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Redactioneel
Jeroen Rietjens, redacteur
Beste alumnus,
Dit is editie 4 van het VENI-blad jaargang 12, wat betekent dat 2005 er
bijna op zit. Voordat het zover is, kunt u op donderdag 29 december met
VENI naar Museum Boerhaave in Leiden. Dit techniekmuseum is naast
interessant voor fysici ook bijzonder geschikt voor kinderen, zodat deze
VENI-excursie ook wel tot familie-uitje is omgedoopt. De eerstvolgende
VENI-activiteit na dit familie-uitje is niet de Nieuwjaarsborrel (vanwege
de geringe belangstelling de afgelopen jaren), maar de Algemene Ledenvergadering met avondlezing op 15 februari. De uitgebreide aankondigingen
vindt u elders in dit blad.
Op dit moment is er in Museum Boerhaave een uitgebreide tentoonstelling
met de titel “De zon: eeuwig mysterie”. Geheel toevallig geeft Frans Snik
in dit blad een uitgebreide toelichting op zijn werkzaamheden als experimenteel zonnefysicus. Beter voorbereid voor het uitstapje kunt u na het lezen
van zijn bijdrage niet zijn.
Onder het motto Veni-Vidi-Visie rouleert onder de bestuursleden de
eer om beurtelings in de pen te mogen klimmen om hun eigen visie te
geven op recente ontwikkelingen. Ditmaal zijn er twee bijdragen, van JanJaap over het CPB en tekort aan Bèta’s, en van Patrick over vernieuwingen
in het ‘tweede fase’ onderwijs. Sonja Feiner-Valkier en Fonds de Waele
van de faculteit Technische Natuurkunde delen met u hun ervaringen met
de nieuw opgezette Bacheloropleiding.
Ik wens u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2006.
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Visie
Het CPB en tekort aan Bèta’s
Jan-Jaap Koning
Statistiek kan men betrachten met enige intelligentie. Dat is nuttig, want
statistiek komt men overal tegen. Onlangs merkte een bestuurslid van VENI
op dat het percentage leden dat VENI jaarlijks verlaat ongeveer 5% van
het bestand is. Overigens, er komen uiteraard meer bij dan er weggaan. De
conclusie was echter dat er een halfwaarde tijd, of beter, een verwachtingswaarde van de verblijftijd van, orde grootte, 20 jaar geldt.
Nu vond het Centraal Plan Bureau (CPB) dat de salarissen van Bèta’s
de afgelopen jaren heel weinig gestegen zijn. En dat gaf aanleiding tot de
conclusie dat er dus geen echt tekort is aan Bèta-opgeleiden. Dit heeft in
diverse tijdschriften nogal wat stof tot discussie gegeven. In Bits en Chips
werd betoogd dat meer Bèta’s nodig zijn om tot beter inhoudelijk beleid
bij de overheid te leiden. In Technisch Weekblad werd erop gewezen dat
R&D erg internationaal is en dat je gemakkelijk van elders gelijkwaardige
arbeidskrachten kunt aantrekken voor evenveel of minder geld. Toch lijkt
dit nog niet overtuigend te werken in Den Haag.
De vooronderstelling van het CPB lijkt te zijn dat het een Bèta wat
kan schelen hoeveel de markt eigenlijk biedt aan salaris. Ik denk dat dit
maar zeer betrekkelijk is. Hoe rijk word je in de research, aan de universiteit
of in de industrie? Waarom ben je bezig met techniek, dingen begrijpen,
meten, onderzoeken, beschrijven? De voldoening voor velen is de inhoud
van het werk, de bevrediging van een plezierige werkomgeving met
bijvoorbeeld collega onderzoekers, of studenten. Of het maken van iets
moois of nuttigs. En de salariseisen zijn tamelijk secundair. Als je in de
financiële branche gaat kijken, of andere beroepen waar geld verdienen
belangrijk is, kan dat wel anders liggen dan in de wereld van de techniek,
de wetenschap, de filosofie, de gezondheidszorg enzovoorts.
Ik denk dat de werkgevers dat wel weten. En werkgevers gooien
het geld niet over de balk. Het lijkt om al de bovengenoemde redenen niet
juist om de geringe salarisstijgingen te interpreteren alsof er voldoende
Bèta’s in Nederland zijn. Sterker nog, het CPB zou er nog een paar bij
kunnen nemen. Als ze die kunnen krijgen, tenminste. Wie weet.
En wie toch graag volgens de statistiek te werk gaat: biedt de 65plussers onder onze alumni aan dat ze lid worden van VENI. Dan worden
ze vast wel dik in de tachtig. Voor maar 16 Eurootjes. Of 15 door een
machtiging.
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Aankondiging
Met Kerst naar de zon!
