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Redactioneel
Jeroen Rietjens, hoofdredacteur
Een nieuw jaar en een nieuwe hoofdredacteur, zoals in de afgelopen twee
VENI-bladen al was aangekondigd. Hierbij wil ik meteen mijn excuses
aanbieden aan Jim Heirbaut, maar zeg nou zelf, als je de mogelijkheid
krijgt om een dikke maand naar Hawaii te gaan (voor wetenschappelijk
onderzoek, dit zal ik in een komende uitgave nog eens toelichten), dan is
de keuze toch snel gemaakt. Op dit moment zit ik in de laatste fase van
mijn afstuderen en mijn volgende boekwerkje, het afstudeerverslag, moet
over 2 weken al weer af zijn. De komende tijd zal ik in ieder geval
hoofdredacteur zijn van VENI en o.a. daarom wil ik ook toetreden tot het
VENI-bestuur. Ik heb er in ieder geval zin in!
In dit eerste nummer van 2004 treft u een aantal uitgebreide artikelen
aan over het werk van fysici bij Shell, Océ en natuurlijk de faculteit
Technische Natuurkunde. Gert-Jan Reijnders legt uit hoe het leven en boren
naar olie en gas er in Nigeria aan toe gaat en Wil van de Schoor geeft een
beschrijving van de carrièremogelijkheden bij Océ en de werking van de
allernieuwste kleurenprinters. Martien de Voigt en Leo van IJzendoorn
brengen ons op de hoogte van de mogelijkheden van het nieuwe Cyclotron
en Singletron, waarover de faculteit Technische Natuurkunde sinds kort
beschikt. En verder is er een bijdrage van Fons de Waele over de invoering
van de Bachelor-Master-structuur in het onderwijs van de faculteit, spreekt
Igor Aarts over Eindhovense trots en wordt u op de hoogte gehouden van
het facultaire nieuws, waaronder de toekenning van de VENI-VIDI-VICIpremies.
Tot slot wil ik ook nog de aankomende Algemene Ledenvergadering
van VENI onder de aandacht brengen. Deze vindt plaats op woensdag 24
maart en zal worden gevolgd door een lezing van VICI-winnaar Herman
Clercx.
Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de ALV.

Igor Aarts

De trots van Eindhoven
Igor Aarts, voorzitter
Eindhovens trots, zo heette de actie waarmee Eindhoven een van haar vele
activiteiten in het zonnetje wilde zetten en tegelijkertijd het kwakkelende
imago van een duffe stad van zich af heeft willen schudden. De bewoners
van Eindhoven konden via Internet hun stem uitbrengen over de volgende
‘trotse’ activiteiten die ontplooid worden in Eindhoven: Genneper Parken,
PSV, Philips, Lichtjesroute, Witte Dame, Marathon, Design Academy. De
winnaar wordt 18 maart bekend gemaakt en er wordt een heus kunstwerk
gemaakt om deze stadspromotiecampagne kracht bij te zetten.
Ik ben dus trotser geworden op Eindhoven! Een stad die qua imago
en historie niet eens in de buurt komt van de andere grote steden, maar zich
met deze actie toch durft te onderscheiden. Wie durft bereikt wat!
Maar hoe zit het met het imago van de Technische Universiteit
Eindhoven? Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat het me een tijdje
nadenken heeft gekost voordat ik een lijstje had van activiteiten op het
gebied van onderwijs of onderzoek. Maar hier mijn lijstje: VWO
voorlichtingsdagen, weten-schappelijke publicaties, alumniverenigingen,
wetenschapswinkels, de onderzoeksdag, de wetenschappers, architectuur
van de gebouwen, Cursor, Studium Generale. Toch wel benieuwd wat u
zou kiezen.
Maar laten we niet langer om de hete brei heen draaien: waarom stond de
TU/e niet in het lijstje waar Eindhovenaren trots op konden en mochten
zijn? Wellicht dat wij als alumnivereniging daar iets aan moeten doen!
Algemene Ledenvergadering, 24 maart! Kom luisteren naar onze plannen
en uw eigen plannen.
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Oyibo… Oyibo!!!
Gert-Jan Reijnders
Ik ben momenteel een beetje aan het twijfelen
waarover dit artikel moet gaan. Mijn baan als
reservoir engineer voor Shell of het leven in Nigeria. Ik denk dat het uiteindelijk een beetje van
beiden zal worden.
Wanneer je “Nigeria” zegt, roept dat bij veel
mensen een associatie op, maar zelden is deze
positief. Mensen denken vaak in eerste instantie
aan: oplichting (de bekende 419), corruptie,
sharia wetgeving. Niet echt de omschrijving van
het ideale vakantieparadijs. Nu verwacht je wellicht dat ik ga zeggen dat
dat een vertekend beeld geeft…. Ja en nee. Alles is waar, alleen je merkt er
hier niet altijd even veel van. Sinds oktober 2002 woon ik voor mijn werk
in Port Harcourt, Nigeria. De tweede stad van het land (na Lagos) en gelegen
midden in de Niger Delta, wellicht het meest onrustige deel van het land,
maar ook het hart van de olie-industrie hier. Dit heeft geleid tot veel
bedrijvigheid en heeft als gevolg daarvan veel mensen van het platteland
naar de steden gelokt, met alle gevolgen van dien: armoede, verkeersopstoppingen (de zogenaamde go-slows), overbevolking enz.
Het verkeer verdient een bijzondere vermelding. De Nigeriaanse
fatsoensnormen in het verkeer zijn voor ons wat bijzonder. Op een
vierbaansweg rijden gemiddeld zes tot acht auto’s zigzaggend door elkaar.
Mini-busjes kunnen op elk willekeurig moment overal op de weg stoppen
(of stilvallen) en de
meeste auto’s die
rondrijden zouden in
Nederland niet eens in
de buurt van een APK
station durven komen.
Aan de andere kant
levert dit, naast de
frustraties, ook wel
eens hele humoristische beelden op.

Gert-Jan Reijnders
Gelukkig is het leven voor de meeste expats hier verre van
oncomfortabel. De meeste bedrijven (ook Shell) hebben hier kampen
ingericht met goede huizen, betrouwbare infrastructuur en goede recreatie
mogelijkheden. De ervaring om verse ananassen in je tuin te hebben en
bananenbomen is geweldig. Wanneer je daar nog een voltijds kok/steward
aan toevoegt, een chauffeur om je door bovengenoemd gekkenhuis te
loodsen en een tuinman, dan kan ik niet anders concluderen dan dat het
leven hier aangenaam is.
Bovendien moet ik er zeker nog bij vermelden dat de meeste
Nigerianen erg vriendelijk en goedlachs zijn. Vooral de kinderen. Wanneer
ik aan de wandel ben, dan wordt er overal gezwaaid en “Oyibo Oyibo”
geroepen. Een geuzennaam voor de blanken hier. Oorspronkelijk een
scheldwoord, maar die betekenis is allang vergeten.
O ja… en dan is er nog de taal. Nigeria is een land met vele tientallen
verschillende talen, als gevolg van de grote etnische diversiteit. Gelukkig
voor ons (en zichzelf) heeft men afgesproken dat de officiële taal Engels
is. Dat maakt het communiceren een heel stuk makkelijker. Er bestaat echter
ook een lokale variant van deze wereldtaal, het zogenaamde “pidgin English”, een paar voorbeelden:

- “Go Slow”
: file
- “How now?” : Hoe gaat het met je. Dit kun je beantwoorden met
- “No skin pain” : Het gaat goed met me.
- “No Shaking” : Het gaat goed met me.
- “A bee”
: Is het niet?
- “-O”
: betekent niets, maar de “O” kan willekeurig aan elk
woord worden vastgeplakt, bijv. “Sorry-O”
- “Walhalla”
: Probleem… meestal in de zin “No Wahalla”

Maar goed, dit alles was niet de eigenlijke reden voor mij om in Nigeria te
gaan wonen en werken. Na in december 1998 te zijn afgestudeerd bij prof.
Van Heijst in de vakgroep stromingsleer, ben ik in januari 1999 in dienst
getreden bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen (een
werkmaatschappij van de Shell groep). Na een jaar van initiële trainingen
en een uitdagende commerciële baan, ben ik begonnen als reservoir engineer voor de ondergrondse gasopslagen in Norg (Langelo) en in Grijpskerk.
Laat ik eerst even het vakgebied van een reservoir engineer toelichten.
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Het produceren van aardolie en/of aardgas is een proces waar veel
verschillende disciplines aan te pas komen. Het is een samenspel tussen
onder andere een geoloog, een geofysicus (persoon die de seismiek
interpreteert), een petrofysicus (persoon die eigenschappen van ondergrondse gesteenten bepaalt aan de hand van metingen gedaan in olie- en
gasputten), de productie technoloog (berekent van het stroomgedrag van
olie, gas en water in de put), well engineer (ontwerpt en boort de olie en
gasputten), facilities engineer (ontwerpt de benodigde bovengrondse
installaties) en de reservoir engineer.
De reservoir engineer is verantwoordelijk voor het bepalen van het
optimale ontwikkelingsplan van een ontdekt olie-of gasveld. Om te bepalen
hoeveel olie- of gasputten er in een veld moeten komen, en waar die moeten
komen, worden vaak complexe 3-dimensionale numerieke modellen
gebouwd waarin het stroomgedrag van olie, gas en water over de tijd wordt
gesimuleerd.

