
in een rastervorm, analoog aan het kleurenfilter van een lcd,
kunnen de mogelijke kleurcombinaties verkregen worden.

Figuur 4: De twee stappen waarin lcd's die ondersteund worden met

quantum dots overgaan in echte QD-displays.

Het meest unieke aan oleddisplays is het contrast van het
scherm. Wanneer een pixel zwart moet zijn, staat die pixel uit
maar zal er door de absentie van backlight in tegenstelling tot
een lcd geen licht van naburige pixels worden doorgelaten. Dit
betekent dat zwarte pixels ook echt pikzwart zijn, terwijl zwarte
pixels van lcd’s altijd een grauw tintje zullen hebben. Nog een
fijne eigenschap van de afwezigheid van backlight in de vorm
van leds is dat oleddisplays flinterdun kunnen worden gemaakt,
ongeveer even dun als een smartphone. Het nieuwste vlaggenschip van LG is een 4k oledtelevisie die 2,57 mm dik is. Alle
elektronica die niet per se in het display verwerkt moet worden
is verwerkt in een extern kastje dat aan het televisiescherm
vastzit, wat resulteert in de dunste commerciële televisie
ooit. Overigens gebruiken veel displays amoled techniek: dat
is niets minder dan een reguliere oleddisplay waar een laag
met tft's aan toegevoegd is. Ofwel, een active matrix Oled.

Werking van een QLED-display
Voor nu houdt de op één na grootste speler in de displayindustrie, LG, de ogen op oleddisplays gericht, terwijl marktleider Samsung verder innoveert. In het begin van dit jaar werd
op een jaarlijkse elektronicabeurs in Las Vegas namelijk een
serie van televisieschermen aangekondigd die op een nieuwe
technologie berustte: kwantumdots. Kwantumdots kunnen
vanwege hun bijzondere eigenschappen voor veel doeleinden
gebruikt worden, bijvoorbeeld in displays. Kwantumdots hebben
onder meer elektroluminescente én fotoluminescente eigenschappen. Dat wil zeggen dat ze net als leds en de organische
materialen in oleddisplays licht uitzenden wanneer er een
stroom doorheen loopt (elektroluminescentie), maar ook licht
uitzenden wanneer er ander licht op valt (fotoluminescentie).
De Q-serie van Samsung gebruikt deze fotoluminsecente
eigenschap van een kwantumdotlaag (QD-laag), als effectieve vervanger van het kleurenfilter van een normale lcd. Dit
is te zien in figuur 4, waarin ook te zien is hoe een uiteindelijk QD-display eruit moet komen te zien. LG had graag het
woord qled willen gebruiken voor die laatste display, maar
nu Samsung de naam al heeft gebruikt voor een display dat
in feite een lcd is, kan dat niet meer. In een verklaring van
Samsung wordt echter uitgelegd dat 'QLED' voor 'QuantumDot-LED' staat en dat het de consument eigenlijk weinig
uitmaakt. Gezonde concurrentie dus, wat ervoor zorgt
dat ontwikkelingen van displays in rap tempo groeien.
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Bron: http://blog.ihs.com/qled

Alhoewel oleddisplays momenteel als beste schermen uit
de test komen op het gebied van lichtintensiteit, contrast en
zuinigheid, kunnen ware Quantum-Dot-televisions (QD-TV’s)
toch een grote rol gaan spelen op de elektronicamarkt. Hier
zijn twee redenen voor: allereerst zijn QD-materialen anorganisch waardoor ze beter bestand zijn tegen vocht dan de
organische materialen in oleddisplays. Hierdoor zullen ze over
het algemeen een langere levensduur hebben. Ten tweede
kunnen de QD-lagen makkelijker en goedkoper gemaakt
worden met een printmethode, terwijl de productie van oleddisplays berust op het condenseren van een gas in hogevacuümkamers. Bovendien speelt vocht in die processen
ook een rol, wat de kwantumdots alleen verder helpt.

"Gezonde concurrentie dus,
waardoor de ontwikkeling van
displays in rap tempo groeit."
Ook om economische redenen schuift de interesse van displaytechnologie richting kwantumdots. Oleds leveren namelijk
een laag rendement op de investering. De aanbouw van een
oledproductielijn is namelijk een enorme investering, terwijl de
productiecapaciteit klein is vergeleken met de productie van
tft lcd's. De instabiliteit van de organische materialen in oleddisplays maakt het moeilijk om consistent een grote oplage met
hoge kwaliteit te produceren. QD-materialen kunnen met grote
oppervlakten tegelijk worden geproduceerd tegen lage kosten.
Hierdoor wordt de focus op QD-televisie alleen maar groter.
We zijn er echter nog niet. Het ontwikkelen van efficiëntere
materialen waarvan kwantumdots kunnen worden gemaakt,
is goed op gang maar kost nog veel tijd. Dit verklaart waarom
Samsungs stap richting de QD-TV een logische is; door kleine
stappen te zetten en door trial and error komen we er het
snelst achter wat kwantum ons allemaal kan laten zien.
—
Door: Joep Nieuwdorp (redactielid Van der Waals)

Varia

Meet the 59
candidate board
th

Since the founding of SVTN "J.D. van der Waals" the assocation has had a board. To ensure the
continuity in and after the acedemic year 2017-2018, an upcoming board is elected and they will
introduce themselves in this article. Who are they? Why are they in the board? Where can you
find them? You can read it here.

Robert Rompelberg
Dear reader, I am glad you have made it to the Van der Waals
section. My name is Robert Rompelberg and I will become
chairman of our study association next year. Besides the
function of chairman, I will become the chief editor of our
magazine. As chairman it will be my responsibility to make
sure everything proceeds as intended and the board, the
association and myself get the most out of ourselves. As chief
editor I will make sure our N! will be published (in time).
For the past three years
I have been an active
member of our study association. By doing several
commitees, like for example
the small study tour abroad
(Kleine BuEx). I organized
lots of activities for our
members. Here I got to
know the association and
her members better and
started to love it more and
more. This year I felt like I
wanted to do more for the
association than just organizing activities. This is one of the
reasons I want to become a board member, to really improve our
association and to ensure it stays at least as good as it is today!
As board of the study association, we will be a board for all the
physics students, so if you have a problem, suggestions on how
to improve the association or just want to come in and have
cup of coffee with us, the Van der Waals room is always open.

Pim Keizer
Hi all! Let me introduce myself: my name is Pim Keizer and
I will be next year’s secretary and Borrel treasurer. The first
task implies that I will keep a close eye to all mails that flow
through the association as well as keep track of the member

administration and of course I will take care of all documentation
that emerges from the many meetings. As Borrel treasurer, I
will manage all finances of the oh-so-dearly-loved Borrel and
make sure that the fridges are well-filled with craft beer.
Besides fulfilling my tasks within the board, I will take care
of the almanac, be a co-organiser for the parent’s day and
of course take part in the first lustrum of the Wiskie. In a
nutshell: a year full of great opportunities and new challenges!

"Do invite yourself in for a chat
and a nice cup of coffee."
By all means, studying Applied Physics opens a lot of doors to
fully understand the wonders of nature, but for the organisation
of a journey or other activity, you will need something more
than a book about quantum physics. For that reason, I decided
to spend part of my time being an active member of Van der
Waals. I have done multiple committees and received a lot of
joy and gratification in
return. On top of that,
I learned various skills
concerning organisation.
To me, being part of
the board is the way to
return the favor and to
experience for myself
what it is like to manage
a study association with
a great team of people.
Next year, you can find me and the rest of the team in the
Van der Waals room. Do invite yourself in for a chat and a nice
cup of coffee. However on Thursdays just before four o'clock,
we will continue next door for some craft beer. Cheers! u
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Annemarie van Zwol
u Dear readers, my name is Annemarie van Zwol, and my
function in the 59 th board will be treasurer. This means that
next year I will be responsible for our association's finances.
If you want to invoice something, or when you need to pay
something, I am the person you are looking for. Of course all
information about the financial proceedings needs to be organized properly. Therefore some
accounting is included in my
task as well. To prevent that I
make mistakes, the Financial
Auditing Committee (KCC) will
thoroughly check my work
and help me if necessary.
Some of you probably know
that I really love ballroom
dancing and therefore it
might not be a surprise that
organizing a gala is kind of
my cup of tea. Speaking
of tea, you are of course
all welcome in the Van der Waals room to have a cup of tea
or coffee with me or the other board members! Apart from
organizing a gala, there are some other awesome activities
that need to be organized. I am really looking forward to
get to know people during the organization of the introduction week (and of course during the week itself) and think
about all the interesting topics the symposium could have.

"Apart from organizing a gala,
there are some other awesome
activities that need to be
organized."
Now you know a great part of my occupations for next year,
but apart from the Van der Waals activities I will try to continue
swimming, speed skating and of course dancing to stay in
shape (there is a gala coming up…). I am really looking forward
to next year, and hope to see you all soon in the Van der Waals
room or during one of the many activities! Lots of love!

Martijn Adriaans
Hello everyone, nice to meet you. My name is Martijn Adriaans
and I am going to be part of the board of Van der Waals next
year. In the 59 th board of Van der Waals, I will be Commissioner External Affairs. In the first three years of my study, I
have been happy to speak to recruiters from many companies.
It is therefore my ambition to maintain contact with companies
and organizations with current interests in Van der Waals.
I would not have spoken to any of these recruiters if Van der
Waals did not organize various kinds of activities that involve
contact between students and recruiters. Thus, I am glad to be
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able to help organizing these
events next year, and I want
to ensure there will be even
more interesting activities.
I will not be performing this
task alone, because Mathijs
will be at my side, spending
half of his time as Commissioner External Affairs.
As became clear at the
Van der Waals soccer
tournament earlier this
year, Mathijs and I are very well attuned to one another,
which will be of great value in our synergetic cooperation
in fulfilling our tasks as Commissioner External Affairs.
Of course, besides contacting external parties, I am
very much looking forward to seeing and meeting all the
members in the Van der Waals room. I am very excited
to have a cup of coffee and conversation with you all!

Mathijs Mientjes
Dear reader, I would like to use this opportunity to introduce
myself and explain what I will be doing next year as part of the
board of SVTN “J.D. van der Waals”. Some of you may know
me already but for those who do not: I am Mathijs Mientjes.
Currently, I’m finishing my
bachelor and next year I’m
going to be Commissioner
External Affairs and
Commissioner Study
Facilities of Van der Waals.
My hobbies are exercising,
going to concerts and
festivals, listening to music
and going out with friends.
Since most of my friends
are part of Van der Waals,
I'm also present a lot around
the Van der Waals room.
I have been part of multiple committees like the first year
committee, the activity committee, the Borrel committee
and the internationalization committee. In the past few
years I have learned so much from these committees
and I have made so many good friends that I wanted to
continue this with a year on the board of Van der Waals.
As Commissioner External Affairs I am going to work together with Martijn to get companies to support Van der Waals
and introduce the companies to Van der Waals members.
Part of my responsibilities as Commissioner Study Facilities is
organizing collective exam preparations and making sure that
every Van der Waals member can order study books online.
I really hope to speak to you next year. So if you have
some free time, just come by the Van der Waals room

and have a chat with me or the other members of the
board. The door is always open. See you next year!

Lotte van Hazendonk
Dear readers, If you do not know me yet, I am Lotte van
Hazendonk. In the upcoming board, I will be Commissioner
of both Internal Affairs and Study Tour abroad. For the task
of Internal Affairs, I will try to schedule our beautiful and
interesting activities as good as possible and I will be the
contact point for all committees. Contrary to Internal Affairs,
there will be many external contacts during (the organisation of) the study tour abroad, which will take place during
the summer of 2018. I am looking forward to organizing this
trip to a far foreign country and have another amazing experience at the end of my board year. Besides those tasks, I will
be the Vice Secretary to support Pim during hard times.