Zoals in het vorige VENI-blad werd aangekondigd, organiseert VENI
een familie-uitje naar Museum Boerhaave in Leiden. De datum van de
excursie is veranderd: hij zal nu plaatsvinden in de Kerstvakantie, op
donderdag 29 december vanaf 13.30 uur.
VENI heeft een tweetal ervaren gidsen bereid gevonden haar
geïnteresseerde leden en hun familie rond te leiden langs de verschillende onderdelen van de tentoonstelling. Zo kunnen we de originele
lique factor van Kamerlingh Onnes bewonderen, microscopen,
telescopen en een driedimensionaal model van de toestandsvergelijking van Van der Waals bekijken. Op dit moment loopt in het museum
een uitgebreide tentoonstelling met de titel ‘De Zon: een eeuwig
mysterie’. In deze tentoonstelling is te zien hoe onder invloed van de
wetenschap het beeld van de zon is veranderd. De nadruk ligt op het
Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar de zon. Daarnaast zijn
unieke voorwerpen uit de klassieke oudheid te zien waarmee mensen
duizenden jaren geleden aan zonneonderzoek deden.
Kinderen kunnen individueel meedoen aan een speurtocht door het
museum, waarvoor VENI een prijs beschikbaar zal stellen. Ook kunnen
zij de gehele middag meedoen met een kerstworkshop in het museum.
Als u met VENI meegaat naar het museum, heeft u het voordeel van
een groepskorting op de entreeprijs, en krijgt u de rondleiding gratis.
Na afloop is er de mogelijkheid gezamenlijk ergens te gaan eten. Dit is
op eigen kosten.
Wanneer? Donderdag 29 december 2005
Hoe? Eigen vervoer, we verzamelen om 13.30 uur bij het museum
Wat? Bezoek Museum Boerhaave met rondleiding door ervaren gids
Kosten? 3 euro per persoon, kinderen onder 5 jaar gratis
Geef u voor 20 december per mail op: phys.veni@tue.nl. Vermeld
met hoevel personen u komt (Bij kinderen graag even de leeftijd
vermelden, dan kunnen we daar met de rondleiding op inspelen).
Meer informatie over het museum op www.museumboerhaave.nl.
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Visie
Verwikkelingen in onderwijsland
Patrick van Aarle
De kranten stonden er de afgelopen weken vol mee. Het onderwijs in het
voortgezet onderwijs moet, volgens de universiteiten en zelfs de minister,
weer grondig op de schop, omdat leerlingen met te weinig kennis arriveren
aan de poorten van de universiteit. Met name wiskundekennis en rekenvaardigheid ontberen ze; spoedcursussen rekenvaardigheden staan in diverse
studies inmiddels op het eerstejaarsprogramma. De minister roept ineens
dat het absoluut anders moet, dat de in 1999 ingevoerde ‘tweede fase’
grondig moet worden herzien . Een hoop commotie. Terecht of niet? Enige
verduidelijking en nuancering is in elk geval op zijn plaats. Omdat ik vanaf
2000 op de TU/e onder andere gewerkt heb aan diverse projecten om de
aansluiting vwo-TU/e te verbeteren en inmiddels als docent natuurkunde
voor de klas sta, kan ik daar wel wat meer over zeggen, vanuit beide
oogpunten bezien.
De invoering van de tweede fase is geïnititeerd op verzoek van, jawel, de
universiteiten. Dat zou je niet zeggen als je de media nu volgt, maar het is
toch echt zo. Er waren diverse redenen voor, resulterend in diverse maatregelen. Ik zet enkele belangrijke, en de gevolgen ervan, eens op een rij.
Allereerst: leerlingen kwamen met heel verschillende vakkenpakketten (ze
mochten immers zelf kiezen, als ze maar in 7 vakken examen deden) en
dus verschillende voorkennis naar de universiteit (die slechts 2 vakken als
verplichte voorkennis mocht aangeven); bovendien waren ze zich vaak
weinig bewust van de beroepsperspectieven bij hun vakkenpakket of
vervolgstudie. De invoering van een viertal profielen in de tweede fase zou
dit moeten oplossen: een pakket vakken, dat bij elkaar hoort en zo een
leerling voorbereidt op een studie en beroepscarrière in een bepaalde
richting. De twee ‘exacte’ profielen: het profiel Natuur en Techniek (N&T)
bereidt voor op een studie in de exacte of technische hoek met veel
natuurkunde, scheikunde en wiskunde B, het profiel Natuur en Gezondheid
(N&G) met wat minder wis-, natuur- en scheikunde, maar wel biologie,
leidt bijvoorbeeld op richting de medische studies en -beroepen. Hoe dat
uitgepakt heeft? Van de ene kant goed: eerder dan in het verleden worden
leerlingen aangezet tot nadenken over hun vervolgkeuzes. Aan de andere
kant: een puber van 15 kan vaak nog niet heel bewust kiezen wat hij drie en
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tien jaar later zal willen gaan doen. Bovendien werd deze zeer duidelijke
intentie tot helderheid door de universiteiten weer wat vertroebeld: met
N&G mag je toch ook wel aan de technische universiteit gaan studeren.