Verder is de reservoir engineer ook verantwoordelijk voor het
voorspellen en monitoren van het gedrag van het veld en de putten, productie
voorspellingen en berekenen van de rendabelheid van bepaalde
investeringen (één enkele gas- of olieput kost al snel 10 miljoen dollar, de
ontwikkeling van een volledig veld kan al snel 100 miljoen dollar of meer
kosten).
Bij het opstellen van de numerieke modellen is veel informatie van
de verschillende disciplines noodzakelijk. Een geoloog bouwt eerst, op
basis van de beschikbare seismische interpretatie, een statisch geologisch
model. Statisch duidt op het feit dat hierin alleen steenlagen worden
gemodelleerd en geen gas, olie en stromingen.
Dit model wordt door de reservoir engineer overgenomen en
aangevuld tot een dynamisch model. Hiervoor worden de eigenschappen

Gert-Jan Reijnders
van olie en/of gas toegevoegd. Hierbij moet je onder andere denken aan
fase overgangen, PVT relaties, druk ondersteuning van nabijgelegen
waterreservoirs, gas-, olie-, waterovergangen, permeabiliteit van de
gesteenten en “last but not least”: de onzekerheden. Het inschatten van en
het omgaan met de (geologische) onzekerheden is een van de voornaamste
taken van de reservoir engineer.
Om het dynamische gedrag van een olie- of gasveld te volgen over
de productie-levensduur, is het belangrijk om goede data te verzamelen.
Dit is voor een deel ook de verantwoordelijkheid van de reservoir engineer. Naast productie data, is het ook belangrijk om de samenstelling van
het olie-gas-water mengsel over tijd te volgen, zowel als het drukverloop
in het reservoir en of en hoe snel de waterspiegel in het veld stijgt.
Wanneer je de bovenstaande omschrijving leest, kun je je wellicht
voorstellen waarom er veel (technisch) natuurkundigen in dit vakgebied
werken in de olie-industrie.
Curriculum Vitae van Gert-Jan Reijnders
Geboren op 18 oktober 1974 te Roosendaal (NB)
Opleiding:
1987 - 1993 Gymnasium aan het Rythovius College te Eersel
1993 - 1998 Opleiding Technische Natuurkunde (en propaedeuse
Technische Wiskunde) aan de TU/e
1996
Bedrijfsstage bij CSIR/WNNR te Pretoria, Zuid-Afrika
1998
Afstudeeronderzoek bij de vakgroep Stromingsleer
en Werveldynamica van prof. G.J.F. van Heijst
Werkervaring:
1999 - nu In dienst bij de Koninklijke Shell Groep:
1999 - 2002 Werkzaam als Reservoir Engineer bij de NAM te
Hoogezand en Assen voor de ondergrondse gasopslagen in het Slochteren gasveld
2002 - nu Reservoir Engineer bij de Shell Petroleum Development
Company of Nigeria Ltd, te Port Harcourt, Nigeria
2003
Professionele Accreditatie Eur Ing ontvangen
Overig:
1994 - 1998 Diverse nevenactiviteiten en bestuursfuncties bij de
Stichting Inter Kommunikatie
1994
P-Kamp commissie bij SVTN “J.D van der Waals”
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Momenteel ben ik bezig met het onderhouden en uitbreiden van de modellen
van een gasreservoir hier in Nigeria, waar we volgend jaar nog één of twee
extra gasputten zouden willen boren. Het goed begrijpen van de onzekerheden
is de sleutel tot het al dan niet succesvol voltooien van dit project. Over een
paar maanden zal de investeringsbeslissing vallen, nadat het technische werk
aan diverse challenges is onderworpen. Dus nog een paar uitdagende maanden
voor de boeg. Om de onzekerheden verder in te perken, worden komende
week belangrijke metingen gedaan op de vier bestaande gasputten; we willen
namelijk de druk in het gasreservoir bepalen op de verschillende locaties.
Normaliter laten we dan aan een staalkabel een (nauwkeurig) meetinstrument
omlaag zakken in de put (simplistisch geformuleerd), maar doordat deze putten
in het moeras liggen nabij kleinere en grotere leefgemeenschappen, willen we
geen groot drijvend ponton mobiliseren. In plaats daarvan gaan we de druk aan
de oppervlakte meten van de ingesloten (niet producerende) put, zowel bij
geen produktie als bij verschillende productie snelheden. Met behulp van
(complexe) berekeningen kan dan de druk in het reservoir voldoende
nauwkeurig worden bepaald. Hierbij wordt zowel het drukverlies in de ruim 2
km diepe gasput, als de temperatuurscommunicatie tussen de vloeistof / gas in
de put en de naastgelegen formatie meegenomen. Immers, zodra de
(gas)productie in een put tot stilstand komt, zal de put streven naar een
temperatuursevenwicht met zijn omgeving en zal de dichtheid van het gas over
tijd veranderen. Dit effect heeft direct invloed op de relatie tussen de oppervlakte
en de ondergrondse druk.
Het uitvoeren van deze testen is normaal gesproken niet enorm
ingewikkeld, maar je moet de “Nigeria factor” hierbij niet onderschatten. Terwijl
ik dit artikel schrijf zijn de metingen aan de gang. We zijn anderhalve dag te
laat begonnen, omdat de stroom op de locatie was uitgevallen en ook de backup generator niet werkte. De oplossing: we hebben anderhalve kilometer kabel
gekocht en zo stroom op de locatie geregeld. Het zijn dit soort van onvoorziene
omstandigheden die het werken in Afrika steeds weer verrassend en uitdagend
maken en (eerlijk toegegeven) ook wel eens frustrerend.
Vooruitkijkend naar de toekomst ziet het er naar uit dat ik over een paar
maanden “mijn” gasveld hier ga verruilen voor een nabijgelegen olieveld, waar
we de komende jaren flink willen gaan investeren. Kortom, nieuwe uitdagingen
in het vooruitzicht en voorlopig ben ik hier dus nog wel even. Want één ding
geldt zeker voor dit werk: geen dag is hetzelfde en een afwisselende en
uitdagende baan is gegarandeerd!
Groeten vanuit Port Harcourt,
Gert-Jan Reijnders.

Algemene Ledenvergadering
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Best VENI-lid,
Bij deze wil ik je van harte uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) van VENI. Plaats, tijd en de
agendapunten van deze vergadering zijn hieronder te vinden.
Na afloop van de ALV zal op dezelfde locatie een boeiende Avondlezing
worden gegeven door dr. Herman Clercx van de groep Turbulentie en
Werveldynamica. Zie ook de uitgebreide aankondiging elders in dit blad.
Tot ziens op 24 maart!
Datum:
Met vriendelijke groeten,
Erik Kieft, secretaris

woensdag 24 maart
2004
Tijd ALV:
19.15 - 20.15 uur
Aanvang lezing: 20.30 uur
Plaats:
TU/e Auditorium,
zaal 12

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Post in/uit
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag 2003
6. Financieel jaarverslag 2003
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Decharge en benoeming van de KCC
9. (Her)verkiezing van bestuursleden
10. Activiteiten 2004
11. Begroting en voorstel contributie 2004
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Sluiting
Toelichting
Ad 4.: Een aantal leden heeft tot op heden de contributie over het jaar 2003
nog niet voldaan, en zich ook niet afgemeld als lid. Indien zij vóór de ALV
nog niet betaald hebben, zal het bestuur namens de vereniging hun
lidmaatschap opzeggen. Dit heeft mede tot doel aan het einde van het eerste
volledige bestuursjaar tot een opgeschoond ledenbestand te komen.
Ad 9.: Igor Aarts en Patrick van Aarle treden af en zijn beiden herkiesbaar.
Jeroen Rietjens heeft zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid met als functie
hoofdredacteur van het VENI-blad.
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World Year of Physics 2005
Het jaar 2005 is door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van de fysica. Dan wordt
het honderdjarig bestaan van het Annum Mirabile 1905 gevierd, het
jaar van de publicaties van Albert Einstein over het foto-elektrisch
effect, de speciale relativiteitstheorie en de Brownse beweging. Op
wereldniveau wordt het WYP2005 gecoördineerd door een
internationaal steering committee. Daarin hebben alle grote nationale
en internationale natuurkundekoepels zitting. Voor Nederland heeft
het NNV-bestuur een actiecomité/stuurgroep WYP2005/ NL in het
leven geroepen.
Het WYP2005 is een ideale gelegenheid om natuurkunde onder de
aandacht te brengen van een breed publiek: het Nederlandse volk.
Maar uiteraard zal bijzondere aandacht worden besteed aan het
benaderen van de havo/vwo-scholieren en zeker ook van basisschoolleerlingen. Wegens de zorgelijke terugloop in de belangstelling
voor natuurkunde werd in 2000 in Duitsland een nationaal Jahr der
Physik georganiseerd, waarna de eerstejaarsaantallen met 28%
toenamen.
Het vermelde Nederlandse comité is al van start gegaan en zal op
zeer korte termijn de eerste ideeën presenteren, op 5 februari vond
een symposium plaats waar ook onze faculteit vertegenwoordigd
was. De komende tijd zullen de plannen in diverse werkgroepen
uitgewerkt worden.
Voor meer informatie zie www.wyp2005.nl.