"A board year at Van der Waals
attracted me right from
my first year."
The last three years I have studied Applied Physics and I have
got to know many nice and friendly people at the university and

especially at Van der Waals.
Besides my studies, I like to
play sports and I hope to be
able to continue playing sports
during my board year to stay
sufficiently healthy and to
minimize the “board kilos”.
At this moment, I play field
hockey at Don Quishoot and I
like to swim from time to time.
Next year, I will become a
trainingsmember of my hockey
team to make more time
available for Van der Waals.
A board year at Van der Waals attracted me right from my
first year. The several committees I have taken place in
have only strengthened my wish to take a break after my
bachelor to become a member of the board. This way I can
contribute to the association I really like, learn new (nonphysics-related) skills and meet many new people. If you
want to get to know us, you can always come to the Van
der Waals room to have a chat over a cup of coffee (or tea
in my case) or you can join one of our many activities.
—
By: The upcoming 59 th board
of SVTN "J.D. van der Waals"
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advertorial
KNOW HOW

DE IJSKOUDE
WERELD VAN
VLOEIBAAR GAS
Soms liggen gasvelden te ver van afnemers in de bewoonde
wereld om die velden te verbinden via een pijpleiding. Door het
aardgas vloeibaar te maken kan het als LNG alsnog efficiënt en

DE CIRKEL IS ROND
Het proces van gas naar LNG duurt ongeveer
tien tot vijftien minuten. Het is een continuproces
dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week
doorgaat. Het voor het proces noodzakelijke
koelmiddel zit in een kringloop. Het vloeibare
koelmiddel wisselt de kou in voor warmte terwijl
het gas de kou opneemt en vloeibaar wordt.
Gevolg is dat het vloeibare koelmiddel aan het
einde van het proces gasvorming is geworden,
met een temperatuur van -35 graden Celsius.
Onderaan de koeltoren vangt de operator de
refrigerant af in gasvorm. Een pijp en pomp
brengen het gas terug onder druk. Dan rest
nog koeling om terug vloeibaar te worden
en het kan weer als vloeistof boven de toren
in om over de buisjes met gas te stromen.

veilig naar de afnemer. Maar hoe maak je gas vloeibaar?
Gas transporteren, is lucht verplaatsen. Wie dat efficiënt wil doen, moet het gas als
het ware ‘indikken’. Dat kan door het onder druk te brengen, bijvoorbeeld in een
gasfles. De dichtheid – en dus ook de transportefficiëntie – kan nog verder omhoog
door het gas vloeibaar te maken. Dat is mogelijk door het te koelen tot om en nabij
de -162 graden Celsius. Het volume van Liquefied Natural Gas (LNG) is dan
ongeveer zeshonderdste dan dat van aardgas dat we in bijvoorbeeld de cv-ketel
gebruiken. Als vloeibaar gas is de energiedrager geurloos, niet-giftig of -corrosief
over de hele wereld te verschepen. Dat gebeurt in grote tankers die te vergelijken
zijn met enorme drijvende thermoskannen. LNG moet immers koud zijn – en koud
blijven – om zijn vloeibare staat te behouden. Op die manier is energie
te verschepen naar gebieden waar er vraag naar is.
Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming wordt het verscheepte LNG
grotendeels teruggebracht in de gasvormige staat. Een ander, kleiner deel blijft in
vloeibare staat en is direct te gebruiken als brandstof voor bijvoorbeeld schepen en
vrachtwagens. De markt voor LNG als transportbrandstof is nog jong maar groeit
stevig, mede door de lokale milieuvoordelen die het gebruik van gas oplevert.
De techniek om gas vloeibaar te maken, bestaat al veel langer, maar de wereldwijde LNG-markt is pas in opkomst sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw. Shell
stond aan de wieg daarvan. De groei van LNG-markt volgde de introductie van
aardgas als belangrijke energiedrager en de uitbreiding van de gasinfrastructuur in
grote delen van de wereld.
De mondiale markt voor LNG bedraagt momenteel ruim 240 miljoen ton en
waarnemers voorzien verdere groei, ook omdat aardgas de schoonste fossiele
brandstof is. Azië is mondiaal gezien verreweg de belangrijkste afnemer. China,
Japan en Zuid-Korea zijn grote importeurs van LNG. Shell is de grootste speler op
de wereldmarkt. De ontwikkeling van LNG in Nederland kwam pas laat op gang,
mede doordat het Groningenveld voor voldoende gas en flexibiliteit zorgde. Op
de Rotterdamse Maasvlakte staat sinds eind 2011 de GATE-terminal. Deze LNGterminal heeft een doorzetcapaciteit van twaalf miljard kubieke meter. Die capaciteit
is op termijn verder uit te breiden. De installatie bestaat uit drie opslagtanks en een
omgeving om LNG terug te brengen in gasvormige staat. GATE moet de leveringszekerheid vergroten door nieuwe toetreders een kans te geven op de Europese
gasmarkt. Ook versterkt de terminal de positie van Nederland als Europees
knooppunt voor de handel in en het transport van aardgas.

IJS- EN IJSKOUD
De operators van de installatie maken
de refrigerant ter plaatste. Per saldo lijkt
het koelmiddel qua componenten erg
op vloeibaar aardgas. Wel bevat het
ook stikstof om de temperatuur van de
vloeistof ijs- en ijskoud te maken.

50 KLEUREN GAS
Het ene gas is het andere niet. Net als bij
aardolie levert ieder veld zijn eigen, specifieke
combinatie van bijvoorbeeld methaan, butaan,
ethaan, water, stikstof enzovoort. Vandaar dat
iedere LNG-installatie begint met het uitfilteren
van componenten die het proces in de weg
kunnen zitten. Water is de meest voor de hand
liggende, want dat wil je bij het koelen niet
in de installatie hebben. Methaan is wat je
zoekt, eventueel met een prettige hoeveelheid
propaan en ethaan. Maar die laatste twee
gassen zijn ook prima los te verkopen. De
keuze voor het scheiden van de gassen hangt af
van de marktprijs en de afzetmarkt. Japan wil
bijvoorbeeld ‘rijk’ gas met een hogere calorische
waarde terwijl Noord-Amerika juist ‘arm’ gas
afneemt. West-Europa wil ‘Groningengas’
dat wil zeggen gas met een fractie stikstof.

EEN SUPERVRIESKIST
Vanaf de buitenkant lijkt de toren misschien
nog het meest op een tientallen meters hoge
silo. Wie goed kijkt, ziet dat de zogeheten
‘cryogene’ koelinstallaties bovenaan smaller
zijn dan onderaan. (Cryogeen staat letterlijk
voor ‘koudmakend’ en verwijst naar het werken met extreem lage temperaturen/red.)
De buitenkant van de zwaar geïsoleerde installaties verhult het proces dat binnen-in plaatsvindt. Achter die stalen platen zitten duizenden
aluminium buisjes, als in een spoel gewikkeld.
Onderaan de installatie zit de ingang voor het
aardgas. Dat gas wordt in de aluminium pijpjes
geblazen. Tegelijkertijd stroomt bovenin de
toren het koelmiddel in. Waar die ‘refrigerant’,
zo heet het koelmiddel voor het LNG-proces,
langs de buisje naar beneden loopt, vloeit het
aardgas via de goed temperatuurgeleidende buisjes naar boven. Waar het koelmiddel
– neerwaarts – steeds warmer wordt, wordt
het aardgas – opwaarts – steeds kouder.
Na de koeltoren krijgt de temperatuur afzonderlijk een laatste waardoor het vloeibare gas richting -162 graden gaat en
als LNG verscheept kan worden.

-162 ˚C
DE TEMPERATUUR
WAAROP HET GAS
VERSCHEEPT WORDT
ALS LNG

GROOT EN KLEIN
LNG-installaties zijn er in alle maten. De grote behandelen grote hoeveelheden gas, die uiteindelijk in de vorm van LNG over de gehele wereld
verscheept wordt. Maar heel klein bestaat ook. Zo zijn er ook in Nederland
producenten van biogas die hun product ter plaatste omzetten in LNG.
Belangrijkste tussenvorm is die van de zogeheten peakshaver. Gasunie
heeft op de Maasvlakte zo’n bolvormige thermoskan staan. Het bedrijf
maakt met het gewone aardgas uit de pijpleiding LNG dat kan worden
gebruikt op koude winterdagen als de vraag groter is dan het aanbod. De productie ervan komt gewoon van het gas in de pijpleiding.
Doel Gasunie-installatie kan cira 78 miljoen m3 opslaan en heeft
een maximum productiecapaciteit van 1,3 miljoen kuub per uur.

carrière

Professor Heck?
De meesten van jullie zullen me slechts herkennen als
de defensieve helft van het dynamische duo dat rond de
millenniumwisseling jarenlang de tafelvoetbalscene van
Van der Waals domineerde. Hoe komt zo iemand dan toch
in de academische wetenschap terecht? Een verhaal van
toevalligheden of predestinatie? Graag deel ik bij dezen mijn
persoonlijke carrièreverhaal, ter leering ende vermaeck.

De voortekenen
… waren niet zo goed. Tijdens mijn studie Technische Natuurkunde, begonnen in 1995, heb ik alles wat op mijn pad kwam
met beide handen aangepakt, behalve de studie zelf. Van
jeugdzonden als het onofficiële dispuut GLF, tot serieuze
activiteiten als een bestuursfunctie bij Van der Waals in het
beruchte bestuur “Vooruit met de Geit”. Tussen de talloze
commissies en bestuursfuncties door probeerde ik een stage
bij Werveldynamica uit, maar prof. GertJan van Heijst heeft
waarschijnlijk meer moeten zoeken naar zijn vermiste stagiair
dan naar zijn tripoolwervels. De doorverwijzing die ik kreeg van
prof. Herman Beijerinck na een mondeling kleuterkwantum
was meer richting studentenpsycholoog dan richting doctorstitel. En voor mijn externe stage trok het culturele avontuur van India me meer dan een Ivy League-universiteit.

Maar toch...
Mijn favoriete speelgoed als kind was een lenzendoos die ik
van mijn tante had gekregen, en waarmee je projecties van
dia’s op de muur kon maken. Ook van het Philips-logo op
de gloeilamp overigens, hetgeen een empirische introductie
was van het concept ‘brandpuntsafstand’. Tijdens de lessen
natuurkunde op de middelbare school was het uitkloppen van
de schoolbordborstel boven een laserstraal een van de hoogtepunten. Als commissaris externe betrekkingen bij Van der
Waals kwam ik veel met KPN in aanraking. Ik hoorde voor het
eerst van zogenaamde WDM-technologie: het combineren van
verschillende kleuren lasers in een glasvezel om zo de datasnelheden te verhogen. De mogelijkheid om met rode, gele
en blauwe lasers te werken fascineerde me en inspireerde
me om in 1999 een symposium over dit onderwerp mede
te organiseren: Photonics on the Frontline – communication
with the speed of light. Ik volgde zelfs een keuzevak Optische
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Communicatie bij prof. Djan Khoe bij Elektrotechniek. Het was
wel een beetje een afknapper om te horen dat glasvezelcommunicatie met infrarode lasers plaatsvindt, en dat de KPN-plaatjes
slechts ‘illustratief’ rood, geel en blauw waren ingekleurd.

De ommekeer
Nou ja, een ommekeer was het misschien niet, maar een ontdekking waar mijn werkelijke motivatie lag dan toch wel: afstuderen
en het zoeken van mijn eerste baan. Daar waar ik tijdens mijn
studie het idee had dat ik strategisch consultant of bankier wilde
worden, veranderde dat al enigszins tijdens mijn afstuderen bij
ASML. Hier werkte ik, onder begeleiding van Arie den Boef, nu
tevens bijzonder hoogleraar Metrologie en Nanolithografie aan
de VU, aan een optische sensor. Het toegepaste karakter van
het onderzoek beviel me wel en ik haalde een grote voldoening
uit het feit dat mijn simpele model heel accuraat de complexe
werkelijkheid van diffractie kon weergeven. Waarom moeilijk
doen als het makkelijk kan? Dat bleek uiteindelijk een rode draad
van mijn onderzoek te worden, maar daarover later meer.

"Alles wat op mijn pad kwam,
pakte ik met beide handen aan,
behalve de studie zelf."
We schrijven inmiddels 2002, het jaar van mijn afstuderen en
het jaar van misschien wel de grootste crash uit de wereldgeschiedenis: het knappen van de telecom-bubble. Mijn ontluikende liefde voor de lasers en fotonica begon op een doodlopende straat te lijken. Niet heel verwonderlijk dat mijn eerste

Foto: Bart van Overbeeke

baan na afstuderen in de afwaskeukens van de Eindhovense
Philips-kantines lag. Spiegelende borden zijn kennelijk een
probaat middel tot zelfreflectie en ik zag mezelf geconfronteerd met de keuze tussen het aannemen van een baan in een
vakgebied dat me minder interesseerde, of... promoveren.

Naar E-Hoog
Een advertentie voor ‘optisch-signaalbewerking’ in de Optische
Communicatie-groep bij Elektrotechniek trok mijn aandacht.
Hoewel ik niet precies wist wat dit inhield, solliciteerde ik en
werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht nog dat ik
mijn eigen glazen ingooide toen me gevraagd werd of promoveren altijd al mijn droom was, en ik daar negatief op moest
antwoorden. Dat was in principe misschien ook zo, ware het
niet dat degene die me interviewde, prof. Daan Lenstra, ook
een gesprek had geregeld in de groep van prof. Meint Smit
in fotonisch geïntegreerde circuits, ofwel optische chips.
Hier werd ik rondgeleid door dr. Erwin Bente en ik refereerde
bij die gelegenheid aan mijn eerdere sollicitatiegesprek. Zijn
antwoord “dat dat allemaal niets uitmaakt, zolang je het maar
leuk vindt” bracht ons in mijn optiek meteen op eenzelfde lijn.
Ik ging dus de komende vier jaar optische chipjes ontwerpen.

de kwantummechanica hoeft te duiken, want dan wordt het
onpraktisch. Ik werkte aan optische chips met lasers die zeer
korte pulsen afgeven, rond de picoseconde, en waarvan ik de
pulsvorm dan ook nog eens willekeurig kon bepalen. Volgens
mijn projectbeschrijving lagen toepassingen in de telecommunicatie, maar die industrie, inclusief mijn gehele STW Gebruikerscommissie, lag in die jaren op haar gat. Dat noopte ons om
verder te kijken. Allereerst naar biomedische toepassingen,
waarvoor ik een STW Valorisatie Grant heb gekregen. Later
verschoof dit naar metrologietoepassingen, zoals afstands- u

De perfecte balans
Voor mij was dit onderwerp de perfecte keus, waar ik mijn
achtergrond als natuurkundige kon gebruiken om toegepast en
high-tech onderzoek te doen. In fotonische integratie, net als in
elektronische integratie, is het de bedoeling dat je een goede
balans vindt tussen de wisselwerking van alle componenten
op de chip, waarvoor je een brede kennis moet hebben. Dit
impliceert meteen dat je een afweging moet maken hoe diep
je wil graven in de fysische kant: diep genoeg om op circuitniveau alles te begrijpen. Maar niet zo diep dat je zwaar in

In de toekomst zullen onze processoren voorzien zijn van een optisch
netwerk, geïntegreerd op de processor, bijvoorbeeld om de verschillende cores in een multi-coreprocessor met elkaar te verbinden. We
werken aan de technologie om honderden terabits per seconde over
zo’n processor heen te leiden. Artwork: Martijn Heck.