Los van de vraag of dat verstandig is (de praktijk wijst uit dat relatief weinig
N&G-leerlingen voor een TU-studie kiezen, maar dat terzijde), vertroebelt
dat wel het beoogde heldere plaatje dat de vier profielen zouden moeten
bieden. Toch merk je dat na enkele jaren tweede fase de praktijk op school
leert dat de meeste leerlingen wel degelijk kiezen voor het profiel dat hen
het beste past. Het lastigst zijn nog degenen die graag medisch willen gaan
studeren, maar voor wie de exacte vakken eigenlijk te hoog (nee: te abstract) gegrepen zijn. Welbeschouwd was dat vroeger echter niet anders;
sterker nog, in het huidige profiel N&G, met minder wis- en natuurkunde
dan de N&T’ers, maken zij meer kans dan in het verleden.
Een andere reden om te pleiten voor veranderingen was dat de universiteiten
constateerden dat leerlingen met te weinig vaardigheden de universiteiten
betraden. De hedendaagse maatschappij vraagt immers om (o.a.) ingenieurs
die niet alleen vol kennis zitten, maar deze ook in multidisciplinaire teams,
samenwerkend kunnen toepassen. Aandacht voor samenwerking,
presenteren, zelfstandig kennis verwerven stond niet of nauwelijks in de
examenvoorschriften van het vwo oude stijl. Daar is verandering in gebracht
in de ‘tweede fase’: de eis om leerlingen meer zelfstandig en samen te laten
werken, resulteerde in het ‘studiehuis’-concept. Concreet: veel meer
aandacht voor groepsopdrachten, niet meer alleen klassikale lessen waarin
de docent vertelt hoe het moet, uren waarin leerlingen zelf hun werkzaamheden plannen. Werkt dat? Jazeker, leerlingen komen op die vlakken, erkennen
ook de universiteiten, veel beslagener ten eis. Maar elk voordeel heeft ook
weer zijn nadeel: aandacht voor deze aspecten heeft als automatische
consequentie gehad dat voor veel vakken de hoeveelheid vakinhoud
verminderd werd: je kunt niet in dezelfde tijd evenveel aan vakinhoud
blijven doen en ook aandacht besteden aan allerlei andere aspecten. En dat
is nu exact wat nu, door minister en universiteiten, gemeld wordt: er is een
gebrek aan vakkennis.
Ik denk ook dat het zo is dat de balans in de eerste jaren van de tweede fase
misschien af en toe te ver is doorgeslagen: bij elk vak op school hebben
docenten afzonderlijk invulling gegeven aan de nieuwe eisen: de leerlingen
werken samen, presenteren, maken groepsopdrachten. Alleen is er nog niet
altijd gekeken naar onderlinge afstemming tussen de vakken: hoeveel leer
je nog van je zesde presentatie in een jaar, ook al is die nu voor natuurkunde
en was hij vorige keer voor Nederlands?
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Wat je nu op scholen ziet gebeuren is dat men, met enkele jaren ervaring
op zak, die afstemming aan het maken is. Wat ongetwijfeld gaat betekenen
dat er weer meer tijd gaat overblijven voor de vakinhoud. En dat komt
goed uit, want de aankomende wijzigingen per 2007 – die afgelopen weken
als ‘hot news’ in de media verschenen maar die in feite al jaren zijn
aangekondigd en dus ‘oud nieuws’ zijn – leren dat de vraag naar kennis
weer stijgende is: de grote overmaat aan vakken (leerlingen doen er nu
zo’n 15 voor hun examen, verdeeld over klas 4 t/m 6, tegen ‘vroeger’ 7)
wordt wat teruggedraaid; kans op meer diepgang in wat minder vakken.
Scholen krijgen ook wat meer vrijheid bij het bepalen daarvan, hetgeen
mogelijkheden biedt.