Wil van de Schoor

Hoeveel natuurkunde zit er in een
kopieerapparaat? (Deel 2)
Wil van de Schoor
Ofwel: hoe belangrijk is de afdruktechnologie
voor onze klanten?
Wellicht denk je nu “hoezo Deel 2?”. Of
“wanneer heb ik Deel 1 dan gemist?” Ik moet
toegeven dat het alweer 9 jaar geleden is dat ik
voor de eerste keer in deze rubriek het wel en
wee na mijn afstuderen heb beschreven. Onder
dezelfde titel was de toenmalige conclusie:
“Terugkomend op de titel van dit verhaal: er zit meer fysica in een
kopieermachine dan dat je in eerste instantie verwacht. En er werken ook
meer fysici bij Océ dan de meeste mensen zich realiseren. Ik ben echter
niet de juiste persoon om de fysische aspecten van een kopieermachine uit
de doeken te doen, laat staan om de mogelijkheden op natuurkunde gebied
binnen Océ uit te leggen.
Ik ben wel blij met mijn natuurkunde studie als achtergrond. Het
inzicht in technische zaken, het academisch denknivo en de kunde om
complexe zaken bij te leren, blijven je steeds van pas komen. Zeker bij een
bedrijf zoals Océ, waar techniek nog steeds een belangrijke rol speelt.
Let wel: je kunt uit dit verhaal niet concluderen hoe ir’s werken bij
Océ, laat staan wat ze doen buiten de faculteit. Nee, het enige wat je er
hopelijk uit kunt halen is hoe het Wil van de Schoor vergaan is na zijn
afstuderen.”
Wat is hetzelfde gebleven?
Nu is het 9 jaar later en ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn vrouw en
2 kinderen, die inmiddels al (bijna) tieners beginnen te worden.
Een tweede overeenkomst met toen is dat ik nog steeds bij Océ werk.
Ten derde doe ik nog steeds niets met mijn achtergrond als fysicus.
En tenslotte sta ik nog steeds achter mijn conclusies van 9 jaar geleden bij
het schrijven van deel 1.
Is er dan niets veranderd in de tussentijd?

13
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Natuurlijk wel. Ik ben qua ervaring 3 functies verder en heb de kans gehad
om van heel verschillende kanten het bedrijf beter te leren kennen. Binnen
Océ spreken we niet meer over “kopieerapparaten” maar hebben we het
over print- en document systemen. Océ zelf is qua omzet en aantal
werknemers verdubbeld. En uiteindelijk snap ik beter dan 9 jaar terug hoe
onze producten werken. Dit laatste klinkt wellicht verrassend, maar hoe dit
is gekomen daar kom ik verderop op terug.
Maar voordat ik het ga hebben over mijn huidige werkzaamheden en de rol
van afdruktechnologieën: wat heb ik in de tussentijd gedaan?
Technische marketing
Voor iedereen die mijn bijdrage van 9 jaar geleden niet heeft gelezen: na
mijn afstuderen ben ik direct begonnen te werken op de research afdeling
van Océ. Ik heb me daar helemaal niet met natuurkunde beziggehouden
maar des te meer met software ontwikkeling en “technische marketing”.
Wie is Wil van de Schoor:
16 april 1965 geboren te Heythuysen
Opleiding:
1977 - 1983 Atheneum-B te Horn
1983 - 1989 Technische Natuurkunde op TU/e
1e stage bij Gasdynamica/Aero-akoestiek
(Mico Hirschberg)
2e stage bij Systeem- & Regeltechniek
(Alex van Delft)
Afstuderen bij Systeem- & Regeltechniek
(Prof. van der Grinten)
Werkervaring:
1989 - 1995 Research bij Océ-Technologies B.V. te Venlo
1995 - 1998 Product Management bij Océ-Nederland B.V. te Den Bosch
1999 - 2002 Strategic Planning bij Océ-Technologies B.V. te Venlo
vanaf 2003 International Sales Training bij Océ-Technologies B.V. te Venlo
Sinds 1990 woon ik wederom in Heythuysen met mijn vrouw Anita
en mijn 2 zonen Dion en Stan.
Telefoon werk: 077-592952
Telefoon thuis: 0475-494768
E-mail:
wsch@oce.nl of wil@vandeschoor.nl

Wil van de Schoor
Hieronder versta ik de interactie tussen techniek en markt/klanten. Vanwege
technologische ontwikkelingen zal het gedrag van klanten in de toekomst
veranderen en zullen er nieuwe behoeften ontstaan. Dagelijkse problemen
waar klanten nu tegenaan lopen worden momenteel geaccepteerd wegens
gebrek aan alternatieven. Vaak heeft men zich zo aangepast aan de
onmogelijkheden dat de echte behoefte van de klant onzichtbaar (latent) is
geworden. Het onderzoeken van deze latente behoeften zegt iets over het
nut/noodzaak van nieuwe technologieën. En het kiezen (en vervolgens
ontwikkelen) van de juiste technologieën is op lange termijn van groot
belang voor de technische gezondheid van Océ.
Operationele marketing
Na deze periode van “lange termijn werk” had ik behoefte aan een
operationele functie en deze heb ik gevonden door over te stappen naar
onze Nederlandse verkooporganisatie in Den Bosch. Tussen de vertegenwoordigers, consultants en servicetechnici heb ik een fantastische tijd gehad
als Product Manager. Uiteraard gaat het aan deze andere kant (t.o.v. R&D)
van Océ nauwelijks over technologie maar veel meer over klantoplossingen,
liever gisteren dan vandaag, verkoopresultaten, mailings, product introducties, seminars, brochures, marketingplannen, presentaties, bijhouden
wat concurrenten aanbieden en verkooptrainingen. In die periode zijn de
eerste digitale kopieer/printsystemen op de markt verschenen en aan de
zeer succesvolle introductie van de Océ 3165 (een 65 pagina’s per minuut
printer/copier) heb ik als verantwoordelijke Product Manager een aardige
steen mogen bijdragen. En bij de hieraan gekoppelde omvorming van de
traditionele “analoge” organisatie naar een organisatie met kennis van
digitale systemen had ik een duidelijk voordeel met mijn technische
achtergrond. En hier ben ik ook, doordat ik het aan vertegenwoordigers en
klanten moest uitleggen, gaan begrijpen hoe onze producten nu eigenlijk
werken. En een puur technisch verhaal is voor dit publiek niet voldoende;
minstens zo belangrijk is om aan te geven wat de voordelen voor onze
klanten zijn van de verschillende technische keuzes. Het werk van een Product Manager kan het beste worden omschreven als operationele/tactische
marketing.
Strategische marketing
Om alle aspecten van marketing meegemaakt te hebben ben ik in mijn
hierop volgende functie gaan werken op het internationale hoofdkantoor
van Océ in Venlo. In de business unit Wide Format Printing Systems ben ik
4 jaar actief geweest met “strategische marketing”. Deze afdeling is de
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tegenhanger van R&D bij het bepalen van de toekomstige Océ producten.
Hier wordt onderzocht hoe groot een markt voor een nieuw product is, aan
welke eisen dit product moet voldoen en ofdat de investering die het bedrijf
moet doen uiteindelijk ook zijn geld zal opleveren. Door middel van project
definities worden mogelijk interessante projecten beschreven en voorgelegd
aan de directie. Zodra deze definities worden goedgekeurd dient het project
te worden begeleid en verder gedetailleerd tot het moment dat het nieuwe
product voor Océ wordt vrijgegeven. Hierbij kan het gaan over projecten
met ontwikkeltijden van meer dan 5 jaar, honderden manjaren R&D
ontwikkeling en totaal te realiseren omzetten van meer dan een miljard
Euro. Wide Format gaat over de Océ systemen die voornamelijk worden
gebruikt voor groot formaat tekeningen. Dit is de markt van architecten,
constructeurs, ingenieursbureaus, gebruikers van CAD en EDMS/PDMS
systemen maar ook de markt van commerciële bedrijven (reprografen/
jobprinters) die hun geld verdienen met de (re)productie van technische
tekeningen voor derden. Aangezien Océ de wereldmarktleider is in deze
markt (denk hierbij bijv. aan printsystemen waar A0 tekeningen met 10
meter per minuut worden geproduceerd) betekent dit dat een groot deel
van de verkoop buiten Europa plaatsvindt. In deze functie was het daarom
ook erg belangrijk om goed contact te onderhouden met de markt
in de USA. Een achtergrond in
de techniek is ook bij deze
functie wederom niet vereist.
Maar gezien de markten, de
producten en de vele contacten
met R&D was ook hierbij mijn
achtergrond erg praktisch.
Training
En momenteel ben ik International Sales Trainer. En weer terug in de wereld
van “klein” formaat: documenten t/m A3 formaat. Maar met voor mij
wederom een technologische uitdaging: de wereld van kleur. Hiervoor
ontwikkel en geef ik trainingen aan Océ vertegenwoordigers over de hele
wereld. Mijn trainingen hebben betrekking op het gebied van kleurenproducten (zoals de Océ CPS700), van kleurenmarkten (zoals de grafische
markt) en uiteraard over de vaardigheden die vertegenwoordigers nodig
hebben om hun klanten beter te begrijpen en te helpen. Daarnaast kijken
we niet alleen naar onze eigen systemen maar ook naar alternatieven van
de andere aanbieders. In het vergelijken van de verschillende kleuren-
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printsystemen komen de sterke en zwakke kanten van de producten boven
water. En deze zijn weer vaak terug te leiden op verschillen in technologische
keuzes. Zeker in de groeiende en nog stevig in ontwikkeling zijnde markt
van kleur speelt technologie een belangrijke rol. Verschillende technologieën
worden ingezet voor verschillende toepassingen: een kopie van een
vakantiefoto stelt heel andere eisen dan een print van een PowerPoint
presentatie, een menukaart, een catalogus, een gepersonaliseerde mailing
of een vervanger voor kleuren drukwerk in kleine oplage.
Mijn werk bij Océ
OK, wat ik doe met mijn natuurkunde achtergrond heeft natuurlijk erg weinig
te maken met harde wetenschap. Maar ik vind het heerlijk om een brug te
slaan tussen techniek enerzijds en het nut/gebruik ervan en de klanten
anderzijds.
Nee, ik heb nooit de behoefte gehad om natuurkunde docent te
worden. Maar ik ben toch blij dat ik tijdens mijn studie vakdidactiek van
Verkerk heb gevolgd. Verder heb ik ondervonden dat je het meeste van je
vak leert als je de kennis probeert over te dragen aan anderen. En hiermee
heb ik in ieder geval veel respect gekregen voor alle docenten die ons
tijdens onze studiejaren van nieuwe kennis hebben proberen te voorzien.
Ik begrijp nu dat ze er zelf ook veel van hebben geleerd!
Tja, moet je bij Océ altijd dergelijke stappen maken in je carrière?
Nee, helemaal niet en de meeste collega’s die ik ken doen dit ook niet.
Maar ik ben wel erg blij met de manier waarop een bedrijf als Océ met
mijn behoefte aan afwisseling/ontwikkeling is omgegaan. Volgens mij heeft
Océ een zeer sterke troef in handen met de mogelijkheden die aan het
personeel wordt geboden op zelfontwikkeling. En deze sterke menselijke
kant van de organisatie in combinatie met de andere sterkte op het gebied
van technologische ontwikkeling maakt het voor mij nog steeds een uniek
en prettig bedrijf om voor te werken.
Océ van nature innovatief
·
Océ is wereldwijd een van de leidende aanbieders van hoogwaardige
producten en diensten, waaronder complete oplossingen op het gebied
van print- en documentmanagement voor professionele gebruikers. De
onderneming richt zich primair op professionele omgevingen waar
grote hoeveelheden documenten worden verwerkt.
·
De klanten van Océ zijn vooral actief in kantooromgevingen en in
industriële en grafische sectoren. Océ ontwikkelt daarvoor in eigen
R&D-centra geavanceerde apparaten en systemen voor productie,
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·
·