N! augustus 2017 | 23

u bepaling. Ik introduceerde deze optische-chiptechnologie in
de groep van profs. Wim Ubachs en Kjeld Eikema bij het Laserlab
van de VU en heb hier een jaar lang als postdoc aan gewerkt.

Het perspectief
Ik heb echt een geweldige tijd gehad bij de groep van Meint
Smit, met hele leuke collega’s, en activiteiten zoals het vOEDbalteam dat deelnam aan de interne zaalvoetbalcompetitie van de
TU/e. Echter, de ambities voor de technologie van fotonische
integratie waren hoog, maar de industrie wilde nog niet echt
happen, en dat begon wat te wringen. Ook was het zo dat na
dertien jaar TU/e het misschien wel eens tijd werd om verder
te kijken. Uit de VS kwamen berichten dat bedrijven als IBM
en Intel een nieuwe technologie hadden omarmd: siliciumfotonica. Technisch intermezzo: in Eindhoven werkten we met
optische-chiptechnologie gebaseerd op indiumfosfide, de
beste technologie om laserdiodes te maken, maar lastig om te
bewerken. Siliciumfotonica is gebaseerd op de halfgeleiderindustrie en maakt gebruik van, onder andere (veer in hun achterste
voor vele VENI-leden), ASML lithografiemachines. Het feit
dat Intel en IBM in deze technologie stapten, bracht een hele
nieuwe dynamiek, waar ik graag onderdeel van wilde uitmaken.

Op naar de VS
We schrijven inmiddels 2008, en een nieuwe economische
crisis leek het solliciteren bij deze bedrijven te gaan bemoeilijken. Toen kwam Meint Smit met de vraag of hij “kon navragen
bij UCSB of ze nog een postdoc nodig hadden”, aangezien hij
toch Californië ging bezoeken voor lezingen. Ik was nog nooit
in Californië geweest, maar zolang het oost- of westkust was,
leek het wel aantrekkelijk, dus waarom niet? De Universiteit van
Californië Santa Barbara had op dat moment net de belangrijke
uitvinding gedaan hoe ze lasers op siliciumchips konden integreren, en werkte nauw samen met Intel. Perfect dus. Ik had
een tien minuten durend sollicitatiegesprek per telefoon met
prof. John Bowers, die op dat moment op een vliegveld zat en
continu wegviel, maar het was kennelijk overtuigend genoeg.
Begin 2009 vertrok ik dus met 23 kg bagage naar de VS om,
voor een jaar of twee, dacht ik, een nieuw leven te beginnen.

droom sinds ik studeerde, lagen binnen handbereik en de
uitnodigingen om te komen solliciteren stroomden binnen.

Zo kan het dus ook
Mijn tijd als postdoc, echter, was tevens een openbaring voor
wat betreft een mogelijke academische carrière: zo kan het
dus ook. Toen ik nog studeerde had ik nooit een academische
carrière overwogen, tenzij als hoogleraar. Maar goed, daar kom
je niet meteen en ik zag niet zoveel heil in het pad daarnaartoe,
werkend in een grote groep als UD of UHD. In de VS ben je als
Assistant Professor echter al meteen onafhankelijk, een concept
dat nu ook in Europa begint door te dringen. John Bowers had
me veel verantwoordelijkheid gegeven, liet me projecten leiden
en promovendi begeleiden, liet me complete projectvoorstellen
schrijven, en gaf me de leiding over de technologie-ontwikkeling.

"De TU/e is een vruchtbare
voedingsbodem geweest."
De diversiteit aan projecten betekende tevens dat ik wetenschappelijk gezien altijd mijn ei kwijt kon. Na drie jaar postdoc
had ik alles zo’n beetje gedaan, en zelfs DARPA-reviews,
toch altijd zweetmomentjes, werden een routine. Onafhankelijkheid lonkte. En een bewijsdrang: kan ik het ook zelf,
zonder een professor van wereldklasse als groepsleider?

Een eigen groep
Een academische carrière kent twee redelijk significante
hobbels: je moet een baan krijgen en je moet geld binnenhalen
voor je onderzoek. Eerst die baan dus. Het is niet zo dat de
Intermediair je meteen tientallen vacatures toont in de stad
van je keuze. Ik definieerde mijn zoekgebied dus als “Noordwest-Europa”. Ik had interviews in vijf verschillende landen

"Spiegelende borden zijn
kennelijk een probaat middel
tot zelfreflectie."
In de VS kwam ik meteen terecht in een andere dynamiek.
Projecten werden veel hoger en gerichter ingezet dan ik gewend
was in Nederland en Europa, en, wonder boven wonder, het
lukte ons vaak ook nog om die hoge verwachtingen waar te
maken. Het bedrijfsleven daar zat ook veel meer bovenop
de ontwikkelingen en we hadden intensieve samenwerking
met zowel de defensie-industrie, middels DARPA-projecten,
als met de datacom-industrie, zoals Intel en HP. Een start-up
vanuit John Bowers’ groep, Aurrion, was snel aan het groeien
aan de overkant van het vliegveld naast de universiteit. De
mogelijkheden om in de fotonische industrie te werken, mijn
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Handje van de Deense minister voor Onderwijs en Wetenschappen
Søren Pind (links met de bloemen) voor mijn Sapere Aude-subsidie voor
ultra-stabiele gigahertz-oscillatoren, gebaseerd op optische chips.
Foto: Jens Kargaard Madsen.

gevoel dat ik pas aan het begin van mijn carrière sta. Ik kom
regelmatig medestudenten en medepromovendi tegen in deze
wereld, op zeer relevante posities, wat eens te meer aantoont
dat de TU/e een vruchtbare voedingsbodem is geweest.

Terugkijken

Een van de nieuwe gebouwen van Aarhus Universiteit voor haar nieuwe
departement voor technische wetenschappen, in de haven van de oude
vikingstad. Foto: Kjaer & Richter Architects/Christensen & Co.

en uiteindelijk kreeg ik een aanbod van Aarhus Universiteit in
Denemarken, waar ik eind 2013 startte. Onafhankelijkheid was
meteen gewaarborgd, aangezien het departement geheel nieuw
was en er dus vrijwel geen oude garde rondliep. Ik had dus
een kantoor, een bureau, een computer en een lege optische
tafel in de kelder van het gebouw. O ja, en alle vrijheid om te
doen wat ik wilde, zolang ik maar zelf voor het geld zorgde.
Onderzoeksvoorstellen schrijven dus. Ik had hierbij het geluk
dat ik hiermee al redelijk wat ervaring had opgedaan in de VS
en dat het onderzoek daar – sorry – voorliep op het onderzoek
in de EU. Veel ideeën kon ik dus hergebruiken. Ik had echter
geen eigen faciliteiten in Aarhus om optische chips te fabriceren,
dus lanceerde ik een radicaal nieuwe aanpak: ik zou een fabless
groep worden, wat zoveel betekent als dat ik mijn chips ging
bedenken, ontwerpen en doormeten, maar extern liet fabriceren.
Die aanpak werd mogelijk gemaakt door, onder andere, mijn
voormalige promotiegroep, waar Meint Smit inmiddels een heel
ecosysteem had geïnspireerd, met fabricagefaciliteiten, ontwerpers en ontwerpsoftware. Ik kon dus bij mijn medepromovendus
Luc Augustin terecht, die nu SMART Photonics leidt als CTO.

"Ik had alle vrijheid om te doen
wat ik wilde, zolang ik maar zelf
voor het geld zorgde."
De afgelopen jaren is mijn groep gegroeid naar vijf promovendi
en één postdoc, en heb ik bijna 4 miljoen euro aan financiering
binnengesleept, waaronder het Deense equivalent van een
Vidi-subsidie en een prestigieus Europees FET Open-project als
Coordinator. Na drieënhalf jaar hard werken om dit op te zetten,
beginnen nu langzaam ook de eerste resultaten te komen, zij
het nog mondjesmaat. Maar ik heb vertrouwen in mijn promovendi dat ze binnenkort met veel meer komen. En de huidige
samenwerking met Eindhoven maakt de cirkel rond. Nou ja,
laten we het een spiraal noemen: ik ben nog jong en ik heb het

Ik wil niet de pretentie hebben dat ik uit mijn verhaal wijze
levenslessen of carrièreadvies kan destilleren. Ik heb vooral
gedaan wat ik leuk vond en heb de mogelijkheden gepakt
als ze voorbij kwamen. Natuurlijk, zoals alle VENI-leden,
ben ik gezegend met een zeker intellectueel talent, en heb
een ‘papiertje’ (lees Nederlands ingenieursdiploma) dat veel
deuren opent, dus dat is makkelijk praten. Wij hebben nu
eenmaal wat meer keuze dan de gemiddelde Nederlander. Ik
zou zeggen: maak dan ook goed gebruik van dat voorrecht.
Ervaringen opgedaan als bestuurslid bij studievereniging Van
der Waals zijn ook zeker van essentieel belang geweest, zelfs
voor een academische carrière, alsook mijn kortstondige flirts
met adviesbureaus als McKinsey. Hun driedaagse business
course was leerzamer en relevanter dan al mijn bedrijfskundekeuzevakken bij elkaar. Het opzetten van een academische
groep is als het starten van een bedrijf: ideeën genereren, een
plan opzetten, geld binnenhalen, mensen aannemen, mensen
begeleiden en inspireren, financiën en faciliteiten op orde
hebben, netwerken, samenwerken en, uiteindelijk, resultaten
leveren. En misschien komt die echte start-up er ook nog wel
eens: ideeën genoeg, maar een eigenwijze acadeem weet het
vaak beter dan de economie, wat filosofisch gezien aantrekkelijk is, maar praktisch gezien geen brood op de plank brengt.
—
Door: Martijn Heck (Associate Professor Aarhus
Universiteit, Denemarken)

Curriculum Vitae
Martijn Heck
Geboren:
24 oktober 1976
Nijmegen

Opleidingen
1995 – 2002:
1989 – 1995:

Technische Natuurkunde, TU/e
VWO, SG Augustinianum, Eindhoven

Werkzaamheden
2013 – heden:
Associate Professor, Aarhus University,
Department of Engineering,
Denemarken
Postdoc en Research Scientist,
2009 – 2013:
UC Santa Barbara, VS
Postdoc Laser Centre VU Amsterdam
2008 – 2009:
Postdoc COBRA Research
2007 – 2008:
Institute, TU/e
Promovendus Opto-Electronic Devices
2003 – 2007:
(OED), Elektrotechniek, TU/e
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Filosofie voor de fysica

Foto: Rafaël, 1510, School van Athene.

VARIA

Fysica en filosofie zijn van oudsher innig verbonden. De eerste wis- en natuurkundigen waren allen
filosoof. Of beter gezegd, er bestond nog geen onderscheid tussen de twee. Denk aan namen als
Pythagoras, Democritus en Archimedes. Een relatie tussen de zijden van rechthoekige driehoeken,
de grondleggers van de atoomtheorie, de wet van Archimedes, allemaal zaken die wij tweeduizend
jaar later nog voor waar aannemen. Ideeën die in de zesde, vierde en derde eeuw voor Christus zo
revolutionair waren als de zwaartekrachttheorie van Erik Verlinde dat anno 2017 is.

Van mythos naar logos
Als beginpunt van de Westerse filosofie wordt vaak het Griekenland van de zesde eeuw voor Christus aangewezen. In de
periode daarvoor was de Griekse cultuur nog oraal: de cultuur
wordt mondeling overgeleverd, het normen- en waardesysteem is onveranderlijk en zonder kritiek. De vraag naar het
waarom wordt beantwoord met een mythe. Het reilen en
zeilen van de wereld wordt bepaald door goddelijke krachten.
Waarheden worden niet tot nauwelijks in twijfel getrokken.
Door de uitbreiding van het Griekse cultuurgebied, dankzij kolonisatie en handel, komen de Grieken in contact met vreemde
volkeren. Ook gedreven door de wens tot innovatie, ontstaat
een kentering in de Griekse wereldbeschouwing. Gevestigde
normen en waarden komen op de helling te staan. De mythe als
alomvattende verklaring delft het onderspit. Nieuwe, rationele
onderbouwingen moeten worden gezocht om de wereld te
beschrijven. Hier begint de filosofie en de natuurwetenschap.

spreekt Empedocles al over krachten. Democritus (460-370
v.Chr.) gaat nog een stap verder. Volgens hem bestaat de
werkelijkheid uit ondeelbare bouwsteentjes. Deze bouwstenen
zouden eeuwig en onveranderlijk zijn. Als je een beetje met je
ogen knijpt, lijkt dat al best veel op massabehoud. Democritus
noemde ze atomen (a-: niet; témnein: snijden). Eerst John
Dalton en zijn atoomtheorie uit de negentiende eeuw, daarna
de verfijning daarvan door Ernest Rutherford en Niels Bohr in
de twintigste, heeft aangetoond: Democritus had gelijk. Pas
in de kwantummechanische beschouwing kun je er kanttekeningen bij plaatsen. Maar goed, de kwantummechanica plaatst
kanttekeningen bij ongeveer alles wat voor 1930 is ontdekt.