De waarheid ligt dan ook ergens in het midden: je moet als school
zelfbewuste leerlingen proberen af te leveren, die kans zullen maken in
hun studie en de maatschappij. Daar slagen de scholen mijns inziens prima
in; de vakinhoudelijke kant, waarover nu veel geklaagd wordt, krijgt vanzelf
weer een grotere kans, dat blijkt wel uit de politieke ontwikkelingen. En
waarschijnlijk is er over tien jaar wel weer een andere trend, die om
aanpassingen vraagt. Geen probleem: hoe zorg je er anders voor dat het
werk van de leraar ‘iedere dag anders’ blijft? Maakt u zich daarover in elk
geval geen zorgen: ik vermaak me prima in het onderwijs. Maar daarover
misschien nog wel eens meer, in een volgende editie…
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VENI-verslag
J.D. van der Waals viert lustrum feestelijk
Jan-Jaap Koning
In de lustrumweek van J.D. van der
Waals was het sluitstuk tevens een
hoogtepunt, namelijk de reünie op
vrijdag 14 oktober 2005. Het programma kende 3 verhalen, rondleiding naar twee groepen naar
keuze, en het gezellig buffet in een
grote tent op het LaPlace plein. De
opkomst was met 150 reünisten
minder dan 5 jaar geleden, maar
niettemin zeer geslaagd.
De eerste spreker was Rini van Dongen. Hij verhaalde over de oprichting
van de Technische Hogeschool Eindhoven en de oprichting van de
studievereniging met diverse wetenswaardigheden en mooie foto’s van
vroeger, waarop aanvankelijk alle studenten een stropdas droegen, tot hier
begin jaren 70 duidelijk de klad in kwam.
Vervolgens kwam Jeroen Rietjens aan
bod als de winnaar van de Mignot prijs voor
het beste afstudeerwerk van het afgelopen
jaar. Jeroen heeft bij Bert Koopmans en
Henk Swagten (van de groep Fysica van
Nanostructuren) gewerkt aan de interactie
tussen spins in gelaagde systemen, wat tot
doel heeft om snellere geheugens mogelijk
te maken.
Het derde verhaal was voor menigeen het hoogtepunt. Harry Otten
verhaalde over de vooruitgang in de weersvoorspellingen in de afgelopen
decennia. De termijn waarop betrouwbare weersvoorspellingen gedaan
kunnen worden is van gemiddeld 4.5 naar bijna 8 dagen gebracht door de
vooruitgang in het vakgebied. Met name satelliet data kan men sinds 5 jaar
goed interpreteren, wat tevens op de oceanen en het zuidelijk halfrond tot
vergelijkbare betrouwbaarheid heeft geleid. Aansprekend waren ook de
nieuwe services van Meteo Consult voor de scheepvaart, wat vaartijden
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over de wereld al sinds 10 jaar had
kunnen bekorten door gebruik te
maken van de metingen van de
golfhoogten op zee, maar waarop de
laatste jaren pas schepen zijn
geabonneerd (nu 600 in getal). Ook
kunnen golfspelers op hun mobieltje
zien of het zodadelijk gaat regenen
(“en misschien nog niet iedereen
hier speelt golf, voor tennis kan het
natuurlijk ook. Wat je al niet krijgt
voor slechts 2 EURO per maand”). Harry liet niet na om het weer in
Eindhoven nog even te laten zien, en ging ook in op de middellange en
lange termijn klimaatvoorspellingen (februari zou behoorlijk nat worden,
de komende 50 jaar gaan de zomers 5 graden in temperatuur omhoog in
Nederland). Hij heeft net zijn boek naar de uitgever gebracht, dus we
wachten vol spanning op de verschijning van zijn werk over het aardse
klimaat.
Het buffet en de barbecue waren ’s avonds
goed verzorgd en de sfeer was uitstekend.
We kijken uit naar het volgende lustrum met
reünie, namelijk op 21 april 2006, wanneer
de TUE haar 50 jarig bestaan viert. VENI,
de faculteit en de studievereniging zitten
reeds rond de tafel om voor een wederom
feestelijk weerzien te zorgen!
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Nieuwsflits
Utrecht, Tilburg en Eindhoven weer favoriet
bij hoogleraren
Van de technische universiteiten in Nederland oogt de TU/e de
meeste waardering bij hoogleraren en hoofddocenten. Dat blijkt uit
de jaarlijkse special ‘Studeren’ van opinieweekblad Elsevier, bedoeld
voor aankomende studenten. De beste universiteit van Nederland
is die in Utrecht, de beste ‘specialistische’ universiteit staat in Tilburg.
Voor de Elsevier-special mochten, behalve 1386 hoogleraren en 789
docenten, ook 7658 academische bachelorstudenten hun mening
geven.
Elsevier liet 31 opleidingen beoordelen op vier onderdelen: het
bachelorprogramma, het masterprogramma, de docenten en het
niveau van wetenschappelijke publicaties. Vijf van de 23 door hen
beoordeelde opleidingen scoren op alle vier de onderdelen het best:
Technische Wiskunde aan de TU/e, Sociale Geografie in Utrecht,
Nederlands Recht in Tilburg, Nederlandse Taal & Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam en Godgeleerdheid in Leiden.
Eveneens vijf opleidingen pakten dit jaar de dubbel: die kwamen bij
studenten en bij docenten als beste uit de bus. Het gaat om
Werktuigbouwkunde in Eindhoven, Bestuurskunde en Sociale
Geografie & Planologie in Utrecht, Nederlands Recht in Tilburg en
de opleiding Biologie in Groningen.