·

·
·
·
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distributie en beheer van documenten. Daarnaast biedt de onderneming
haar klanten innovatieve diensten op het gebied van consultancy,
uitbesteding en financiering.
Océ heeft een reputatie opgebouwd als innovator, zowel technologisch
als commercieel.
De producten en diensten van Océ staan bekend om hun hoge kwaliteit.
Deze berust op betrouwbaarheid, productiviteit, duurzaamheid,
gebruiks- en milieuvriendelijkheid en een lage total cost of ownership.
Océ ontwikkelt en vervaardigt zijn productassortiment grotendeels in
eigen beheer. Océ’s sterke en unieke technologiebasis is het resultaat
van lange ervaring en consequente investeringsprogramma’s in
onderzoek en ontwikkeling.
Océ is actief in tachtig landen, waarvan in een dertigtal met eigen
verkoopmaatschappijen.
De onderneming telt ruim 22.000 medewerkers, van wie 40% werkt in
verkoop en service.
Onderzoeks- en productiecentra van Océ zijn gevestigd in Nederland,
Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, de Verenigde Staten en Japan.
In 2003 realiseerde Océ een omzet van 2,8 miljard euro en een
nettowinst van 61,5 miljoen euro.

Om het technische niveau van het VENI-blad toch niet helemaal te laten
verwateren hieronder een korte beschrijving van de manier waarop ik de
twee meest relevante technologische delen van de Océ CPS700 (onze 25
pagina’s per minuut kleurenprinter) uitleg aan klanten. Uiteraard behoort
dit verhaal en de bijbehorende plaatjes in kleur te worden geprint. Tip:
download de pdf-versie van de VENI-site en print het artikel zelf, bij
voorkeur op een Océ systeem ;-)
Océ’s unieke kleurentechnologieën: Océ Direct Imaging en Océ Colour
CopyPress
Elektrofotografie versus Océ Direct Imaging
Het hart van vrijwel alle print- en kopieersystemen in de wereld bestaat uit
een elektrofotografisch procédé. Dit draait letterlijk via 6 stappen om een
drum met een lichtgevoelige toplaag. Deze drum wordt in processtap 1
voorzien van een egale statische lading. Vervolgens wordt in stap 2 d.m.v.
licht (laser, LED of traditioneel via spiegels en lenzen bij een analoge copier)
de statische lading verwijderd op de plaatsen waar geen beeld behoort te
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staan. Dit beeld wordt zichtbaar gemaakt door het aanbrengen in stap 3
van tonerdeeltje die een tegengestelde statische lading hebben. Dit
tonerbeeld springt in stap 4 over van de drum naar het langslopende papier.
Dit gebeurt door het aanbrengen van een zodanig spanningsverschil tussen
papier en drumoppervlak dat de aantrekkende statische kracht van de drum
het verliest. Terwijl de toner vervolgens door een hoge temperatuur van
180oC op het papier wordt
gesmolten (= fixeren) in
stap 5 wordt gelijktijdig in
stap 6 de drum schoongemaakt van overgebleven
restjes toner en statische
elektriciteit. Hierna is de
drum weer klaar voor zijn
volgende rondje en begint
het proces weer bij stap 1.
Bij productieve kleursystemen zijn er 4 van dergelijke drums in serie
opgesteld. In plaats van stap 4 (toner van drum naar papier) is er een
tussenstap 4a waarbij de toner van de 4 drums wordt verzameld op een
tussenband. Ook dit gebeurd door elektrostatische krachten. Vervolgens
vindt in stap 4b de overdracht van de 4 tonerlagen op de tussenband naar
het papier plaats.
De technische uitdaging bij dit procédé is de stabiliteit van de
printkwaliteit. En in het bijzonder bij kleur is het menselijke oog hier erg
gevoelig voor. Het verloop van de kwaliteit wordt veroorzaakt door het
veelvuldig opwekken van statische elektriciteit (zeer gevoelig voor
temperatuur- en vochtigheidsverschillen), de gebruikte lichtbronnen
(intensiteit zal verlopen in de tijd), het opladen van de tonerdeeltjes waarbij
de verhouding tussen de kleur (toner) en transportdeeltjes (developer) en
de afmeting van de deeltjes een rol speelt, het verminderde herstelvermogen
en de slijtage van de lichtgevoelige laag en de verandering in stabiliteit van
het fixatieproces. Naast ingebouwde regelsystemen en het regelmatig
vervangen van kritische onderdelen is het gebruikelijk dat de gebruiker de
kleurensystemen minimaal dagelijks dient te kalibreren om een constante
kleurenoutput te garanderen. Om hiervan af te zijn heeft Océ een nieuwe
technologie ontwikkeld: Océ Direct Imaging.
Onderstaande figuur maakt in één oogopslag duidelijk wat de
verschillen zijn tussen de traditionele elektrofotografische afdruktechnologie
en Océ Direct Imaging. Door de eerste drie processtappen te vervangen
door één wordt de hoge stabiliteit en betrouwbaarheid gegarandeerd. De
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processtappen 4 en 5 hadden we al eerder voor de zwart/wit systemen
samengevoegd tot één gecombineerde transfer/fixeerstap d.m.v. Océ
CopyPress. Voor onze Océ CPS700, de 2 jaar geleden geïntroduceerde
kleurenprinter, is dit proces uitgebreid naar Océ Colour CopyPress.
Zeven kleuren
De Océ CPS700 gebruikt 7
kleuren om een ‘full-colour’
beeld op te bouwen. Dit zijn
de kleuren Rood, Groen,
Blauw, Cyaan, Magenta, Geel
en Zwart. Elk van deze deelkleuren wordt door een Direct Imaging drum naast elkaar neergezet op de
zogenaamde ‘Intermediate’, een met rubber gecoate glazen cilinder.
Traditioneel wordt een full-colour tonerbeeld gemaakt door transparante
toners op elkaar te plaatsen: zo wordt bijvoorbeeld de kleur rood verkregen
door magenta en geel op elkaar te plaatsen. De Océ CPS700 maakt gebruikt
van een unieke, opake (niet transparante) toner en plaatst deze kleurtoners
naast elkaar. Hierdoor kan ‘vol rood’ niet op traditionele wijze worden
geproduceerd, vandaar dat de secundaire kleur rood aan het proces is
toegevoegd. Hetzelfde geldt voor groen en blauw. Een bijkomend voordeel
is dat de kleuropbouw stabiel is: er is geen fysieke interactie tussen de
verschillende tonerlagen. Het toevoegen van de extra kleuren heeft dus als
doel een egale en stabiele afdruk te produceren en niet om bijvoorbeeld
een groter kleurbereik te halen.
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Direct Imaging unit
Océ Direct Imaging werkt met spanningsverschillen en magnetisme in plaats
van het minder stabiele elektrostatische proces. In iedere Direct Imaging
drum zijn zo’n 5000 sporen geëtst (400 per inch). Deze sporen worden
door de elektronica in de drum individueel aangestuurd. Door de tijdsduur
van aansturing te variëren kan een minimale punt worden geplaatst van
0,016 mm, wat neerkomt op een afdrukresolutie van 400 x 1600 dpi. Op
deze wijze wordt iedere punt individueel aangestuurd en naast elkaar
geplaatst. Dit is de reden dat er gebruik gemaakt wordt van een raster,
hetgeen zichtbaar kan zijn in de afdruk. Het digitale inputsignaal wordt
dus rechtstreeks (zonder omzetting naar een lichtsignaal) gebruikt voor het
aanbrengen van een tonerpixel op de drum. Is er geen signaal dan blijft de
magnetische toner circuleren van de toneraanvoer tot het magnetische “mes”
en terug. Zodra er een pixel van de betreffende kleur op die plaats nodig is
dan zorgt het tijdelijke spanningverschil ervoor dat de magnetische kracht
wordt overwonnen.