De zoektocht naar de oerstof
De allereerste filosofen worden vaak de natuurfilosofen
genoemd. Ze hebben hun oorsprong in het Griekse Milete,
rond de zesde eeuw voor Christus. Ze houden zich vooral
bezig met de vraag waaruit materie bestaat. Er zou een soort
‘oerstof’ moeten bestaan, waaruit alles ontstaat en waartoe
alles wederkeert. Thales - hij heeft ook die wiskundige stelling
op zijn naam staan - gelooft dat dit water is. Anaximander denkt
dat het onbepaalbaar is en Anaximenes denkt dat het lucht
is. Honderd jaar later besluit Empedocles dat er vier oerelementen moeten zijn: aarde, lucht, water en vuur. Die elementen
kunnen mengen en ontbinden dankzij de krachten ‘liefde’ en
‘haat’. Tweeduizend jaar voordat Newtons Principia verschijnt,
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Hippocrates (rechts) komt op bezoek bij Democritus (links) in Abdera.
Schilderij van Jan Pynas uit 1614, op dit moment te bewonderen in het
Rembrandthuis te Amsterdam.

Aristoteles
Tien jaar voor de dood van Democritus ziet Aristoteles (384322 v.Chr.) het levenslicht. Hij is de leerling van Plato en heeft
als eerste het plan om een allesomvattend systeem van weten
te ontwikkelen. Op de School van Athene (kopfoto) zijn Plato
(links) en Aristoteles (rechts) de twee centrale figuren. Aristoteles is een groot voorstander van empirische methoden. Dat
is een flinke breuk met zijn leermeester, Plato, want die is van
mening dat onze zintuigen ons toch alleen maar bedriegen. Tsja,
dan heeft empirie weinig zin. Aristoteles daarentegen gaat vol
overtuiging de natuur in om daar een groot aantal diersoorten
minutieus te bestuderen en te beschrijven. Aristoteles poogt
diersoorten te categoriseren naar hun gemeenschappelijke
kenmerken. De biologie van Aristoteles blijft tot aan de evolutietheorie van Darwin, zo'n tweeduizend jaar later, onveranderd.
Behalve dat hij een groot bioloog is, wordt Aristoteles ook wel
beschouwd als de grondlegger van de logica. Hij stelt regels
op voor de logische gevolgtrekking uit verschillende constateringen. Constatering één: alle dieren zijn sterfelijk. Constatering twee: een hamster is een dier. Conclusie: een hamster is
sterfelijk. Zo simpel als dit intuïtief ook moge klinken, Aristoteles is de eerste die dit soort redeneringen formaliseert aan
de hand van strikte regels. De syllogistiek, zoals deze vorm
van logica heet, blijft lang de enige. George Boole, bekend
van de booleaanse operatoren die zoekmachines hanteren,
en Gottlob Frege, grondlegger van de moderne wiskundige logica, ontwikkelen in de negentiende eeuw hun eigen
systemen, maar ze zijn gelijkwaardig aan de syllogistiek. De
Aristoteliaanse logica blijft een feit. Hamsters zijn sterfelijk.

De doeloorzaak
Waarom regent het? Waterdamp koelt in de wolken af en
condenseert tot regendruppels, die vervolgens door de zwaartekracht naar beneden worden getrokken. Aristoteles zou het
hiermee eens zijn, maar zou opmerken dat je uitleg onvolledig
is: slechts drie van de vier oorzaken zijn benoemd. De aanwezigheid van waterdamp in de wolken, noemt hij de 'materiële
oorzaak', het afkoelen ervan de 'bewegende oorzaak' en het feit
dat regendruppels naar de aarde vallen de 'formele oorzaak'.
"Maar," zal hij je vertellen, "de regen valt omdat de planten en de
dieren regenwater nodig hebben." Dit noemt hij de 'doeloorzaak'.
Aristoteles dicht aan processen altijd een doel toe. De teleologie,
die ervan uitgaat dat alle verandering in de natuur een doel heeft,
is lange tijd door natuurwetenschappers voor waar aangenomen.

En verder
De hellenistische periode (330-30 v.Chr.) brengt verder weinig
spannends met zich mee. Er wordt voornamelijk voortgebouwd
op de denkbeelden van Socrates, Plato en Aristoteles. Dan
wordt Griekenland veroverd door de Romeinen; weer niet zo'n
heel spannende periode. In de middeleeuwen ontwikkelt de
filosofie zich in het Westen voornamelijk heel sterk in combinatie met de theologie. Vanaf de dertiende eeuw worden de
filosofie en wetenschap van Aristoteles herontdekt. Het zal tot
na de middeleeuwen duren voordat Aristoteles voorbijgestreefd
wordt; daar hebben we het wellicht een volgende keer over.
—
Door: Jens Peter Frankemölle (redactielid Van der Waals)

Archimedes aan zijn bureau, geschilderd door Domenico Fetti in
1620. Het schilderij is tegenwoordig te zien in museum Alte Meister in Dresden.

Archimedes
Archimedes (287-212 v.Chr.) wordt geboren te Syracuse,
Griekenland. Geen filosoof, maar een echte ingenieur. Hij
wordt daarnaast algemeen beschouwd als de grootste
wiskundige van de oudheid. We kennen hem natuurlijk
allemaal van de Wet van Archimedes, maar hij heeft veel
meer ontwikkeld. Op het gebied van de natuurkunde is ook
de hefboomwet van zijn hand. "Geef me een plek waar ik
sta, en ik beweeg de aarde" zou hij daarover hebben gezegd.
Tegenwoordig wordt Archimedes zo mogelijk nog meer
geroemd om zijn wiskundige sprongen dan zijn natuurkundige ontdekkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld de uitputtingsmethode, een voorloper van de integraalrekening, en de Archimedesspiraal, die gebruikt is om twee van de drie klassieke
meetkundige problemen van de Grieken mee op te lossen.
Daarnaast ontwikkelde hij allerlei technieken, zoals de
schroef van Archimedes, voor vloeistof- en poedertransport,
en de IJzeren hand, om boten mee uit het water te tillen en
zo te doen kapseizen, zeer geschikt in tijden van oorlog.
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Tennisfysica

Het is de finale van Wimbledon, vierde set, tiebreak, 7-7. Nadal
neemt de koppositie over met de meest fantastische forehand
passing langs Federer. Het is nu 8-7 voor Nadal, opnieuw
wedstrijdpunt. Nadal serveert vanaf links een service naar buiten
op de backhand van Federer (zijn zwakste slag). Federer slaat
de bal kort cross terug. Nu moet Nadal wel aanvallen: een diepe
topspin forehand, opnieuw op de backhand van Federer. Nadal
sluit aan op het net, de wedstrijd lijkt gespeeld te zijn, Federer
staat uit positie ver achter de baseline. Uit deze onmogelijk
positie zal hij misschien één op de twintig keer een winnende
bal slaan. Maar tegen ieders verbazing doet hij precies dat. Een
topspin backhandwinner langs de lijn. Federer is zo’n speler
die de kansen tart. Maar waarop zijn deze kansen gebaseerd?
Natuurkunde als je het mij vraagt.
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WETENSCHAP

Het dynamisch karakter van tennis
Tennis is een ontzettend dynamische sport. Als je een klein
onderdeel van je spel verandert, kan dat plots de wedstrijd doen
keren. Federer en Nadal zijn meesters in het uitvogelen van deze
onderdelen in hun spel, daarbij zijn ze getalenteerd en atletisch
genoeg om zo’n aspect van hun spel te veranderen. Niet alleen
de tennisspelers zijn dynamisch in de sport, maar ook de natuurkunde die we gebruiken om het spel te beschrijven bestaat uit
een dynamisch systeem. In dit artikel zal ik de tennisfysica van
een middelbare-schoolniveau proberen op te hogen naar een
meer academisch niveau, waarin bal- en baanfysica een belangrijke rol spelen. Zij bepalen waar welke spelertypes succesvol
zijn. Voor ons als bankhangende natuurkundigen kan een potje
tennis kijken misschien wel interessanter zijn dan het nutteloos
heen en weer slaan van een pluizige bal. Voor mij persoonlijk leidt het tot bloedstollende experimentele momenten.

Middelbare-schoolnatuurkunde
Het meest basale model van tennis is enkel gebaseerd op
zwaartekracht en de kracht van de slag. De baan waarin de
bal geslagen wordt is afhankelijk van de mate waarin beide
krachten werken op de bal. Uiteraard staat de zwaartekracht
verticaal en de kracht van het racket loodrecht op het racketblad. Wanneer men de kracht, hoek en raakpunt van bal met
het racketblad kent, kan het stuitpunt van de bal bepaald
worden. Appeltje-eitje, maar grote onzin. Niet alle krachten
zijn in overweging genomen. We moeten onze krachtenbalans
uitbouwen. Een goed begin is het medium waarin de tennisbal
beweegt, de lucht, in overweging te nemen. De lucht zorgt
voor weerstand. Maar op wat voor manier kunnen we deze
weerstand bepalen, is hij altijd hetzelfde voor iedere tennisbal?

Weerstand
In de natuurkunde houden we van versimpelen van
problemen en daarom zullen we ook daar beginnen.
Stel een tennisbal is een bol met een glad oppervlak die gedurende de gehele baan hetzelfde blijft.
Weerstand kan je verwaarlozen! Dat staat in bijna elke middelbare-schoolsom. We nemen de proef op de som en vergelijken beide krachten. Voor een snelheid van 30 m/s blijkt de

aerodynamische weerstand Fd = 1,7 Fg. Blijkbaar is weerstand
toch niet verwaarloosbaar. Het ligt voor de hand dat richting
van de weerstandskracht tegengesteld is aan de beweegrichting van de tennisbal. Een hogere weerstand zal de bal doen
afremmen. In tennis wil je een tennisbal die niet te snel en
niet te langzaam gaat. Daarom wordt soms de balgrootte
gevarieerd om te compenseren voor andere effecten.

Tennis naar een hoger niveau
De dichtheid is lager op hoger gelegen locaties, doordat de
druk afhankelijk is van de hoogte waarop je je bevindt. De
dichtheid op zich kan dan met behulp van de ideale gaswet
bepaald worden. Door deze lagere dichtheid wordt de baan
van de bal drastisch veranderd. Een interessant feit dat veelvuldig gebruikt wordt door sportcommentatoren tijdens het
graveltoernooi van Madrid. Madrid ligt 667 meter boven zeeniveau. Sommige spelers zouden hierdoor volgens sportkenners
op deze plek minder kans hebben het toernooi te winnen.

"Een hoger gelegen toernooi ligt
aanvallende spelers meer door
de snellere baancondities."
Met behulp van MATLAB is de balbaan voor tennisballen op
verschillende hoogtes bepaald. Er is duidelijk een verschil te zien
in de drie uitgekozen toernooien. De afstand tot het stuitpunt
is opzienbarend groter wanneer de wedstrijd op een grotere
hoogte is. Maar dit betekent ook dat de tijd die de bal erover
doet om tot één meter voorbij de baselijn te komen langer is.

Het magnuseffect en topspin
Het magnuseffect zie ik persoonlijk als de belangrijkste natuurkundige factor in het tennisspel. Wanneer je een bal slaat kan
je namelijk ook rotatie aan de bal meegeven. Doordat de bal
roteert, meestal rondom een horizontale as loodrecht op de
richting van de bal, zal de bal afbuigen. Deze afbuigende beweging wordt veroorzaakt door een kracht die op haar beurt het u

Figuur 1: De balbaan van drie tennisballen geslagen op precies dezelfde manier maar op een verschillende hoogte. Op zeeniveau (0 m), Madrid
(667 m) en in Bogota (2500 m), waar het meest hooggelegen tennistoernooi plaatsvindt. Zoals te zien is in de figuur heeft het verschil in luchtdruk
een grote invloed op het stuitpunt van de bal. Deze bal werd geslagen met een horizontale snelheid van 30 m/s en een verticale snelheid van 6 m/s.
De rotatie meegegeven aan de bal bedroeg 200 rpm. Andere resultaten kunnen worden geproduceerd met het MATLAB-script dat via
redactie@vdwaals.nl verkijgbaar is.
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Figuur 2: De balbaan van drie tennisballen geslagen met verschillende mate van topspin. Door het magnuseffect zullen de ballen met een hogere
rotatie (met de klok mee) zorgen voor een grotere kracht loodrecht op de balbaan. Zo kan een bal die met meer spin wordt geslagen dus ook harder
worden geslagen voordat de bal achter de baselijn terecht komt. De ballen hebben ieder een beginsnelheid van 30 m/s in horizontale richting en
8 m/s in verticale richting.

u gevolg is van een drukverschil in de wake van
de bal. Dit komt doordat de loslating plaatsvindt
op een asymmetrische manier, zoals voor topspin
en backspin is weergegeven in figuur 3.

Waarom ballen haren hebben
Een tennisbal is een rubberen bal met daarop een laag vilt. Deze
laag vilt is er niet voor niets. In de 16e eeuw, in het beginstadium van de sport tennis, werden ballen gemaakt van kurk en
doek, wol en mensenharen. Volgens Jerry McCoy heeft de
traditionele ruwe vacht van een tennisbal wel een gevolg voor
het spel. Het zou de balsnelheid doen afnemen (verhoogde
weerstand ) en de spelers zouden de bal beter kunnen controleren. Daarnaast wordt het effect van de rotatie vergroot.
De claim dat de tennisbal met een ruwe vacht meer weerstand
ondervindt in de lucht blijkt niet geheel correct. Dit is alleen
waar als de snelheid van de bal laag is. In deze positie zullen de
kleine haartjes op de tennis bal rechtop staan en zorgen voor

een groter oppervlak waaraan weerstand verbonden is. Echter
wanneer de snelheid groter wordt, zullen de haartjes op het
oppervlak van de bal vlak gaan liggen. Hierdoor zal weerstand
afnemen omdat het een gestroomlijndere vorm heeft. Ook
wordt er een helling gevormd en zal er eerder loslating plaatsvinden van de grenslaag tussen lucht en bal. Zie figuur 3 en 4.
Als de bal op het speelveld stuit, maakt de ruwe vacht dat hij
goed in de ondergrond blijft haken. De natuurkundige Richard
Garwin (Columbia University, New York) onderzocht wat er dan
gebeurt. Door de vacht komt de bal abrupt tot stilstand. Daardoor krijgt de bal een harde klap en ontstaat er binnenin een
schokgolf, die maakt dat hij net in een andere richting wegstuit
dan je zou verwachten. Er treedt heel weinig energieverlies op,
waardoor de bal ook met meer kracht terugstuit. Dit effect kan
vergeleken worden met het stuiteren van een steen op water.