Utrecht is opnieuw de beste van de zes ‘brede universiteiten’: de
universiteit scoort afgetekend de meeste ‘eerste plaatsen’ op alle
vier de beoordeelde onderdelen. Op ruime afstand volgen de
Universiteit van Amsterdam en die van Leiden. Tilburg is net als
vorig jaar de winnaar van de drie ‘specialistische, smalle
universiteiten’, vóór Rotterdam en Maastricht. Ten slotte voert
Eindhoven het klassement aan van de drie technische universiteiten,
met Delft op twee en Twente op drie. Delft krijgt de hoogste
waardering voor het masterprogramma, maar legt het af met haar
bachelorprogramma.
Bron: Cursor
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Onderzoek
Elke dag een zonnige dag
Frans Snik
Sterrekundig Instituut Utrecht, f.snik@astro.uu.nl
Als je je bijna dagelijks bezig houdt met observaties van de zon,
klinkt dat waarschijnlijk als een eufemisme voor een langdurig
pensioen aan een tropisch strand. Niets is minder waar, want aan
zonnefysica is op vele vlakken professioneel erg veel lol te beleven.
Dat je hiervoor zo nu en dan uit moet wijken naar exotische locaties
is natuurlijk wel een pre.
De zon als bron van leering ende
vermaack
Onze zon is na twee millennia nog immer
een fascinerend studieobject voor de
mens. Van alle honderden miljarden
sterren van ons melkwegstelsel is de zon
de enige die we niet slechts als puntbron
waarnemen. Daarmee is zij een uniek laboratorium voor allerlei plasmafysische
fenomenen op lengteschalen en energieschalen die op aarde niet bereikbaar zijn.
Onze ster vertoont een groot aantal
dynamische fenomenen als we haar in detail bestuderen. Zonnevlekken zijn daarvan de meest prominente (zie figuur 2).
Deze grote donkere gebieden verschijnen
en verdwijnen met de week op het
‘zonsoppervlak’ (of beter gezegd: de Fig. 1: Frans na de acquisitie van
fotosfeer; de laag waar de meeste fotonen het zonnespectrum (380-760 nm).
kunnen ontsnappen) en worden al sinds
Galilei systematisch waargenomen. De hoeveelheid zonnevlekken en de
latitude ervan volgt een cyclus van ongeveer elf jaar. De fysische oorsprong
van dit gedrag is tot op de dag van vandaag nog niet goed begrepen.
Het is ondertussen wel erg duidelijk geworden dat het merendeel van de
activiteit van de zon veroorzaakt wordt door magnetische velden. De
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a: De fotosfeer in de Fraunhofer G-band
(430,5 nm). Deze moleculaire lijnen van
CH tonen duidelijk de verschillende
vormen van magnetisme op de zon. In de
donkere umbra van de zonnevlek staat een
vrijwel verticaal magneetveld van ruwweg 2 kG (0,2 T), hetgeen de warmteconvectie vanuit diepere lagen naar het
oppervlak danig beperkt. In de omliggende penumbra wijzen magnetische
buizen onder een kleinere hoek naar
buiten. De rest van het zonsbeeld wordt
bepaald door het granulatiepatroon van
convectiecellen. Tussen deze granulen
zijn in de G-band magnetische fluxbuizen
van ruwweg 1 kG en 100 km diameter
duidelijk zichtbaar als oplichtende
puntjes (het magnetische netwerk).
b: De lage chromosfeer (enkele honderden
kilometers hoger) in de kern van de
geïoniseerde Calcium H-lijn (396,8 nm).
Op deze hoogte is het granulatiepatroon
al geheel verdwenen en verschijnen er
schokgedreven inverse patronen. Het
magnetische netwerk is nog duidelijker
zichtbaar en bovendien meer uitgespreid.
c: De hoge chromosfeer (enkele duizenden
kilometers hoger) in de kern van de eerste
waterstof Balmer-lijn (Ha; 656,3 nm). Het
plasma wordt hier geheel gedomineerd
door het magneetveld en is sterk inhomogeen. De magnetische veldlijnen vanuit de
zonnevlek staan duidelijk in verbinding
met het omliggende netwerk.

Fig.2: Een serie opnames van de zonsatmosfeer door de Dutch Open Telescope op 29-9-2004. De zonnevlek AR10675 is te zien in het licht van drie
verschillende absorptielijnen op precies hetzelfde tijdstip. De kleurcodering
is artificieel. De resolutie is 0,2 boogseconden, hetgeen overeenkomt met
ongeveer 140 km op de zon. De aarde is op dezelfde schaal weergegeven.