Colour CopyPress
Nadat de hele full-colour afbeelding op de Intermediate staat wordt het
beeld door middel van Océ Colour CopyPress in het papier gedrukt. Hierbij
wordt het beeld met relatief weinig warmte, ca. 100oC, onder druk in het
papier geperst. Hierdoor ontstaat een afdruk die zich qua ‘look-and-feel’
het best laat vergelijken met offset, de afdruk glanst minder en ‘ligt’ niet op
het papier. Door de lage temperatuur en het ontbreken van statische ladingen
bij de toneroverdracht is het gebruik van een zeer brede range aan
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ontvangstmaterialen mogelijk. Papier is tenslotte nog steeds een natuurlijk
materiaal met een zeer gevoelig gedrag voor temperatuur- en vochtigheidsverschillen. Bij het transport van het papier door de machine is statische
elektriciteit nog steeds het
grootste risico voor het veroorzaken van papierstoringen.
Het elimineren van bronnen
voor statische elektriciteit heeft
hierdoor naast de stabielere
printkwaliteit dus ook nog
voordelen voor het elimineren
van papierstoringen. En dat
draagt weer in grote mate bij
aan de betrouwbare werking
van de Océ apparaten.

Lancering apparatuur ARGES-project
Op donderdag 29 januari 2004 is de apparatuur van het ARGESproject gelanceerd met een Progress-raket vanaf een basis in
Kazachstan. Tijdens de lancering was er een audioverbinding met
ESTEC in Noordwijk, tevens is de Bordeaux-opstelling aan de pers
getoond. Voor meer informatie: http://www.arges.tue.nl/.

Fons de Waele

De invoering van het Bachelor-Master
systeem aan de Faculteit Natuurkunde
Prof.dr. A.T.A.M. de Waele, opleidingsdirecteur
Faculteit Technische Natuurkunde
BaMa
Op 1 september 2002 ben ik benoemd tot opleidingsdirecteur van
natuurkunde, als opvolger van Frans Blom. Kort daarvoor hadden we de
visitatie van onze opleiding achter de rug. Bij deze visitatie werd onze
opleiding door een zware internationale commissie onder de loep genomen.
De uitkomst was dat wij als zeer goed werden beoordeeld, evenals alle
andere natuurkundeopleidingen in Nederland overigens. Het bleek dat we
ons kunnen meten met de beste Amerikaanse universiteiten. Een makkie
dus voor een nieuwe opleidingsdirecteur: hij hoeft alleen maar op de winkel
te passen. Invoering van de nieuwe bachelor-master structuur? Geen
probleem. We hebben immers al de kandidaats-doctoraal structuur, dus we
noemen kandidaats voortaan bachelor en het doctoraal noemen we master
en we zijn klaar! Dacht ik.
Nee dus. Bij nader inzien is er een aantal belangrijke factoren dat ertoe
geleid heeft dat de invoering van de BaMa-structuur is aangegrepen voor
een grondige onderwijsherziening. Ik noem er een paar:
- het gestaag teruglopen van het aantal eerstejaars (zie figuur). Kennelijk
is onze opleiding heden ten dage niet meer aantrekkelijk;
- het hoge uitvalspercentage. Bijna de helft van onze eerstejaars haalt
zijn propedeusediploma niet;
- de lange studieduur. Vooral na de propedeuse is er sprake van ernstig
uitstelgedrag.
Daarnaast waren er belangrijke landelijke ontwikkelingen rond de
afstemming van onderwijs en onderzoek die op zich al zouden nopen tot
een grondige onderwijsherziening.
De Bachelor
De grootste verandering die we gaan doorvoeren is dat de bacheloropleiding
een hoofdvak-bijvak structuur krijgt. In overeenstemming met de gangbare
terminologie: we gaan het major-minor-(MM) systeem invoeren. De drie
jaren van de bachelor worden opgesplitst in twee en een half jaar voor het
hoofdvak en een halfjaar voor de minor, dus 150 respectievelijk 30 ECTS-
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Verloop van het aantal eerstejaars Natuurkunde aan de TUE in de
negentiger jaren. (Bron: Visitatierapport)