Gravel, gras of hardcourt: wat heb jij het liefst?
Hoewel de afmetingen van een tennisbaan tot in de centimeters vastgelegd zijn, is de baansoort dat niet. De baansoort
(gras, gravel of hardcourt) staat niet vast. Toch is de baansoort
van groot belang op het tennisspel. Gras staat bekend als
een snelle ondergrond met een lage balstuit, ideaal voor een
aanvallende speler als Federer. Gravel daarentegen is een
veel langzamere ondergrond en heeft een lage balstuit, beter
passend bij de speelstijl van een verdedigende speler als Nadal.
Blijkbaar is de ondergrond van invloed op de baan van de bal,
maar hoe? Howard Brody beschreef in zijn artikel ‘That’s how
the ball bounces’ hoe het stuiteren van een tennisbal gekwan-

Figuur 4: De figuur geeft een weergave van de snelheidsgradiënt rondom een tennisbal. Aan het oppervlakte van de tennisbal zal de snelheid
Figuur 3: De assymetrische loslating die plaatsvind rond een roterende

van de aankomende wind nul zijn. Wanneer de stroming naar achter over

bal met ofwel top- dan wel backspin. De afscheiding van de grenslaag

de bal beweegt, is te zien dat de grenslaag groeit en dat er een omkeer

vindt eerder plaats aan de bovenkant dan aan de onderkant in het geval

komt van de snelheid en dat de richting van de snelheid verandert. Dit

van topspin. De druk aan de bovenkant van de bal is dan groter en dat

punt wordt het loslingspunt genoemd. In het geval van rotatie is de

resulteert in een neerwaartse kracht. Voor backspin vice versa.

weerstand die de bal uitoefent op de stroming groter of kleiner voor res-

Bron: http://twu.tennis-warehouse.com.

pectievelijk top- en backspin. Bron: http://twu.tennis-warehouse.com.
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Figuur 6: Een krachtenbalans waarin te zien is aan welke krachten de bal
onderhevig is als hij op de baan stuit.

Figuur 5: Federer en Nadal spelen tegen elkaar op een baan die zowel
gravel als gras is. De wedstrijd werd gewonnen door Nadal. Misschien is
hier ook een natuurkundige verklaring voor. Bron: www.welt.de.

tificeerd kan worden. De twee fysische identiteiten die van
belang zijn voor het stuiteren zijn de wrijvingcoëfficiënt (µ)
en de restitutiecoëfficiënt (e). Als een bal met voorwaartse
snelheid op de baan stuit, zal deze bal gedurende de stuit
een kracht in tegengestelde richting ondervinden parallel
aan het contactoppervlak tussen bal en baan. Deze kracht
zal een rotatie in gang zetten die bekend staat als topspin.
Wanneer de bal op de grond stuit, maakt hij contact met de
tennisbaan voor 5 ms. Gedurende deze periode ondervindt
de bal drie krachten: de zwaartekracht, wrijvingskracht en de
normaal kracht. De normaalkracht kan worden uitgedrukt in:

FN = m ∗ g + m ∗ dvy /dt = 0 + m ∗ viy (1 + e)

Hierbij is de zwaartekracht gedurende de korte periode
van contact te verwaarlozen. Wanneer deze aanname
is gedaan, is de opstuithoek snel berekend:

tan(φ) =

e
cot(θ) − (1 + e)µ

waarin θ de inkomende hoek is en ϕ de uitgaande hoek. Zie

figuur 7 voor een simulatie van de balstuit, de hoogte en tijdverschillen die veroorzaakt worden puur door een andere baansoort.
Een tenniskenner met enig gevoel voor natuurkunde zou kunnen
opmerken dat topspin niet meegenomen is in de stuitervergelijkingen. Daardoor zal de bal van de baan spatten en veel hoger
opstuiten. Laten we hier wat verder op ingaan. Waarom stuit een
bal geslagen met topspin eigenlijk zoveel hoger op? Dit komt niet
doordat de bal een extra kracht ondervindt, maar doordat een
topspinbal geslagen kan worden met een hogere snelheid terwijl
hij hetzelfde stuitpunt heeft. Dit is een van de grootste misvattingen van topspin. Ook het feit dat ballen geslagen met topspin
vaker hoger over het net gaan maakt dat ze hoger opstuiten,
de initiële verticale snelheid voor de stuit is immers groter.

"Topspin zorgt voor een hogere
stuit, maar niet door te stuiteren."
Een potje tennis gaat niet altijd als gepland. Soms sla je de bal
te hard, soms te zacht, soms vergis je je in de stuit en soms in
de hoeveelheid spin die de bal heeft. Hoe voorspelbaar al deze
(1)
zaken ook zijn op basis van de natuurkunde, in de praktijk gaat
niet altijd alles als gepland. Dit heb ik ook ondervonden met het
schrijven van dit artikel: vier pagina's bleek niet voldoende om
alle gewenste informatie over te brengen. Vandaar dat u nog
een artikel tennisfysica II wacht in een van de volgende edities.

(1)

—
Door: Aled Meulenbroek (redactielid Van der Waals)

Figuur 7: De balbaan van drie tennisballen geslagen op precies dezelfde manier. Nu stuiten ze echter verschillend op. De ballen geslagen op gravel
hebben een veel grotere opstuithoek dan de ballen geslagen op hardcourt en gras. Dit komt doordat zowel de restitutiecoëfficiënt als de wrijvingscoëfficiënt groter zijn voor gras e=0,7, µ=0,55, voor hardcourt e=0,8, µ=0,65 en voor gravel e=0,88, µ=0,76. De geslagen bal roteert met 4000 rpm als
hij geslagen wordt. Een horizontale snelheid van 30 m/s en 8 m/s op zeeniveau. De tijd die het kost voor de bal om 1 m achter de baselijn te komen is
1.33 s, 1.40 s en 1.53 s voor respectievelijk gras, hardcourt en gravel. De hoogte varieert dan tussen respectievelijk 0.93 m, 1.30 m, 1.77 m.  
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Op stage in Bologna
In het kader van de buitenlandse stage heb ik ervoor gekozen om voor drie maanden naar
Noord-Italië te verhuizen. Op het moment van schrijven heb ik nog één maand te gaan –
een goed moment om even te reflecteren en mijn ervaringen tot dusver te delen.

Ondanks dat het in begin mei geen hoogseizoen is voor kamerzoekers was het nog een flinke opgave om voor drie maanden
een verblijfplaats te vinden. Voorwerk vanuit Nederland had
niks opgeleverd, dus verbleef ik na aankomst de eerste week
in een hotelletje om vanuit daar verder te zoeken. Toen ik na
een halve week nog geen succes had, besloot ik bij de huisvestingsservice van de universiteit langs te gaan. Met lage
verwachtingen, want over die service had ik alleen maar
slechte verhalen gehoord die bevestigd leken te worden door
de korte e-mailcorrespondentie die ik ermee had gehad. Tot
mijn verbazing werd ik echter uitstekend geholpen, met een
verblijfplek als resultaat: een ruime kamer in een gedeeld
appartement. Vanaf dat moment kon ik me met hervonden
gemoedsrust op mijn stage toeleggen en de stad verkennen.

De stad
Een van de eerste dingen die opvallen aan de stad zijn de vele
zuilengalerijen, ook wel portici genoemd. Je kunt haast de hele
stad doorkruisen met in totaal bijna 40 kilometer van deze overdekte loopwegen. Het langste aaneengesloten exemplaar is een
verbinding van bijna vier kilometer lang tussen de stadspoort en
het heiligdom van San Luca (foto 1), een belangrijk herkenningspunt van de stad in de nabijgelegen heuvels. Tegen het eind van
de zeventiende eeuw is deze portico gebouwd om beschutting te
bieden aan de processie naar San Luca. Toen ik er laatst ’s avonds
doorheen liep, zag ik echter dat het tegenwoordig ook een ander
nut heeft: er zaten tientallen mensen met pizza’s en flessen drank

Foto 2: Pizza-afhaaltent Pizzacasa, een favoriet onder de studentenbevolking. Dat is ook niet vreemd, met pizza's margherita voor € 2,50
per stuk. Gezien de stapels dozen zijn ze goed voorbereid op massa's
hongerige studenten.

te luisteren naar het concert dat Depeche Mode in het nabijgelegen stadion aan het geven was. Vanwege de hoge ligging van
deze portico kun je namelijk van boven het stadion inkijken.
Die pizza's komen overigens van afhaalzaken als Pizzacasa
(foto 2). Immens populair onder de studentenbevolking, en met
goede reden: met uitstekende pizza's margherita voor € 2,50
per stuk ligt de prijs-kwaliteitverhouding bijzonder hoog. Het
loont wel om er buiten spitsuren heen te gaan; rond zeven uur 's
avonds staat er meestal een meterslange rij met wachtenden.

Het onderzoek

Foto 1: Uitzicht over de heuvels ten zuiden van Bologna vanaf de hooggelegen kerk van de Madonna van San Luca. De kerk is verbonden met
de stad via een portico van bijna vier kilometer lang.
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Ik werk voor drie maanden bij de onderzoeksgroep voor industriële plasmatoepassingen, onderdeel van de faculteit Engineering van de universiteit van Bologna. Het onderzoek hier is een
multidisciplinaire mix van scheikunde, natuurkunde en microbiologie. Er wordt voornamelijk gewerkt aan het ontwerpen,
maken en karakteriseren van plasmabronnen voor antibacteriële
toepassingen en voor het behandelen van materialen (bijvoorbeeld om ze waterafstotend te maken). Ik houd me bezig met
de karakterisering van een zelfgemaakte plasmabron van het
surface dielectric barrier discharge -type. Deze bestaat uit een
gesloten luchtkamertje van zo’n tien kubieke centimeter met aan
de bovenkant een metalen gaasje waar elektrische ontladingen
plaatsvinden. Die energetische elektronen breken de luchtmoleculen (voornamelijk zuurstof en stikstof) op in losse zuurstof- en

De taal

Foto 3: Blootstelling van een celgroeimedium aan een plasma in een

corona discharge. Het medium blijft na de blootstelling voor lange tijd
reactieve stoffen bevatten, die experimenteel gebruikt worden om kankercellen te behandelen door ze aan het medium bloot te stellen.

stikstofatomen. Deze reactieve deeltjes zorgen vervolgens dat
er een complex gasmengsel ontstaat van vooral ozon en stikstofoxiden. Ozon staat bekend om zijn antibacteriële werking:
plasmabronnen als deze worden al ruim honderd jaar gebruikt
voor de behandeling van drinkwater. De eerste installatie die dit
deed werd in 1893 in Nederland gebouwd te Oudshoorn, waar
Rijnwater gedesinfecteerd werd voor consumptie. Naast ozon
worden er dus ook nog andere stoffen gevormd in de plasmabron
die zowel bevorderend als beperkend kunnen werken voor de
ozonproductie, afhankelijk van parameters zoals het vermogen
van de bron. Dit delicate samenspel van stoffen probeer ik in
kaart te brengen door middel van absorptiespectroscopie, waarbij
het verschil in golflengte-afhankelijke lichtabsorptie tussen de
verschillende stoffen zorgt voor hun onderscheidbaarheid.
Daarnaast ben ik betrokken bij een meer medisch georiënteerd
onderzoek waarbij we kankercellen behandelen met een celmedium dat blootgesteld is aan een plasma (foto 3). Een deel
van de stoffen die in gasfase door het plasma gevormd worden,
lossen daarbij op in het water, waardoor een langdurig reactief
“plasma-geactiveerd medium” ontstaat. Er zijn aanwijzingen dat
een dergelijk medium gebruikt kan worden voor bestrijding van
kankercellen, terwijl het gezonde cellen vrijwel ongemoeid laat.

De werkcultuur
In tegenstelling tot het vooroordeel dat nog wel eens heerst
onder ons Noord-Europeanen wordt er hier gewoon stevig
doorgewerkt. De promovendi komen gemiddeld rond 9 uur ’s
morgens binnen en vertrekken weer huiswaarts rond 18 uur.
Essentieel onderdeel van de werkdag is de lunch, waarvoor er
over het algemeen twee opties zijn. De ene is de kantine van het
universiteitsgebouw, de andere een groenteboer annex bistro aan
de overkant van de straat. Het komt zelden voor dat er unaniem
voor één van deze opties gekozen wordt, maar uiteindelijk wordt
er toch gezamelijk op één van de twee plekken gegeten. Ongeacht welke optie gekozen wordt, eindigt de lunch altijd in de
universiteitskantine voor een espresso. Als de professor aanwezig
is, is de obscure bistro overigens geen optie meer; die wordt
dan vervangen door een restaurant verderop in de straat waar de
keuze meestal op pizza valt. Nogal een omschakeling ten opzichte
van een lichte Nederlandse lunch, maar zeker niet onaangenaam!