Deze fotoserie diende als “Astronomy Picture of the Day” van 16-2-2005.
(http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050216.html).
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a: Het Zeeman-effect. De rechtsdraaiende gyratie
wordt blauwverschoven met de Larmorfrequentie.
De andere circulaire component wordt roodverschoven. Het spectrum van circulaire polarisatie
(Stokes V) krijgt dus een typische antisymmetrisch
signaal voor de longitudinale component van het
magneetveld en is dus gevoelig voor de polariteit
van het magneetveld. Met toenemende veldsterkte
zal ook V/I toenemen. Alle drie de componenten zijn
zichtbaar in het lineair gepolariseerde spectrum. Met
behulp van Stokes Q en U kan dus het transversale
veld bepaald worden met een ambiguïteit van 180°.

b. “Scattering polarization”. In een lijn die hoog
in de atmosfeer gevormd wordt kan ook zonder de
aanwezigheid van magneetveld lineaire polarisatie
gevormd worden. Door anisotrope belichting en
verstrooiing over hoeken van ongeveer 90° wordt
de lineaire polarisatierichting parallel aan de rand
van de zon meer aangestraald.

c. Hanle-effect. Door nu een zwak horizontaal
magneetveld aan te leggen in het geval van 3b wordt
de lijn juist weer gedepolariseerd. Dit effect kan
gebruikt worden om erg zwakke veldsterktes (0-100
G) te meten.

Fig. 3: Oscillatormodellen voor polarisatie in spectraallijnen van de zon.
Een absorptielijn met overgangen ∆J=0 en ∆J=±1 bevat respectievelijk pen s-componenten. Deze worden verbeeld door een oscillatie parallel aan
het magneetveld en twee gyraties rechtsom en linksom het veld (met
impulsmoment). De uitgezonden straling is gepolariseerd (respectievelijk
lineair en circulair) conform de sterkte en spectrale verschuiving van de
oscillaties.
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buitenste lagen van de zonsatmosfeer (de chromosfeer en de corona) worden
volledig gedomineerd door het magneetveld. Ontlading van magnetische
energie door middel van reconnecties is de meest waarschijnlijke verklaring
voor de enigmatische verhitting van de corona tot een temperatuur van
zo’n twee miljoen Kelvin (tegenover 5800°K voor de fotosfeer). Heftigere
ontladingen kunnen plaatsvinden in de vorm van zonnevlammen (X-ray
gebied) en “coronal mass ejections” (CMEs; hoogenergetische deeltjes),
die de aarde kunnen teisteren. Dit kan leiden tot aurora borealis
(“noorderlicht”), maar ook tot minder mooie zaken als kapotte satellieten
en uitval in stroomnetwerken. Reden te meer om de zon en haar magnetisme
te leren begrijpen en wellicht te leren voorspellen.
Een gepolariseerde kijk op de zon
Naast een handjevol te detecteren neutrino’s, bestaat de enige informatie
vanuit de zon uit fotonen over het gehele elektromagnetische spectrum.
Naast de ruimtelijke, temporele en spectrale verdeling van deze fotonen
vormt voornamelijk de modus, richting en graad van polarisatie een erg
nuttige diagnostiek van magnetische velden op de zon. De zogenaamde
Stokes-vector [I,Q,U,V]T voor polarisatie is voor de te meten fotonfluxen
het meest praktische formalisme. Deze vector is gedefinieerd in termen
van differentiële metingen van fotonen: Stokes V is het verschil tussen het
aantal gemeten fotonen met rechts- en links-circulaire polarisatie. Q en U
geven de twee dimensies van lineaire polarisatie weer. Stokes I is simpelweg het totaal aantal gemeten fotonen
ongeacht polarisatie. De ratio tussen Q,
U, en V en Stokes I behelst dus de
polarisatiegraad in ‘richting’ Q, U of V.
Figuur 3a illustreert hoe magnetische
velden via het welbekende Zeeman-effect direct observabele polarisatiesignalen creëren in spectraallijnen van de
zon. Door opnamen te maken met een
nauwbandig filter in de lijnvleugel van
Stokes V worden direct longitudinale
magnetische velden en polariteiten
zichtbaar (“magnetogrammen”; zie
figuur 4). Door de volledige Stokes-vector te meten, wordt een beeld verkregen van de gehele magnetische topologie.
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Fig. 4. Synoptisch magnetogram van
SOHO-MDI op dezelfde dag als de
observaties van figuur 2. Het beeldveld
van de DOT is tevens aangegeven.
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Figuur 3b laat zien dat lineaire polarisatie ook kan ontstaan zonder
magneetveld als je aan de rand van de zon kijkt in een sterk strooiende lijn.