punten (volgens een nieuw puntensysteem heeft een jaar 60 ECTS-punten).
Zoiets bestaat niet in het huidige kandidaats. Er moest dus ruimte worden
vrijgemaakt voor de minor.
De major
De nieuwe opleiding moet uiteraard allereerst een uitstekende natuurkundeopleiding blijven. Dus is de inhoud van de major van het allergrootste
belang, ook in de nieuwe opzet. We hebben een programma opgezet dat
elementen omvat zoals inleiding in de natuurkunde, kernvakken, wiskunde,
experimentele vaardigheden, en een bachelor eindwerk. Ook ontwerpen,
onderzoeksmethoden en –technieken, fysische modelvorming e.d. komen
aan bod. Verder is er aandacht voor onderwerpen als implicaties van
technologie op de samenleving (ethiek, duurzaamheid, veiligheid, sociaal
politieke en economische context).
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het majorprogramma.
Het moet aan heel wat eisen voldoen: het moet evenwichtig zijn, niet te
moeilijk, niet te gemakkelijk, enthousiasmerend, etc. We willen een betere
aansluiting verzorgen met het VWO. We zijn in gesprek met “Wiskunde”
om die meer natuurkundegericht te maken.
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De minor
De minor is een nieuw element in onze studie dus daar zal ik iets verder op
ingaan. Een minor is een samenhangend pakket onderwijs dat in het
verlengde mag liggen van de major, maar dat daar over het algemeen
herkenbaar van zal verschillen. Als we ons even concentreren op de bachelor Natuurkunde dan moeten we bijvoorbeeld denken aan een minor
Scheikunde, een minor Wiskunde, e.d. maar ook een minor Ondernemerschap of iets dergelijks. Een student zal dus een keuze maken uit het aanbod
van minoren, een keuzemogelijkheid die er op dit moment niet is. In die
zin zal de opleiding dus flexibeler zijn. Ook de toekomstmogelijkheden
(welke master ga ik na mijn bachelor volgen?) worden verruimd. Daarom
spreken we over flexibilisering van de opleiding.
Door de invoering van het MM-systeem moet een verdieping of
verbreding van de bacheloropleiding ontstaan zodat de doorstroommogelijkheden naar masteropleidingen of arbeidsmarkt aanzienlijk worden vergroot.
Daarnaast streven we naar verbreding van kennis door interdisciplinair
onderwijs en vergroting van competenties, bijvoorbeeld door kennis en
vaardigheden te vergaren op alfa/gamma terrein of ter voorbereiding op de
lerarenopleiding.
Door een aantal aansprekende minoren aan te bieden zal de opleiding
als geheel aantrekkelijker worden. Dit zal gunstige invloed hebben op de
motivatie van de studenten en daarmee op de studievoortgang. Een
gemotiveerde student doet immers een stapje extra. Bovendien komen de
toenemende uitwisselingsmogelijkheden tussen de opleidingen de
interdisciplinaire vaardigheden ten goede.
We zullen TU/e-breed uniformiteit aanbrengen in de flexibilisering.
Zo zouden modules gemaakt kunnen worden voor minorpakketten.
Minormodules kunnen zich richten op onze eigen natuurkundestudenten
of op studenten van andere opleidingen (verbreding van kennis, voorbereiding master, zij-instroom).
Er is een inventarisatie gemaakt van de wensen aan minoren over de
verschillende faculteiten van onze universiteit. Het ziet er naar uit dat er
een evenwichtige spreiding van minoren zal komen waardoor een zekere
wederkerigheid bestaat tussen het aanbod minoren over en weer tussen
twee bacheloropleidingen.
Het zal overigens zo zijn dat alle studenten met een major natuurkunde
kunnen doorstromen in de master natuurkunde, ongeacht de minor en
ongeacht de gekozen track. We noemen dat een doorstroommaster.
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Met betrekking tot de inkleuring van de minor achten wij een volledig
vrije minor ongewenst. Ook zijn wij geen voorstander van een minor die
op geen enkele manier aansluit bij de major (major natuurkunde, minor
Egyptische geschiedenis). Wat betreft de elementen van de minor is wel
eens genoemd 12 ECTS basis, 6 ECTS in de vorm van een OGO-project
en12 ECTS vrij. Het vrije deel is van belang om studenten de gelegenheid
te geven hun minor enigszins persoonlijk in te kleuren. Hierdoor wordt
voorkomen dat er een te groot aantal verschillende minorprogramma’s moet
worden samengesteld. Maar ook andere formules zijn genoemd.
Bijvoorbeeld zes vakken van 3 ECTS en OGO-projecten van totaal 12
ECTS. Het is overigens niet de bedoeling dat de minor in één aaneengesloten
blok wordt uitgevoerd, maar dat hij min of meer geleidelijk wordt uitgespreid
over het tweede en derde jaar.
Trimester/semester
Op dit moment is het studiejaar nog verdeeld in trimesters maar de hele TU
gaat binnenkort over op semesters. Dit om internationaal in de pas te lopen
en ook vanwege in- en doorstroom van en naar andere universiteiten. Het
is natuurlijk verstandig de omzetting van trimester naar semester te laten
samenvallen met de overgang naar het MM-syteem. Tegelijkertijd draaien
ander faculteiten nog in het trimestersysteem. De steen der wijzen die hier
gevonden is om het jaar op te splitsen in zes blokken. Een trimester bestaat
dan uit twee blokken en een semester uit drie: 3x2=2x3. Dat sluit ook aan
bij de huidige praktijk, dus daar hebben we niet zoveel moeite mee.
Planning
De TU/e heeft ook besloten dat alle faculteiten het MM-systeem in gaan
voeren, uiterlijk in 2007. Maar wij zullen niet zolang wachten. In feite
zullen wij al overgaan op 1 september aanstaande. Dus over een half jaar!
Er is nog veel te doen. We zijn bijna klaar met het majorprogramma; met
het “vrijmaken” van 30 ECTS op een totaal van 180. Gelukkig is er
groeiende overeenstemming over de invulling van de nieuwe major.
Docenten, die aanspreekbaar zijn voor de voortgang betreffende hun vak,
worden aangezocht.
De minoractiviteiten vinden plaats in het tweede en derde studiejaar,
dus die gaan pas in 2005 echt van start. Op dit moment moet er wel al een
pakket minoren geformuleerd worden dat we onze natuurkundestudenten
gaan aanbieden. Daarnaast moeten we ook gaan werken aan minoren voor
andere opleidingen.
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De Master
De faculteit biedt momenteel twee masteropleidingen aan: één op het gebied
van de natuurkunde in het algemeen en één op het gebied van de
lerarenopleiding. Ik zal me hier beperken tot een beschrijving van de
algemene natuurkundemaster die master of science wordt genoemd.
Iets meer dan vroeger zal de master in het teken staan van specialisatie
(tracks). De faculteit richt zich daarbij op de drie concentratiegebieden:
Warmte en Stroming, Plasma en Straling en Functionele Materialen).
Daarnaast kan men afstuderen in de Fysische Instrumentatie en Klinische
Fysica. Net zoals vroeger zijn er in de masterfase alleen maar keuzevakken,
stages en een jaar afstuderen. Alleen wordt nu geëist dat vier keuzevakken
worden gekozen op het gebied van het afstudeeronderwerp.
Speciale aandacht is er voor Functionele Materialen. Dit vakgebied
speelt zich af rond de nanofysica, een onderwerp waar landelijk veel over
te doen is. De belangen zijn dan ook groot. Deze track wordt opgezet samen
met de KUN en gaat later door als zelfstandige master. Dergelijke plannen
bestaan ook op het gebied van de Sustainable Energy. Kortom: ook het
mastergedeelte van de studie is volop in beweging.
Tenslotte: Studenten die bij ons de masteropleiding afronden kunnen kiezen.
Ze mogen zich blijven tooien met de titel ingenieur (ir.) of ze kunnen MSc
achter hun naam zetten.
Prof.dr. A.T.A.M. de Waele
Februari 2004
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De nieuwe versnellerfaciliteit van de TU/e
M.J.A. de Voigt en L.J. van IJzendoorn
Begin 2004 zal het oude Philips AVF cyclotron van de Technische
Universiteit Eindhoven definitief worden uitgeschakeld. Het is inmiddels
vervangen door een nieuw cyclotron en een Singletron TM. Enkele
toepassingen van ionenbundels voor de productie en karakterisering van
nieuwe materialen en de productie en toepassing van “radiotracers”,
worden in dit artikel besproken.
Cyclotron en Singletron
Vanaf de ontwikkeling van het eerste cyclotron in Berkeley door E.
Lawrence (rond 1930) zijn cyclotrons het werkpaard geweest voor
fundamenteel kernfysisch onderzoek en isotopenproductie. Gedurende het
laatste decennium zijn echter cyclotrons met een maximale bundelenergie
beneden de 100 MeV nauwelijks meer in gebruik voor kernfysisch
onderzoek. Deze cyclotrons worden nu vooral ingezet voor technologische
en medische toepassingen en leveren op efficiënte wijze i.h.a. protonrijke
en meestal kortlevende radio-isotopen, dit in tegenstelling tot kernreactoren,
waarmee neutronrijke en meestal langlevende radio-isotopen worden
geproduceerd.
De principiële werking van het cyclotron is sinds zijn eerste
ontwikkeling eigenlijk niet veranderd. Onder invloed van een verticaal en
constant magneetveld worden geladen deeltjes (meestal protonen) in
cirkelvormige banen versneld onder invloed van een hoogfrequent elektrisch
veld. De frequentie is ook constant omdat de omlooptijd van de steeds
sneller lopende deeltjes in steeds grotere cirkels constant is (isochronie).
Dit maakt het apparaat relatief eenvoudig, het kan hoge energieën bereiken
en zeer hoge bundelstromen. De energiedefinitie van de ionenbundel (∆E/
E) is beperkt tot zo’n promille. Een cyclotron is daarmee bij uitstek een
productiemachine voor isotopen. Cyclotrons worden tegenwoordig
commercieel geproduceerd, met name door Ion Beam Applications, S.A.
te Louvaine-La-Neuve, die ook het nieuwe Cyclone 30 aan de TU/e heeft
geleverd. De energie van de protonen kan voor deze machine oplopen tot
30 MeV waarbij de snelheid ca. 27% van de lichtsnelheid bereikt, dus zo’n
81.000 km/s. De maximale bundelstroom van de Cyclone 30 is een halve
milliampère, bijna een factor 10 meer dan die van het oude Philips cyclotron dat in 1965 aan de TU/e werd geschonken door Philips. De productie
van radionucliden aan de TU/e vindt nu plaats voor onderzoeksdoeleinden
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en voor het bedrijf Amersham Health, dat voortgekomen is uit het bedrijf
en eerst de stichting CYGNE, opgericht in 1981 door afstudeerders van de
TU/e.
Tegelijk met het nieuwe cyclotron is een nieuw type versneller geïnstalleerd
ten behoeve van het materiaalonderzoek met ionenbundels. Het SingletronTM
is een lineaire deeltjesversneller die gezien kan worden als de opvolger
van de aloude Van de Graaff versneller. Het principe is als volgt: een gepulste
externe spanning van ca. 300 Volt wordt via een LC circuit omgezet in een
wisselspanning van ca. 300 kV die met een frequentie van 33 kHz capacitief
wordt gekoppeld naar een kolom van condensatoren en diodes. Deze kolom
is geplaatst in een druktank waardoor uiteindelijk een gelijkspanning van
maximaal 3,5 MV kan worden opgebouwd aan het einde van de versnelbuis.