Binnen de onderzoeksgroep is de voertaal Italiaans. Verder is
het in Italië ook lang niet zo gebruikelijk als in Nederland om de
Engelse taal meester te zijn. Dus, deels om wat meer wegwijs
te worden in dit land en de onderzoeksgroep, en deels om
de kennis van de lessen Latijn op de middelbare school eens
praktisch te kunnen toepassen, besloot ik om Italiaanse lessen
te volgen. Via een affiche in de stad kwam ik terecht bij een
beginnerscursus, gegeven door een gezellige vrouw waarmee
ik van tevoren afsprak om met een kopje koffie (hoe anders?)
mijn achtergrond en leerdoelen te bespreken. Ze vertelde me
dat de maximale groepsgrootte zes mensen was, “om het
kleinschalig en persoonlijk te houden”. Wat later ook deel van de
reden bleek te zijn, was dat er simpelweg niet méér mensen in
het ‘klaslokaal’ pasten. De ruimte, een kamertje in haar appartement in het stadscentrum, stond met twee tafels al grotendeels vol. De muren waren naast een whiteboard van boven tot
onder bedekt met grote vellen gekleurd papier, waar ze zelf met
stift de belangrijkste grammaticale overzichten op geschreven
had. De cursus, bestaande uit wekelijks tweemaal twee uur
les plus één uur conversatie met een Italiaan, was desalniettemin erg leerzaam, en was daarnaast een goede manier om
in aanraking te komen met andere uitwisselingsstudenten.

De omgeving
Door de gunstige ligging van Bologna, midden in Noord-Italië,
zijn steden als Florence, Venetië en Milaan allemaal in een uur
met de trein te bereiken. Elk weekend maak ik daar dankbaar
gebruik van! Ook de kleinere plaatsen zijn interessant, hoewel
je daar wel moet opletten hoe laat de laatste trein terug gaat.
Dit kan blijkbaar ook best vóór 21.00 uur zijn, wat voor een
nietsvermoedende toerist als ikzelf nog wel eens kan resulteren
in een ongeplande overnachting ter plaatse. Zelfs om internationaal te reizen hoef je niet ver te gaan: vanaf de kustplaats
Rimini is het met de bus een half uurtje rijden naar de microstaat
San Marino, met zijn prachtige ligging op een berg (foto 4).
Hoewel al dat moois het risico heeft om afleidend te
werken, denk ik een goede balans gevonden te hebben
tussen ervaring opdoen tijdens de stage, de taal leren en
genieten van de natuur en historie van de omgeving. Alledrie hoop ik de komende maand voort te zetten!
—
Door: Jeff Schulpen (redactielid Van der Waals)

Foto 4: Uitzicht vanuit de microstaat San Marino.
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science

The future of data storage:
ultrafast and ultrasmall

Next-generation data storage devices are being developed in
the group of Physics of Nanostructures (FNA). These devices not
only use the charge of the electron, but also its spin, giving rise to
the field of spintronics. Mark Lalieu, PhD student at FNA, will give
us an overview of the latest experimental results of the magnetic
bilayer setup. In a pioneering effort, he generates the spin currents
not electrically, but optically using ultrashort laser pulses.
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Ultrafast magnetization and spintronics

A typical measurement of such a demagnetization is shown
in figure 1. In this figure the normalized magnetization of a
1 nm thick cobalt layer is plotted as a function of time after the
excitation (at Δt = 0). It can be seen that the magnetization is
reduced to about 60% of its initial value within approximately
0.5 ps. After the initial demagnetization the magnetization
slowly recovers to its equilibrium value. This discovery initiated a large amount of scientific research in the years after,
both due to a general interest in the dynamical mechanisms
in this non-equilibrium regime and due to its great potential
in fast and energy efficient magnetic data storage devices.
Spintronics, also called spin electronics, is a field in which not
only the charge but also the spin property of the electron is used
in electronic devices. One of the most well-known examples
of spintronics is the giant magnetoresistance (GMR) effect, for
which its discoverers received the Nobel Prize in Physics in 2007
(see info panel final page). Considering two FM layers that are
separated by a conducting spacer, the GMR effect describes the
large change in electrical resistance of the structure when the
magnetization in the two FM layers changes from a parallel to
an antiparallel configuration. Using this GMR effect the sensitivity of the magnetic field sensor in the read head of the hard
disk drive could be highly increased, allowing a big reduction
in the (magnetic) bit size on the hard disk and therefore a large
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Figure 1: Demagnetization measured on a 1 nm thick Co layer. The
magnetization in the Co layer quenches to about 60% of its initial value
within the first picosecond after the laser-pulse excitation at Δt = 0.
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Two research areas that are explored in the group Physics
of Nanostructures (FNA) are the field of ultrafast magnetization dynamics and the field of spintronics. In the case
of ultrafast magnetization dynamics, we investigate the
response of the magnetization in ferromagnetic (FM) materials after excitation by a femtosecond (fs) laser pulse. This
field gained a lot of attention after the discovery that the
magnetization in an ultra-thin FM layer (nanometer scale) is
quenched within a picosecond (ps) after the excitation.
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Figure 2: Schematic overview of the basic TR-MOKE setup. Figure
adapted from A.J. Schellekens (2014), Manipulating spins (PhD thesis,
Eindhoven University of Technology).

increase in the data storage density. Nowadays, spintronics is
developing the next generation of data storage devices such
as MRAM (magnetic random access memory) and the racetrack memory. These new types of devices are promising with
respect to speed, durability, energy efficiency and storage
density, even allowing data storage in three dimensions.

"Spintronics gained a lot of
attention after the discovery
of picosecond magnetization
quenching."
The fields of ultrafast magnetization dynamics and spintronics became intertwined after the discovery that besides
the demagnetization as shown in figure 1, a spin current
(spin-polarized current) is generated when a thin FM layer is
excited by a femtosecond laser pulse. At the moment, electrically generated spin currents are heavily used in spintronics
to control the magnetization in FM layers, e.g., to transport
or write data in future memory devices. At FNA we are
interested to see if we can establish a similar control of the
magnetization on the ultrafast timescale using optically generated spin currents. We study a magnetic bilayer consisting
of two FM layers separated by a (non-magnetic) conductive
spacer. In this case, the optical spin current that is excited in
one of the FM layers is used to change the direction of the
magnetization in the other FM layer on the (sub) picosecond
timescale. In order to excite and subsequently measure the
magnetization in the FM layers on this ultrafast timescale, a
time-resolved magneto-optical Kerr effect (TR-MOKE) setup
is used, of which a short introduction will be given first.

Pump-probe experiments
A schematic overview of a basic TR-MOKE setup is shown
in figure 2. At the basis of the setup is a Ti:sapphire laser
that produces laser pulses with a duration of about 150 fs.
Each pulse is split into two pulses by a 90:10 beam splitter.
The first pulse, containing 90% of the intensity, is called u
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Precession in magnetic bilayers
Consider the magnetic bilayer and the expected magnetization dynamics during the measurement illustrated in the
cartoon in figure 3(a). As can be seen in the steady state
figure, the magnetic layer is designed to have its magnetizations (represented by the arrows) aligned perpendicularly to
each other. The magnetization in the top FM layer is aligned in
the plane of the layer (±x direction), while the bottom FM layer
has its magnetization directed out-of-plane (±z direction).
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u the pump pulse and is used to excite the magnetic structure. The less intense 10% pulse is used to measure the
magnetization of the structure, and is called the probe pulse.
The magnetization is measured using the magneto-optical Kerr
effect, which describes the change in the polarization of light
when it reflects off a magnetic structure. The probe pulse is
linearly polarized by a polarizer (P) and focussed by a lens at
exactly the same spot on the structure as the pump pulse.
The change in polarization, which is a direct measure of the
magnetization, is measured using an analyzing polarizer (A)
and a detector (Det.). When the path lengths for the probe and
pump pulses are identical they will hit the sample at the same
time, corresponding to Δt = 0. Using a delay line, the length of
the probe path can be adjusted with a micrometer resolution.
This means that the time delay between the pump and probe
pulse (Δt) can be adjusted with a resolution of a few femtoseconds, allowing us to measure the response of the magnetization on the laser-pulse excitation on this ultrafast timescale.

10
8
6
4
2
0

0

20

(b)

40

60

80 100 120 140 160 180
μ0H (mT)

0

100

(c)

200

300

400

500

600

∆t (ps)

Figure 3: (a) TR-MOKE measurement performed on the magnetic bilayer
with an in-plane field of 95 mT. A clear demagnetization of the out-ofplane magnetization is seen in the first few picoseconds. On the long
timescale the precession of the in-plane magnetization is visible, having
a frequency of roughly 10 GHz. The cartoon shows the magnetization
dynamics in the magnetic bilayer during the measurement. (b) Precession frequency measured as a function of the applied field (green dots).
The fit (purple curve) results in an (effective) magnetization that corres-

"We can measure the
response of the magnetization
on a femtosecond timescale."
Before excitation, the system is in a steady state, where an
in-plane external field (H) sets the direction of the top magnetization and slightly cants the bottom magnetization away from
the out-of-plane direction. When the structure is excited by the
laser pulse, both layers will demagnetize and spin currents are
generated in both layers. The spins of the spin current generated
in each layer are aligned along the magnetization in that layer.
These spin currents will flow through the conductive spacer
to be injected into the other FM layer. The (transverse) spins
injected in each layer will be absorbed, resulting in a torque on
the magnetization. As a result, the magnetization is canted away
from its equilibrium position in the direction of the injected spins.
After this initial canting the magnetization relaxes back to
its initial direction by means of a damped precession around
its equilibrium direction. As will be shown later, the characteristics of these precessions can be used both to identify
the FM layers in the measurement, and to confirm that the
measured dynamics are indeed caused by the optical spin
current excited by the laser pulse. Using the probe pulse of
the TR-MOKE setup the precessions can be measured by
measuring the magnetization (of the full structure) as a func-
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ponds to the magnetization of the top FM layer. (c) Precession measurements for four different combinations of the out-of-plane magnetization
direction and the external field direction (parallel to the in-plane magnetization direction in the cartoons). Demagnetization signal of the bottom
FM layer is subtracted from the measurement. Figure adapted from
Phys. Rev. B 96, 014417 (2017), DOI: 10.1103/PhysRevB.96.014417.

tion of time. In our case, the TR-MOKE setup is used in the
polar configuration, which means that we are sensitive to
the out-of-plane component of the magnetization only.
The TR-MOKE measurement performed on the magnetic
bilayer with an in-plane field of 95 mT is shown in figure 3(a).
In this figure the out-of-plane magnetization of the full structure, normalized to the magnetization of the bottom FM layer,
is plotted as a function of the pump-probe delay. In the first
few picoseconds a clear demagnetization is visible, already
indicating that a spin current is generated. This is the demagnetization of the bottom FM layer. The demagnetization of
the top FM layer is not visible in the measurement since
the magnetization is aligned in-plane and we are only sensitive to the magnetization along the out-of-plane direction.
On the long timescale a clear oscillation with a frequency of
roughly 10 GHz is measured, corresponding to the precession of
one of the magnetizations. However, as illustrated in the cartoon
of figure 3(a), the optical spin currents are expected to initiate a
precession in both FM layers. Moreover, in order to confirm that

2007 Nobel Prize in Physics
" for the discovery of Giant Magnetoresistance."

Albert Fert

Peter Grünberg

In 1988 the Frenchman Albert Fert and
the German Peter Grünberg each independently discovered a totally new physical
effect – Giant Magnetoresistance or
GMR. Very weak magnetic changes give
rise to major differences in electrical resistance in a GMR system. A system of this
kind is the perfect tool for reading data
from hard disks when information registered magnetically has to be converted
to electric current. Soon researchers and
engineers began work to enable use of
the effect in read-out heads. In 1997
the first read-out head based on the
GMR effect was launched and this soon
became the standard technology. Even
the most recent read-out techniques of
today are further developments of GMR.
		
From: nobelprize.org

the precession is indeed initiated by the absorption of the optical
spin current generated in the other FM layer, we need to know
to which magnetization the measured precession corresponds.
One way to identify which magnetization is measured is
to perform field-dependent precession measurements. In
case of the in-plane magnetization in the in-plane external
field, the frequency fIP of the precession is given by
		 (1)
In this equation γ is the gyromagnetic ratio, Hex the
external field strength and Meff the (effective) magnetization of the FM layer. The frequency of the out-ofplane magnetization in the in-plane field is given by
			(2)
From these equations it is easily seen that in the case of the
in-plane magnetization, the precession frequency is expected to
increase with the applied field, whereas a decrease in frequency
with field is expected for the out-of-plane magnetization. The
precession frequency measured as a function of the external
field is shown in Fig. 3(b) (green dots). It is clearly seen that
the precession frequency increases with the applied field,
meaning that the measured precession belongs to the top FM
layer. More importantly, the data is nicely fitted with the relation
given in equation (1) (purple curve), and the fitted value for Meff
corresponds well with the expected value for the top FM layer
(which is significantly different from the value of the bottom
FM layer due to the use of different materials). The precession
of the out-of-plane magnetization is not measured due to the
limited penetration depth of the laser. The probe pulse hits the

structure from above causing a strong reduction in the sensitivity
to the magnetization in the bottom FM layer, strong enough
to prevent the precession in this layer from being measured.
Lastly, it is verified that the precession in the top FM layer is
indeed initiated by the spin current generated in the bottom FM
layer, and not via some other mechanism. For instance, without
going into any details, a slight misalignment of the external
field with the in-plane direction could also launch a precession
upon laser-pulse excitation. Fortunately, a distinction between
the two mechanisms can be made by looking at the sign of
the precession. When the precession is initiated by the spin
current generated in the bottom FM layer, the direction of the
initial canting and thereby the sign of the precession is set by
the direction of the out-of-plane magnetization (since it sets the
direction of the spins in the spin current), and is not affected
by the direction of the applied field. On the contrary, when the
precession is established by a slight misalignment of the field,
the sign is set by the field direction and is independent of the
direction of the magnetization in the bottom FM layer. Figure
3(c) shows the precession measured for four different combinations of the out-of-plane magnetization direction (±z direction)
and the external field direction (±x direction, parallel to the
in-plane magnetization direction in the cartoons). In the figure
the demagnetization signal of the bottom FM layer is subtracted
from the measurements. It is clearly seen that the precession
is independent of the field direction (top two panels). The sign
of the precession inverts when the out-of-plane magnetization reverses its direction (bottom two panels). This confirms
that the precession in the top FM layer is indeed initiated by
the optical spin current generated in the bottom FM layer.