De Hanle-depolarisatie door zwakke horizontale velden (figuur 3c) van
zo’n lijn vormt een tweede diagnostiek van het magnetisme op de zon. Het
gebruik van Zeeman-effect en het Hanle-effect zijn grotendeels
complementaire technieken wat betreft magnetische veldsterktes en
topologieën.
Zonnetelescopen: de zon als bron van complicaties
Wie wel eens met behulp van de zon door een vergrootglas een vuurtje
heeft proberen te stoken weet dat zelfs een kleine bundel al voor een boel
warmteontwikkeling kan zorgen. Dit vormt voor zonnetelescopen met een
hoofdspiegel van slechts een halve meter al een gigantisch probleem.
Nachttelescopen hebben tegenwoordig een diameter van pakweg tien meter;
zonnetelescopen zijn een ordegrootte kleiner, want hun warmteontwikkeling
zorgt voor turbulentie en een inhomogene brekingsindex in de omringende
lucht en dat is juist onwenselijk als je met grote beeldscherpte naar de zon
wil kijken. Hetzelfde effect doet zich voor bij alle objecten die flink
opwarmen in het zonlicht, bijvoorbeeld het fata-morgana-effect in een
woestijn. Astronomen noemen dat “seeing”. Daarnaast maakt verstrooiing
aan atmosferische stofdeeltjes of waterdruppels waarnemingen van
lichtzwakke fenomenen vlak naast de rand van de zon (zoals protuberansen
en de corona) vrijwel onmogelijk. Het studieobject veroorzaakt dus zelf de
grootste complicaties voor de studie.
Nu zijn er plekken te vinden op de wereldbol waar de seeing van nature al
zeer redelijk is. Twee eilanden van de Hawaiiaanse archipel (daar ben ik
de astronomie-wereld binnengerold) en het
Canarische eiland La Palma (daar ben ik
vervolgens naartoe gerold) behoren tot de
beste astronomische locaties ter wereld,
omdat hun hoge vulkanen (2,5-4,2 km)
worden geraakt door een zeer laminaire
passaatwind waardoor de atmosfeer zeer
stabiel wordt en de meeste wolken ver
onder de top door de inversielaag worden
vastgehouden. Er is dus een extra reden om SOLARC, Maui, Hawaii, USA.
daar de zon op te zoeken.
Om er nu voor te zorgen dat een zonnetelescoop zelf geen seeing veroorzaakt
zijn er ruwweg twee benaderingen. Het meest toegepaste principe behelst
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een telescoop die gebouwd is als één groot
vacuüm-vat of eventueel gevuld met puur
Helium, waardoor in het primaire focus
geen beeldverstorende turbulenties kunnen
ontstaan door de extreme verhitting. Dit is
succesvol toegepast in de 1 meter Swedish
Solar Telescope (SST), die op dit moment
de scherpste zonnetelescoop ter wereld is.
DOT, WHT & SST, La Palma,
De tweede methode is ontwikkeld aan het
Canarische eilanden, Spanje
Sterrekundig Instituut Utrecht (sic; wij
kijken maar naar één ster…) en heeft geleid tot de bouw van de 45 cm
Dutch Open Telescope, die naast de SST staat op het “Observatorio del
Roque de los Muchachos” op La Palma. De DOT is volledig ‘open’ wat
betreft de telescoop en de toren, zodat de passaatwinden de atmosferische
temperatuurvariaties -die veroorzaakt worden door opwarming van de
telescoop en de omgeving- netjes vereffenen. Voor een stabiel beeldveld
met een precisie van 0,1 boogseconden met een sterke windbelasting leidt
dit concept wel tot extreme ontwerptoleranties voor de gehele constructie:
alles moet een stijfheid hebben op micrometerschaal, de toren mag alleen
translationele vrijheidsgraden hebben en alle lage eigenfrequenties moeten
onderdrukt worden.
Het “open” ontwerp heeft ervoor gezorgd dat de observaties van de DOT
met behulp van een matige windkracht en post-processing door een 70CPU cluster al zeer regelmatig de diffractielimiet van de telescoop halen
(zie figuur 2). Wat betreft het produceren van tijdreeksen (films) van het
zonsoppervlak steekt de DOT zelfs de SST naar de kroon. Door middel
van simultane nauwbandige opnames in verschillende absorptielijnen
worden verschillende lagen in de zonsatmosfeer in beeld gebracht; de
fotonen ontsnappen namelijk pas op verschillende hoogtes ondermeer
vanwege de verschillend element-abundanties. Deze werkelijk spectaculaire
films zijn te bekijken via http://dot.astro.uu.nl/ en geven ons veel nieuwe
informatie over allerlei golfverschijnselen en dynamische magnetische
fenomenen.