Curriculum Vitae Martien de Voigt
Op 1 november 1988 trad hij als
Hoogleraar “Kernfysische Technieken”
in dienst van de TU/e. Op 23 mei 2003
nam hij afscheid van deze instelling
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Hij begon als technisch tekenaar en
werd, na zijn militaire diensttijd, leraar
aan de ambachtschool te Tiel. Daarna studeerde hij, als laboratoriumassistent aan de Universiteit te Utrecht, voor MO akten natuur-, wisen scheikunde. In die zes jaar ontwikkelde hij collegeproeven en
verzorgde vier jaar de bijscholingscursus natuurkunde voor de Mavo
leraren. Na zijn doctoraalexamen in 1968 volgde vier jaar later in
Utrecht de promotie in de kernfysica met een Van de Graaff
versneller. Het fundamenteel kernstructuur onderzoek werd
voortgezet aan de tandem Van de Graaff versneller te Rochester
(New York) en in 1974 als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
het Kernfysich Versneller Instituut van de Universiteit te Groningen
met een research cyclotron. Op alle universiteiten verzorgde hij colleges in de kernfysica, subatomaire fysica en in Groningen ook in
de elektriciteitsleer. Hij was voorzitter van verschillende onderwijscommissies, van Studium Generale en van de Faculty Club aan de
TU/e.
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Het SingletronTM levert een bundel met een superieure energiedefinitie van
∆E/E = 10-5, hetgeen een factor 10 beter is dan van iedere andere lineaire
ionenversneller en een factor 100 beter dan dat van het cyclotron. Een
ander belangrijk voordeel is de hoge helderheid van het SingletronTM , ruim
een factor 100 beter dan van het oude cyclotron. Deze eigenschappen maken
de machine bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van een gefocusseerde
bundel met bundelspot afmetingen ver onder een micron. Het SingletronTM
is in Nederland gefabriceerd door High Voltage Engineering Europe
(HVEE) te Amersfoort en de derde ter wereld is aan de TU/e geïnstalleerd.
Toepassingen van het cyclotron
Het cyclotron is een werkpaard voor de productie van radio-isotopen. Veel
interessant onderzoek wordt mogelijk wanneer deze radio-isotopen worden
gehecht aan een molecuul dat een rol speelt in chemische reacties en
vervolgens kan worden getraceerd via het detecteren van de uitgezonden
straling. Dit maakt het onderzoek met radio-isotopen bij uitstek interdisciplinair. Twee voorbeelden zullen kort de revue passeren: een onderzoek naar
het functioneren van katalysatoren en nieuwe onderzoeksmogelijkheden
in biomedische technologie.
Katalyse onderzoek met traceertechnieken
Het eerste voorbeeld betreft de ontwikkeling van katalysatoren, die de
benzineproductie met een hoger octaangetal kunnen verbeteren. Een
daarvoor relevante reactie is de omzetting van normaal hexaan in iso-hexaan
op een zeolietbed als katalysator. Deze reactie vindt normaal plaats bij een
temperatuur van ca. 230 °C en een druk van enkele atmosfeer, condities
die voor de meeste analysemethoden een onoverkomelijke barrière vormen.
Hier biedt de nucleaire traceertechniek uitkomst, omdat de gammastraling
afkomstig van de radio-isotopen buiten de reactor waargenomen kan
worden. Bij het verval van de gebruikte positron emitter 11C worden na
annihilatie van het positron twee gammastralen geproduceerd (met elk een
energie van 511 keV) die in tegengestelde richting worden uitgezonden.
Om deze straling te detecteren is een systeem ontwikkeld dat de gammastraling kan meten met een plaatsnauwkeurigheid van 3 mm. We zien in
figuur 1 dat die plaatsnauwkeurigheid wordt bereikt door een aantal 5 mm
smalle detectoren onder en boven de reactor op te stellen. Er wordt alleen
dan gemeten indien er zowel een gammastraal onder als boven gedetecteerd
wordt. Er kan dan een concentratieprofiel van de gewenste moleculen als
functie van de tijd gemeten worden. Dit systeem is qua principe nauw
verwant aan detectiesystemen voor Positron Emissie Tomografie (PET).
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In dit geval wordt het activiteitsprofiel gemeten langs de as van de
oven (Positron Emissie Profilering,
PEP), is de plaatsresolutie beter en
zijn de tijdsintervallen waarin
gemeten kan worden korter. Het
unieke van deze methode is dat er
“in-situ” gemeten kan worden
onder realistische praktijkcondities
en zonder de chemische reactie te
verstoren. Met deze technologie is het mogelijk gebleken de transporteigenschappen van de hexaan moleculen in de reactor en langs het oppervlak
van de katalysator te meten en een aantal elementaire reactiestappen aan
de katalysator in kaart te brengen.
Bio-medisch onderzoek met het nieuwe Cyclotron
Bij de faculteit Biomedische Technologie worden methoden ontwikkeld
om kunstmatig gekweekte weefsels levend te houden met het oog op
mogelijke vervanging van aders en hartkleppen. Dit sluit aan bij de
wereldwijde medische belangstelling om door middel van stamcellen
vervangende weefsels te kweken. Eén van de dringende vragen is hoe men
kan aantonen dat die weefsels enige tijd blijven leven. Een van de bewijzen
voor leven is de werking van het metabolisme, ofwel de homeostase van de
cellen. Hier kan de PEP/PET methode uitkomst bieden door een van de
moleculen, die een rol spelen bij de homeostase, te voorzien van een
radioactief label. Lichaamseigen labels en tevens positron emitters, die met
het cyclotron eenvoudig gemaakt kunnen worden zijn 11C, 13N, 15O, maar
ook 18F ter vervanging van
H. Een bekend product is
FDG (FluorDesoxyGlucose) dat het suikermetabolisme in beeld kan
brengen (zie figuur 2,
voor de productie van
positron emitters). In de
PEP opstelling kan, net
als bij het katalyse experiment, zo’n proces kwantitatief plaats- en tijdopgelost gevolgd worden.

31

jaargang 11 - nummer 1

32

FDG en bovengenoemde radio-isotopen vinden een brede toepassing
bij Positron - Emissie -Tomografie (PET) in ziekenhuizen. Alle denkbare
PET isotopen zijn met het nieuwe cyclotron aan de TU/e in Eindhoven nu
te produceren. De reële mogelijkheid van een vast PET centrum dichtbij
het cyclotron biedt het grote voordeel dat zeer kortlevende isotopen kunnen
worden toegepast. De mogelijkheid om het metabolisme zichtbaar te maken
is belangrijk in aanvulling op de doorgaans anatomische beelden van de
andere scantechnieken. Dit heeft er reeds toe geleid dat PET in de oncologie
bij bepaalde stageringen, vooral bij longmetastasen, de gouden standaard
is geworden. Aan de TU/e worden reeds meer dan 20 jaar radiofarmaca
geproduceerd door het bedrijf Amersham Health met het cyclotron van de
TU/e. De farmaca zijn vooral gericht op diagnostiek van tumoren en
hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, alsmede op longventilatie metingen. Behalve de wetenschappelijke en maatschappelijke
spin-off levert dit ook de fondsen voor de nieuwe en ambitieuze versneller
infrastructuur.
Toepassingen van het SingletronTM
Ionenbundelanalyse
De ionenbundel uit het SingletronTM kan worden gebruikt om de
samenstelling en structuur van allerlei preparaten te onderzoeken.
Analysetechnieken met ionenbundels zijn gedurende de laatste decennia
ontwikkeld en worden breed toegepast. De snelle ionen kunnen in het
preparaat zachte elementspecifieke Röntgenstraling opwekken (Particle Induced X-ray Emission, PIXE) en kunnen worden verstrooid. Aan de TU/e
is er momenteel onderzoek gaande waarin spoorelementen in hartspiercellen
en coronaire vaten met behulp van PIXE worden gemeten. De doelstelling
van dit onderzoek is het ontrafelen van de mechanismen die leiden tot
aderverkalking. Ook toepassingen van nieuwe functionele polymeren
worden onderzocht met ionenverstrooiing. Zo wordt er gemeten aan diffusie
van metalen in multilaag systemen met RBS (Rutherford Backscattering
Spectrometry) in polymere Licht Emitterende Diodes (polyLEDs). Een
bijzonderheid is dat de samenstelling ontrafeld kan worden door
verschillende lagen heen, dus van geheel werkende “devices”, zonder dat
die zichtbaar worden beschadigd. Het SingletronTM is vanwege zijn goede
energiedefinitie en heldere bron met name geschikt voor het focusseren
van de bundel tot een kleine spot (momenteel ca. 1 micron) met behulp van
een set magnetische lenzen. Dit biedt dus ook de mogelijkheid om de
verdeling van elementen over het oppervlak te meten. Ondanks de relatief
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lage energie van de ionen vergeleken met de bundels uit het cyclotron, is
het ook mogelijk hele specifieke kernreacties te laten plaatsvinden die
karakteristiek zijn voor
een element in het
preparaat. Ook hier
worden de vrijkomende
deeltjes of straling gedetecteerd en zijn een
directe maat voor de
concentratie van het element in het preparaat. In
figuur 3 worden de
analysemogelijkheden
schematisch geïllustreerd.
Lithografie m.b.v. het Singletron
De gefocusseerde bundel uit het SingletronTM biedt nog een andere
interessante mogelijkheid: het nanostructureren van fotolakken. Lithografie
met MeV ionen is op fundamentele gronden aantrekkelijk omdat deze ionen
een kaarsrecht pad door het preparaat doorlopen over een lengte van
tientallen microns. In tegenstelling tot de belichting met elektronen of
fotonen kunnen op eenvoudige wijze aspectverhoudingen van meer dan
een factor 20 worden gerealiseerd. De aspectverhouding is hier gedefinieerd
als de verhouding van de diepte en de breedte van de geëtste structuur.
Daarnaast biedt de helderheid
en energiedefinitie van de
versneller in principe de
mogelijkheid om een bundelspot van minder dan 100 nm
te maken. De eerste experimenten met een bundel van ca
1 micron laten zien dat steile
zijwanden in 3 micron dikke
lagen zonder problemen te
realiseren zijn (zie figuur 4).
Een interessante toepassing waarin deze aspectverhoudingen van essentieel
belang zijn is het maken van optische componenten gebaseerd op fotonische
kristallen. Deze materialen bevatten een regelmatige modulatie van de
brekingsindex in 3 dimensies op een submicron schaal met een symmetrie

33

jaargang 11 - nummer 1

34

die vergelijkbaar is met een kristalrooster. Deze superroosters blijken in
een specifiek golflengte interval, bij een specifieke kleur, licht te reflecteren.
De golflengte waarbij reflectie plaatsvindt is afhankelijk van de periode in
het kristal. Voor zichtbaar licht en het nabije infrarood zijn periodieke
structuren met afmetingen van ca. 100 – 400 nm noodzakelijk.
Technologisch zijn vooral de 2 dimensionale varianten interessant waarbij
de structurering in een vlak wordt aangebracht en het licht verticaal
(loodrecht op het vlak) wordt opgesloten in een golfgeleider. Deze
nanostructuren dienen te worden aangebracht in een lagenpakket van ca.
10 micron dik. Lithografie met MeV ionen biedt deze mogelijkheid.