Conclusion
The presented experiment shows that we can control the
magnetization in a FM layer on the picosecond timescale using
the optical spin current generated in an adjacent FM layer. These
optical spin currents could be used in future spintronic devices to
create very fast and highly energy efficient data storage devices.
—
By: Mark Lalieu (PhD student FNA)
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Solar Team Eindhoven:
Stella Vie!
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Foto: Bart van Overbeeke

Varia

Stella Vie

De vijfde man

"Het is een auto van vandaag, het leven van nu. Daarom
heet ze ook Stella Vie." 21 juni presenteerden wij, Solar
Team Eindhoven, onze nieuwste gezinsauto op zonneenergie. Na Stella in 2013 en Stella Lux in 2015 is het nu
aan Stella Vie de beurt om de wereld te veroveren. De grote
opkomst bij de autopresentatie en de enorme hoeveelheid media-aandacht waren daarbij een goed begin.

Het is niet direct zichtbaar van buiten maar wel aanzienlijk anders
ten opzichte van onze voorgangers (en alle andere zonneauto’s):
Stella Vie heeft ruimte voor vijf personen! Dat is best bijzonder,
als je kijkt naar het gewicht van de auto zelf. Als je net als de
RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) 75 kg per persoon
rekent, wegen de vijf inzittenden samen meer dan de auto zelf.
Dat brengt nogal wat uitdagingen met zich mee: denk maar aan
de krachten die de ophanging en de carrosserie moeten kunnen
opvangen en het gewicht dat er op de vier (dunne) banden komt
te staan. Verder moet je ook met vijf personen comfortabel
kunnen zitten, maar wil je ook je auto zo licht en efficiënt mogelijk
houden. Uitdagingen gaan we graag aan, zeker omdat wij vonden
dat een gezinsauto ook ‘gewoon’ een achterbank moet hebben.

Tien maanden eerder, in september 2016, begonnen we met
een team van 22 studenten (inmiddels 23). Verschillende
disciplines waren vertegenwoordigd, allemaal klaar om meer
dan een jaar lang ons vol overgave te storten op dit project.
Little did we know. Een leeg vel papier, daar begon het mee.
Tien maanden later: een volle markthal, flitsende camera’s
en last but not least een gloednieuwe zonneauto midden
op het podium. Een periode van ongekende dalen en des
te hogere pieken. Moeilijke beslissingen, flinke tegenslagen
maar een waanzinnige drive. Van een leeg vel papier naar
een concept in ons hoofd naar een ontwerp op de computer
en – uiteindelijk – naar een echte auto. Hoewel ik in eerdere
edities van de N! wel een poging heb gedaan te omschrijven
wat er in zo’n jaar allemaal gebeurt, is het eigenlijk onmogelijk om in woorden te vatten. Daarom in deze editie vooral
veel beelden en natuurlijk wat woorden over Stella Vie zelf.

Daarbij is het ook – niet geheel toevallig – erg gunstig voor
onze strategie in Australië. Meer personen meenemen betekent aan de ene kant natuurlijk meer energie verbruiken,
maar met het oog op het aantal personenkilometers (simpel:
personen x kilometers) krijg je alsnog een flinke boost in je
eindscore! Stella en Stella Lux waren in 2013 en 2015 uitzonderlijke gevallen met hun vierpersonenauto’s. We verwachten
dat de concurrentie hiervan zal leren en wellicht het voorbeeld
zal volgen. Wij zullen dit jaar verrassen met een auto voor
vijf personen en daarmee onze wereldtitel verdedigen! u

Grote opkomst bij de autopresentatie op 21 juni. Voor velen uit het team was het ook een reünie met familie en vrienden, die eindelijk konden zien
waar we ons het hele jaar vol overgave op gestort hebben. Foto: Bart van Overbeeke.
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Designkeuzes
u Het eerste wat van buiten opvalt aan Vie is voor velen het
gekromde dak. Waar Stella en Stella Lux hun zonnepanelen voor
het grootste deel op een plat dak hadden geplaatst, hebben wij
er voor gekozen om voor een ronde vorm te gaan. De regels
van de World Solar Challenge schreven ons dit jaar voor dat
we slechts 5 m2 aan zonnepanelen mochten gebruiken (ten
opzichte van 6 m2 in 2015). Minder opbrengst vanuit de zon,
dus moesten we onze auto op een andere manier efficiënter
maken. Een goed aerodynamisch model is daarvoor cruciaal.
Naast het gekromde dak heeft de carrosserie ook een lichte
bolling aan de zijkanten en een smaller wordende staart,
waarmee de optimale druppelvorm als aerodynamisch voorbeeld gediend heeft. Ten opzichte van Stella Lux hebben we 9%
gewonnen op aerodynamica. Ten opzichte van Stella zelfs 20%!

Naast het aerodynamische voordeel speelden er ook belangen
vanuit onze ontwerpers. Een gekromd dak, dat vooraan overloopt in de voorruit, ligt dichter bij het gebruikelijke beeld van
een gezinsauto. Een stuk zuiniger én mooier voor het oog dus.
Wat ook direct zichtbaar is van buiten, is de keuze voor het
spuiten van de auto. Waar veel zonneauto’s, waaronder Stella
en Stella Lux, een mooie wrap om de auto krijgen hebben wij
er voor gekozen om onze auto professioneel te laten spuiten.
De grootste uitdaging die hierbij kwam kijken was vooral de
tijd: een auto spuiten is niet in een dag of twee gedaan. We
zouden de auto een week kwijt zijn, op een zeer specifiek
moment in het proces. Er moesten natuurlijk al wel deuren
in zitten, maar absoluut nog geen zonnepaneel. De toch al
strakke planning moest dus goed worden afgestemd op
deze ontwerpkeuze. Gelukkig heeft het goed uitgepakt en
het resultaat mag er wezen: een strakke, gespoten auto.

Efficiëntie door intelligentie
Er is gedurende het hele proces met grote zorg gelet op de
efficiëntie van de auto. Alle onderdelen zijn geoptimaliseerd om
ze zo licht mogelijk te maken, want meer kilo’s betekent meer
energieverbruik. Op een bepaald punt houdt dat natuurlijk op
en kun je niet meer verder optimaliseren. Daarom hebben wij
ons ook gericht op het efficiënter gebruiken van de auto. Door
middel van slimme, innovatieve features denkt Stella Vie met
je mee en optimaliseert ze zo haar eigen energieverbruik.

Aan het eind van de autopresentatie kreeg iedereen nog eens de kans
om Stella Vie van dichtbij te bekijken. Bevestigd op een draaiende schijf
kon ze vanuit iedere hoek bewonderd worden.
Foto: Bart van Overbeeke.
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Een mooi voorbeeld is de Solar Navigator. Deze handige
applicatie werkt op het eerste gezicht hetzelfde als een
normaal navigatiesysteem, behalve dat de Solar Navigator niet alleen kijkt naar de snelste route maar ook naar
de meest efficiënte route. Hoe kun je het beste rijden om
zo min mogelijk energie te verbruiken? Met welke snelheid kun je het beste rijden om zo constant mogelijk te

Foto: Bart van Overbeeke

kunnen rijden? De Solar Navigator helpt de bestuurder zijn
bestemming te bereiken met zo min mogelijk moeite.

''Het is een auto van vandaag,
het leven van nu. Daarom heet
ze ook Stella Vie.''
Verder is Stella Vie voorzien van de nieuwste Vehicle to
X (V2X) technologie. Deze technologie brengt de auto in
contact met haar omgeving, waardoor bijzondere verkeerssituaties vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Telkens
afremmen en weer gas geven kost veel energie, dus
wanneer de auto vroegtijdig de situatie kent, kan daar
ook zuiniger mee omgegaan worden. Meerijden in een
groene golf is dan ook meer regel dan uitzondering.

De focus op efficiëntie betaalt zich natuurlijk ook terug. Over
een heel jaar gezien levert Stella Vie, bij gemiddeld gebruik,
meer energie op dan ze zelf verbruikt. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je die overige energie ook ergens voor kan
gebruiken. Het zal geen verrassing zijn: dat kan ook. Door
middel van een slim laad- en ontlaadsysteem kan er niet
alleen energie naar de auto toe, maar ook energie van de auto
naar je eigen huis. Het slimme zit hem dan in het feit dat de
auto zelf kan bepalen wanneer dat gebeurt. Hiermee wordt
ook het energienetwerk ontlast op de momenten waar dat
het hardst nodig is. Het wordt al helemaal gemakkelijk voor
de gebruiker door de draadloze lader. Hierdoor hoef je er
niet eens meer aan te denken om de auto aan de oplader te
leggen en ben je altijd verzekerd van een opgeladen auto!

World Solar Challenge
De autopresentatie was een grote mijlpaal, maar we zijn er
nog lang niet. De zomer van 2017 zal in het teken staan van
testen, testen en nog eens testen. Op 26 en 27 juni laten we
onze auto door de RDW keuren om later met een volwaardig
kenteken de Nederlandse wegen op te kunnen. Daarna begint
het grote avontuur pas echt: de World Solar Challenge. Deze
zal plaatsvinden van 8 tot 15 oktober in Australië. Daar zullen
we, dwars door de outback, een afstand van 3000 km afleggen
van Darwin naar Adelaide. Tijdens deze rit draait het volledig
om efficiëntie: welke auto verbruikt de minste energie om haar
passagiers 3000 km te vervoeren? Aan het eind van de rit zal
een jury onze auto nog keuren tijdens een practicality test.
Twee keer meegedaan, twee keer gewonnen. Benieuwd of
we ook de derde wereldtitel mee terug slepen naar Eindhoven? Volg ons via social media of op onze website!

Van 8 tot 15 oktober verdedigen we onze wereldtitel tijdens de World
Solar Challenge. Hierbij doorkruisen we Australië van noord naar zuid,
3000 km van Darwin naar Adelaide.

—
Door: Lasse Castenmiller (redactielid Van der Waals)
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spirit and do you want to be captain
of your own career? Visit our website!
Here you will find more information
about

our

unique

Employeneurship

model and our vacancies.

tmc-employeneurship.com

Varia

Kleine BuEx
Liverpool & Manchester
Dit jaar ging de Kleine BuEx naar twee Engelse steden: Liverpool en Manchester. Een groep van
twintig studenten en een wetenschappelijke begeleider vertrokken samen op de woensdagochtend
voor een onvergetelijk hemelvaartsweekend. Op deze reis is niet alleen de Engelse cultuur
opgedaan, maar heeft de groep vooral zichzelf verrijkt met wetenschappelijke ervaringen.

De Kleine BuEx is al jaren een goede mix van wetenschap,
cultuur en op zijn tijd een goed biertje. Dit jaar mochten
wij het mooie Engeland tegemoet zien. Vol enthousiasme
stapten we dan ook op de trein in Eindhoven om onszelf naar
Schiphol te verplaatsen. Na een gezellige treinreis met wat
kaartspellen en totaal niet-samenhangende muziek, kwamen
wij aan te Amsterdam. Na een uur gewacht te hebben op
de ID-kaartcontrole, was iedereen eindelijk door de beveiliging heen en konden wij ons naar de gate begeven.
De groep van twintig studenten plus een gezellige wetenschappelijke begeleider - lees: Jan van Dijk - keken even raar op toen
het vliegtuig landde. We waren in Liverpool aangekomen, waar
het vliegveld middenin een woonwijk bleek te liggen. Eenmaal
uit het vliegtuig gingen wij op zoek naar de bus die ons naar het
centrum zou voeren. Uiteindelijk kwamen we uit in het centrum
en gingen wij te voet naar het Hatters Hostel, waar natuurlijk
de lampen in de vorm van bolhoeden niet konden ontbreken.

as en hoe we deze as uit de lucht moeten te filteren. De
grove as kan worden opgevangen en verkocht worden aan de
bouw, terwijl de fijne as met water gemengd wordt om een
vruchtbaar meer te creëren. Daarna was het tijd om met de
mooie felroze bus over het terrein te rijden en op deze manier
kregen we een erg luxe rondleiding door de kolencentrale.

Liverpool
Na deze ervaring werden we teruggebracht naar het hostel.
Een snelle lunch later was het tijd voor de stadstour, gegeven
door de eigen commissie. Liverpool, een stad met ongeveer
500.000 inwoners, is een oude industriestad. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog is de stad herhaaldelijk gebombardeerd.
Hiervoor zijn nog altijd monumenten in de stad aanwezig, zoals
bijvoorbeeld de St. Luke’s Bombed Out Church, waarvan het
dak nog steeds vermist is. Naast de oude gebouwen, zoals de
St. George’s Hall, de Central Library en de Liverpool Cathedral, hebben wij natuurlijk ook de plekken gezien die voor
de meeste mensen bekender in de oren zullen klinken. u

Op de weg naar het hostel kwamen we de eerste
tussenstop van de avond tegen: de Mackenzie’s whisky
bar. Er moest natuurlijk wel eerst gegeten worden,
wat voor sommige deelnemers een onvergetelijke
levenservaring opleverde bij Reel Fish & Chips.
In de Mackenzie’s whisky bar kwamen we erachter dat
de pubs in Engeland al om elf uur sluiten. Aangezien
de avond nog jong was, besloten wij verder te trekken,
wat leidde tot een onverwachtse karaokeuitbraak.

Fiddler's Ferry kolencentrale
Op de donderdagochtend moest er vroeg worden opgestaan.
Om half acht ging de wekker, wat voor sommige deelnemers
wel erg vroeg was, maar om kwart voor negen stond iedereen
klaar om in onze mooie felroze bus te stappen. Deze prachtige
bus bracht ons naar de Fiddler's Ferry kolencentrale, waar we
eerst een uitleg kregen over wat zij doen om zo min mogelijk
uitstoot te hebben. Hierbij kregen we een spoedcursus over

Iedereen nog fris en fruitig in de bus richting het centrum van Liverpool.
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mogelijk gemaakt doordat de universiteit meerdere faculteiten
had ondergebracht in hetzelfde gebouw. Dit betekent
dus dat alle studenten alle apparatuur mogen gebruiken,
wat ervoor zorgt dat de kosten onder alle faculteiten
verdeeld worden waardoor er veel geld beschikbaar is.

Cultuur
Na de universiteit was het tijd voor wat ontspanning en
wat is nou een betere manier om bij te komen dan met wat
prachtige muziek? Inderdaad, het Beatles-museum was het
volgende programmaonderdeel. Deze plek, gewijd aan deze
roemruchtige band uit Liverpool, heeft ons geleerd over het
ontstaan, succes en het uit elkaar gaan van de Beatles. Hierdoor kunnen we een beetje delen in de trots van de locals.
The Pier Head gezien vanaf de Albert Dock. Foto: Beverley Goodwin

u Dit waren de locaties zoals het Albert Dock, de eerste
haven in Groot-Brittannië die alleen uit gietijzer en steen bestaat.
Dit maakte het het eerste onbrandbare magazijnsysteem in
Groot-Brittanië. Maar ook de Cavern club, hét stamcafé van de
Beatles, is bezocht en van de binnen- en buitenkant bekeken.
In de avond was het tijd voor wat Engelse cultuur. Met drie
teams waren we goed vertegenwoordigd tijdens de pubquiz.
Met een prijzenpakket waar onder andere wc-rollen en tandpasta onder vielen, waren wij supergemotiveerd om deze quiz
te gaan winnen. De vragen waren helaas toegespitst op de
locals. Dit leidde ertoe dat wij genoegen moesten nemen met
de laatste, een-na-laatste en de twee-na-laatste plaats, met
respectievelijk acht, negen en tien punten van de veertig. Om
onze nederlaag toch een beetje te verzachten wonnen wij wel
de prijs voor de beste teamnaam: “Eindhovuh de gekstuh!”.

University of Liverpool
Na onze prachtige ervaringen op donderdag was het op
vrijdag tijd voor een bezoek aan de University of Liverpool. De
University of Liverpool is een van de prestigieuze Red Brickuniversiteiten. De naam is vrij makkelijk te verklaren: het eerste
gebouw van de universiteit is gebouwd met rode stenen.
We begonnen de dag met een presentatie over het
onderwijssysteem in Engeland door Alicia Bethel. Hier kwamen
we erachter dat men in Engeland maar eindexamen hoeft te
doen in drie vakken. Na de middelbare school kan iemand
(bij voldoende hoge cijfers) naar de universiteit. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen HBO en universiteiten,
wat leidt tot klassieke universiteiten en meer praktisch
ingestelde onderwijsinstituten. Vervolgens kregen wij een
presentatie van dr. Joost Vossebeld, een Nederlander die
al vijftien jaar in Liverpool woont. Dr. Vossenbeld is de
Chair Deputy van de Particle Physics Research Group. Hij
vertelde over zijn onderzoek en de bijdrage die de universiteit
levert aan de onderzoeksopstellingen in CERN, zoals de
siliconendetectoren die in de ATLAS-detector gebruikt
worden. Uiteindelijk was het dan tijd voor een tour door
de laboratoria van de natuurkundestudenten. Wat meteen
in het oog sprong was de ruimte die de studenten aan de
Liverpool University tot hun beschikking hebben. Daarnaast
beschikten ze ook over veel nieuwe apparatuur. Dit was
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Zaterdag was de trip naar Manchester, waar we het Museum
of Science and Industry hebben gezien, met daarin onder
andere een werkende stoomtrein, kamikazevliegtuigen,
een expositie over grafeen en een echt experience centre
(bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar). Na ons hier uren
uitgeleefd te hebben, hebben we nog kort de stad bezichtigd waarbij de enorme hoeveelheid vrijgezellenfeesten
zeker niet te missen was. ’s Avonds was het tijd om even
te rusten in het hostel. Hier hebben we gezellig samen
een drankje gedaan alvorens er middenin de nacht snacks
uit de KFC (Krunchy Fried Chicken) werden getoverd.
De laatste dag was alweer aangebroken, met nog een laatste
programmaonderdeel: Anfield Stadium. Hier kregen we een
rondleiding door dit legendarische stadion gegeven door twee
supporters die als sinds hun kinderjaren iedere week juichend
op de tribune staan. Na ook de Steven Gerrard Collection
gezien te hebben, was het helaas tijd om afscheid te nemen
van Liverpool en ons terug te begeven naar Nederland. Na een
uitgebreid afscheid en een groot aantal bedankjes werd het
reisgenootschap ontbonden en zat de Kleine BuEx 2017 erop.
—
Door: Robert Rompelberg
(Voorzitter Kleine-BuExcommissie 2017)

Red Brick Building van de University of Liverpool.
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Foto: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

BNN

Gerard
't Hooft
Deze (levende!) Bekende Nederlandse
Natuurkundige won de Nobelprijs voor
Natuurkunde in 1999 samen met zijn professor
Martinus Veltman. Hij is momenteel zelf
professor aan de Universiteit Utrecht, waar hij
op zijn beurt andere talenten heeft opgeleid.
Wellicht bekende namen, zoals Erik Verlinde en
Robbert Dijkgraaf, promoveerden bij hem.

In 1964 begon ’t Hooft met de studie natuurkunde aan de
Universiteit Utrecht. Al snel ontwikkelde hij een interesse voor
de subatomaire fysica. Zijn doctoraalscriptie besloot hij daarom
bij Martinus Veltman te doen. Veltman was gefascineerd door
de Yang–Mills-theorie. Al werd de theorie door vele natuurkundigen afgeschreven, verdiepte Veltman zich in de mogelijkheden
van de theorie, en later ook samen met ’t Hooft. Al voordat ’t
Hooft promoveerde bij Veltman, publiceerden ze baanbrekende
artikelen. Zijn uiteindelijke promotieonderzoek, die de Yang-Millstheorie bruikbaar maakte voor de beschrijving van subatomaire
deeltjes, leidde tot het winnen van de Nobelprijs in 1999.
Buiten de renormalisatie van de Yang–Mills-theorie, heeft
’t Hooft meerdere bijdragen geleverd aan de theoretische natuurkunde. In 1972 gaf ’t Hooft al een verklaring
voor quark confinement. Dit leverde een grote bijdrage
aan de kwantumchromodynamica, de theorie die de
wisselwerking tussen quarks en gluonen beschrijft.
In 1993 introduceerde ‘t Hooft het ‘holografische principe’ als
oplossing voor de zogenaamde zwarte-gaten-informatieparadox;
een botsing tussen de fundamentele principes van kwantum en
de algemene relativiteitstheorie met betrekking tot informatie die
zich rondom zwarte gaten voordoet. Het holografisch principe,
zoals voorgesteld door Gerard ’t Hooft, werd met behulp van
snaartheorie uitgewerkt door Leonard Susskin. Dit leidde tot
een debat tussen Hawking en Susskin over de paradox, wat
ook wel de black hole war wordt genoemd. Hawking bleef voor
meer dan tien jaar een stellig tegenstander van het holografische
principe, maar gaf in 2004 toch zijn verlies van de black hole war
toe, en kwam met een eigen theorie gebaseerd op het principe.
Buiten deze ontdekkingen heeft ’t Hooft vooral veel bijgedragen aan de subatomaire fysica. Zo loste hij het toender-
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tijd grote mysterie, bekend als het U(1)-probleem, op. Zijn
bijdragen zijn vooral zeer fundamenteel theoretisch van aard.
Zo zijn de volgende begrippen zelfs naar ’t Hooft vernoemd:
● 't Hooft-Polyakov-monopolen: theoretische
magnetische monopolen die een oplossing
vormen voor de Yang–Mills–Higgs-theorie;
● 't Hooft-symbool: een symbool dat gebruikt wordt
om oplossingen van de bewegingsvergelijking van
de Yang–Mills-theorie makkelijker te kunnen noteren.
Het wordt gerepresenteert door een combinatie
van Kronicker-delta en het Levi–Civita-symbool;
● Feynman–'t Hooft gauge: een vergelijking die veel
gebruikt wordt in de kwantumveldtheorie.
’t Hooft is nog lang niet klaar met de zoektocht naar ontdekkingen in theoretische natuurkunde. Hij is momenteel op zoek
naar een theorie van kwantumgravitatie. Met het ultieme doel
(net als voor vele fysici) het vinden van een model die de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie verenigt.
’t Hooft is echter niet op zoek naar een theory of everything,
waarmee alle fysische processen in een overkoepelend model
beschreven zouden kunnen worden. Hij betoogt dat het bestaan
van een theory of everything niet strookt met de waarnemingen.
—
Door: Amber Heskes (redactielid Van der Waals)

Waar kennen we 't Hooft van?
● Renormalisatie Yang–Mills-theorie
● Quark confinement
● Het holografische principe
●     Het U(1)-probleem

D!Y
Finding π is a piece of cake

In the last edition of the N! experimenters Jens Peter and
Korneel showed that the speed of light could be calculated
from the antinodes of standing waves in a microwave. Unfortunately, no attempts by readers have been sent to the editorial
staff. Therefore, no winner can be assigned this time! The
prize of the speed of light experiment, the coveted Borrelbonnen, is now combined with the prize of this D!Y experiment. Hopefully, this will raise the stakes for you guys!

For this edition, we have conducted yet another great experiment. We have sought to unravel the secrets of one of the
most fundamental of constants, π. In the 18 th century GeorgesLouis Leclerc and Comte de Buffon posed a question, which
was later named, quite originally, Buffon’s needle problem. The
problem states that on a floor made of parallel strips (interspaced by two needles’ length), the ratio of finding a needle
lie across a line to the total number of thrown needles goes to
π for an infinitely large number of needles. In 1901, the Italian
mathematician Lazzarini conducted this experiment with 3408
needles, and found π to a remarkable six-digit precision.
It’s nice to know that these tricks work, but we wouldn’t
be physicists if we didn’t try to understand why. And as
usual, that means we need to talk math. We can define two
uniform probability density functions, both for the center of
the needle (x) and the angle between needle and line (θ), as

t
2
:0 ≤ x ≤

2
t
 0 : elsewhere
2

π
 0

π
2
: elsewhere
:0 ≤θ ≤

with t the distance between two lines.

A joint probability density function can then be defined as

t
π
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2
2
: elsewhere
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 tπ
 0

where a needle crosses a line if x is smaller than or equal to
(l sinθ)/2, with l the length of the needle. If the strip interspacing is larger than the needle's length, the probability of finding a needle crossing a line will become

P=∫

π /2

0

∫

( l / 2 )sin θ

0

4
2l
dθ dx =
tπ
tπ

This translates to a nice and simple calculation of π:

π=

2l
tP

The editorial staff would like to challenge you to find the best
approximation of π. Create a surface, then throw a bunch of
needles on that surface and approximate π. Are you also going
to use 3408 needles as Lazzarini did? Or can you outsmart the
mathematicians with perhaps a physics trick or modern technology? Send your findings to redactie@vdwaals.nl and win!
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vr 29 sep

Carrièrelezingen
De sprekers zijn Jan
Cortenbach, Hans van
Duijn en Jos Schlagen.

di 12 sep
Wisselings-ALV
Het nieuwe bestuur
neemt zijn plaats.
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do 21 sep

Consitutielunch
Kom het nieuwe
bestuur feliciteren!

ma 4 sep

Opening van het
academisch jaar

di 22 aug

Intro-N-feest
Het eerste N-feest
van het collegejaar.

do 17 aug

Get-Together-Borrel
van VENI

di 5 sep

Actieve
LedenEtentje

22-24 sep

Eerstejaarskamp
Het jaarlijkse kamp
voor alle eerstejaars
studenten.

ma 18 sep
Theomos activiteit

Kijk voor een actueel overzicht op:
www.vdwaals.nl of
op www.veni.nl
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We push
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features that are ner
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solar powered
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to help save
the environment

Do you dream of changing the world of innovation? Do complex technological challenges
appeal to your imagination? We are looking for you. ASML always wants to get in touch
with eager and curious students.
Join us at workingatasml.com/students