Curriculum Vitae Leo van IJzendoorn
Na het behalen van zijn VWO diploma,
studeerde Leo van IJzendoorn scheikunde
en natuurkunde in Leiden. Na het
kandidaatsexamen besloot hij te kiezen
voor experimentele natuurkunde als
afstudeerrichting en deed hij zijn
afstudeeronderzoek in de interfacultaire
werkgroep Laboratorium Astrofysica waar
hij zich bezig hield met infrarood- en
optische spectroscopie van ijsmengsels
zoals deze voorkomen op interstellaire
stofdeeltjes. Zijn promotie-onderzoek was een voortzetting van dit
werk: met laser geïnduceerde fluorescentie werd naar de levensduur
van radicalen bij cryogene temperaturen gekeken en de implicaties
daarvan voor de chemie in interstellaire stofdeeltjes. Na zijn
promotieonderzoek trad hij in dienst bij het Natuurkundig
Laboratorium van Philips waar hij zich gedurende zes jaar heeft bezig
gehouden met toepassingen van ionenverstrooiing met de daar
aanwezige Van de Graaff versnellers. In 1991 verhuisde hij naar de
TU/e waar hij dit werk voortzette met het daar aanwezige cyclotron.
Daarnaast ontwikkelde hij de traceertechniek PEP en paste deze
toe in de katalyse. Als UHD aan de faculteit Technische Natuurkunde
verzorgt hij colleges in de Kernfysica en Kernfysische Technieken
en is hij betrokken bij het practicum.
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Het schrijven van structuren in fotolakken op een schaal van 100 – 500 nm
biedt de mogelijkheid om behalve optische elementen ook andere
componenten te fabriceren. Er zijn meerdere potentiële toepassingsgebieden
aanwijsbaar zoals het ontwikkelen van minuscule mechanische
componenten, microreactoren of sensoren. Hiermee kan het SingletronTM
een prominente plaats gaan innemen in de nano- en micro-engineering op
de TU/e.
Perspectieven voor de ingenieur
Hierboven is al opgemerkt dat “het SingletronTM een prominente plaats
kan gaan innemen in de nano- en micro-engineering op de TU/e”. Uiteraard
is dit mede afhankelijk van het universitaire wetenschapsbeleid en van de
wil om de enorme potentie van de nieuwe faciliteit uit te baten.
Meer algemeen zijn wij van mening dat nano- en micro-engineering
een pas beginnend en fascinerend terrein is voor de fysisch ingenieur. Niet
alleen in de nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs aan onze faculteit,
maar ook in het bedrijfsleven zal dit een groeiend gebied vormen, waarbij
vele facetten van de natuurkunde aan de orde komen. Een pakkend
voorbeeld is de potentiële ontwikkeling van de ionenbundel lithografie.
En wat te zeggen over de Ba-Ma structuur? Welnu, heel simpel niets
nieuws onder de zon. De opleiding van de eerste auteur (in Utrecht) in de
jaren 60 was Kandidaat en Doctoraal; lees nu “Bachelor” en “Master”.
Ook toen deed hij een “Major” in Natuurkunde en een “Minor”, lees bijvak
in Scheikunde. Natuurlijk hebben wij hier geen problemen mee. Wat wel
zorgelijk wordt, is het niveau van de instroom vanuit het VWO. Maar hier
houdt heel fysica Nederland zich al mee bezig.
Wat zal de aantrekkelijkheid van de faculteit zijn voor onze “nieuwe”
ingenieurs? Behalve het bovengenoemde vakgebied menen wij dat de
vernieuwing op de faculteit, waar de laatste jaren veel energie is gestopt,
heeft geleid tot zeer interessante en moderne researchonderwerpen in de
gecondenseerde materie, de transportfysica en de plasma- en stralingsfysica.
Hier kunnen de studenten hun borst nat maken en zowel experimenteel als
theoretisch hun vaardigheden oppoetsen. Het leuke is dat nu op al deze
gebieden een intensieve samenwerking is ontstaan met het bedrijfsleven.
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Honorering aanvraag VICIvernieuwingsimpuls 2003
Onlangs is de aanvraag van dr. H.J.H. (Herman) Clercx (capaciteitsgroep
WDY) gehonoreerd in de NWO subsidieronde VICI-vernieuwingsimpuls
2003.
Hieronder volgt een korte omschrijving van het onderzoek :
Plantaardig plankton (fytoplankton), hier voor het gemak aangeduid met
het begrip “algen”, vormt de basis van de voedselketen in de oceanen, de
(binnen-) zeeën en zoetwaterreservoirs. Een klein aantal algensoorten
produceert giftige stoffen die, door accumulatie in de voedselketen, in
potentie tot ernstige ziektes kunnen leiden of zelfs dodelijk kunnen zijn
voor zoogdieren (inclusief de mens) en vogels. De aanwezigheid van deze
algen in kustwateren vormt een nachtmerrie voor de visserij en het toerisme,
vanwege de bedreiging die hiervan uitgaat voor de volksgezondheid en de
milieuoverlast in de vorm van stank.
De dynamica van algenpopulaties wordt bepaald door een complex
samenspel van verschijnselen. Deze verschijnselen zijn onder meer de
fysische en biologische processen die actief zijn op de typische lengte- en
tijdschalen van een enkele alg (met een grootte van ca. 1-100 micron) en
de grootschalige (turbulente) advectie-processen. De karakteristieke schalen
van deze advectieprocessen variëren van enkele tot enige tientallen kilometers in estuaria en binnenzeeën tot ongeveer 1000 km in de open oceaan.
Ter illustratie is hieronder in de rechterfiguur een opname van het

VENI - VIDI - VICI
meest voorkomende fytoplankton (Ehux, typische doorsnede 5 micron)
getoond. De linkerfiguur toont een satellietopname van de distributie van
Ehux in de zee ten zuiden van Cornwall, Engeland.
Gedurende de laatste jaren is het besef gegroeid dat grootschalige
rekenmodellen voor “early-warning systems”, zoals in gebruik bij
Rijkswaterstaat en adviesbureaus, alleen dan succesvol kunnen zijn als
rekening wordt gehouden met de kleinschalige biologische en fysische
processen. Deze biologische en fysische processen kunnen sterk gekoppeld
zijn, en de wisselwerking tussen biologisch actieve deeltjes en de dispersie
van deze deeltjes wordt beïnvloed door de turbulente stroming.
Dit onderzoek gaat na welke biologische en fysische processen essentieel
zijn voor de modellering van dispersie van algen in turbulente stromingen.
De ontwikkelde modellen zullen worden toegepast in voorspellingsalgoritmen voor de verspreiding van algen.

Honorering aanvraag VENIvernieuwingsimpuls 2003 (1)
Onlangs is de aanvraag van dr. Mariadriana Creatore (capaciteitsgroep ETP)
gehonoreerd in de NWO subsidieronde VENI-vernieuwingsimpuls 2003.
Met deze benoeming zal ze in de komende drie jaar onderzoek verrichten
naar de interactie tussen plasma’s en polymeren oppervlakken. Ze zal dit
onderzoek uitvoeren met behulp van de vernieuwende en originele “multidiagnostic” aanpak, waarbij het polymeer oppervlak in situ en real time
bestudeerd wordt gedurende de plasma behandeling. Een beter begrip van
de plasma-polymeer interactie wordt gezien als een belangrijke stap naar
nieuwe toepassingen van polymeren in o.a. flexibele electronica. Zij zal
haar onderzoek uitvoeren in de groep Evenwicht en Transport in Plasma’s,
onder leiding van prof.dr.ir. Richard van de Sanden en prof.dr.ir. D.C.
Schram. In deze groep was ze de afgelopen twee jaar al aangesteld als
Marie Curie post-doc fellow.
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Honorering aanvraag VENIvernieuwingsimpuls 2003 (2)
Onlangs is de aanvraag van dr. Jan van Dijk (capaciteitsgroep EPG), getiteld
“Kinetic-Fluid Transitions in Plasma Sources - Grand Modelling of Novel
Applications”, gehonoreerd in de NWO subsidieronde VENI-vernieuwingsimpuls 2003.
Hieronder volgt een korte omschrijving van het onderzoek :
Het onderzoek beoogt door middel van numerieke simulatie een beter begrip
te krijgen van miniatuur-plasmabronnen bij atmosferische druk. Deze edelgasplasma’s, die qua uiterlijk wel wat weg hebben van kleine vlammetjes, hebben
een typische afmeting van enkele tienden van een millimeter en worden
capacitief bedreven door middel van een RF-spanning van enkele honderden
volts.
De meest in het oog springende eigenschap van deze bronnen is de
grote energie-dichtheid bij een lage gas-temperatuur. Deze eigenschap maakt
de systemen uitermate geschikt voor micro-chirurgie: omdat de energie
hoofdzakelijk uit het plasma wordt vrijgemaakt op die plaatsen waar het met
een oppervlak in contact wordt gebracht, behoort een plasma-behandeling
van pathologisch weefsel tot de mogelijkheden. Een voordeel ten opzichte
van traditionele plasma- en laser-gebaseerde behandelingswijzen is dat de
werking tot het oppervlak is bepaald en dat de thermische belasting van
omliggend weefsel gering is.
Een hoge energie-inhoud bij een lage gastemperatuur betekent per
definitie dat er sprake is van zeer sterke afwijkingen van evenwicht. En mede
daarin gaat een wetenschappelijke uitdaging schuil. Veel wetmatigheden uit
de evenwichts-thermodynamica zijn niet meer geldig; hierdoor moeten delen
van het plasma worden beschreven met een vloeistof-transportmodel, terwijl
met name in de perifere gebieden de plasma-eigenschappen alleen kunnen
worden begrepen indien er daarnaast een deeltjesmodel wordt ingezet voor
de niet-vloeistof aspecten. Een zogenaamd hybride model is het resultaat.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de groep EPG van Gerrit
Kroesen, waar het zal worden ingebed in de modelleergroep die onder leiding
staat van Joost van der Mullen. In deze groep is al veel ervaring opgedaan
met totaal-modellering van plasma-bronnen (zie http://plasimo.phys.tue.nl/)
waardoor de fysische uitdagingen, maar ook die met betrekking tot de software-engineering met vertrouwen worden aangegaan.
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