De zon achterna
Om nu echt een direct beeld te krijgen van het magnetisme op de elementaire
schaal van 100 km, heb ik me afgelopen jaar als afstudeerproject voor mijn
studie Technische Natuurkunde aan de TU/e beziggehouden met het ontwerp
en de bouw van een polarimeter voor de DOT met dezelfde resolutie als de
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huidige capaciteiten zoals weergegeven in figuur 2. Dit nieuwe kanaal is
gebaseerd op een uniek Russisch Lyot-filter uit de jaren ‘70 met 80 mÅ
bandbreedte dat verstemd kan worden naar een fotosferische geïoniseerde
Barium-lijn (455,4 nm) en naar Hb (486,1 nm). Door de polarisatie-optiek
van het Lyot-filter uit te breiden met twee Liquid Crystal Variable Retarders kan met geoptimaliseerde modulatieschema’s de volledige Stokes-vector worden gemeten. Omdat deze verschilmetingen extra gevoelig zijn voor
de seeing, wordt ook hier een krachtige reconstructiemethode toegepast
om de overgebleven invloed van de atmosfeer eruit te rekenen. Mijn
observaties met de zeer nauwkeurige polarimeter van IRSOL in Locarno
toonden aan dat onze Barium-lijn zeer gevoelig is voor het Zeeman-effect
(vanwege de hoge atoommassa en dus de
lage thermische Dopplerverbreding) en
tevens voor het Hanle-effect. Dit geeft ons
de unieke mogelijkheid om alle facetten
van het magnetisme op de zon in beeld te
brengen met de DOT. Veel meer informatie is te vinden in mijn afstudeerverslag
(http://dot.astro.uu.nl/dot-documents/
snik-report-2005.pdf). Hopelijk zullen de
eerste observaties in het waarneemIRSOL, Locarno, Zwitserland
seizoen 2006 binnenkomen.
Polarimetrie van de zon is een technisch gecompliceerde bezigheid. Op
deze resolutie en bandbreedte blijven er zelfs van de zon maar heel erg
weinig bruikbare fotonen over. De ruis zal dus snel domineren in de verschilmetingen om de magnetogrammen en “Hanletogrammen” te verkrijgen.
Bovendien moet voor het ontwerp van de optiek niet alleen de afbeeldingskwaliteit, maar ook de eigenpolarisatie geoptimaliseerd worden, hetgeen
meestal tot compromissen leidt omdat elke schuine reflectie en refractie
polariseert en elk stuk glas tot op zekere hoogte dubbelbrekend is. Maar
dat is juist het leuke van dit vakgebied: je kunt het hele arsenaal van een
fysisch ingenieur uit de kast halen. Van atoomfysica, magnetohydrodynamica, optisch dik en gepolariseerd stralingstransport en astronomie
tot experimenten, elektronica en numerieke dataverwerking en van optica
en constructieleer tot thermodynamica en atmosfeerfysica.
Ik ga nog veel meer spannende avonturen tegemoet nu ik als PhD-student
Astrofysische Instrumentatie in dienst ben bij de Universiteit Utrecht en
ondermeer ga werken aan polarimetrie met andere zonnetelescopen (o.a.
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SOLIS) en mee ga bouwen aan de ballontelescoop SUNRISE die op 40 km hoogte
boven Antarctica weinig last zal hebben
van atmosferische verstoringen of een
ozonlaag die UV-observaties onmogelijk
maakt. Puur amateuristische waarnemingen zal ik op 29 maart 2006 gaan doen
midden in de Libische Sahara alwaar een
totale eclips optimaal zichtbaar zal zijn.
Waarschijnlijk zal ik over een paar jaar ook
de overstap maken naar de nachtelijke
astronomie om planeten om andere sterren
te ontdekken met behulp van polarimetrie,
bijvoorbeeld met de 4 m William Herschel
Telescope (WHT) of één van de 8 m Very
Large Telescopes (VLT) in Chili.

SOLIS (rechts), Kitt Peak, Arizona,

Ik weet het: ik had het slechter kunnen
treffen…
SUNRISE (impressie), Antarctica
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Faculteit - Onderwijs
Ervaringen met de nieuwe
Bacheloropleiding
S. Feiner-Valkier en A. de Waele
Er is momenteel heel wat gaande op de faculteit. We hebben net het bezoek
van de onderzoekvisitatie commissie achter de rug en zijn in gespannen
afwachting van de rapportcijfers. Op het gebied van onderwijs is de
implementatie van de nieuwe opleiding in volle gang. Zoals bekend is met
ingang van het jaar 2004 een nieuw programma ingevoerd voor de bachelor Technische Natuurkunde. Dit programma is opgebouwd uit twee
gedeelten: een major, met een omvang van 2,5 jaar, en een minor met een
omvang van 0,5 jaar. In deze bijdrage beschrijven we hoe het gegaan is in
het afgelopen jaar.

Doelstelling van het nieuwe programma
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de invoering van het nieuwe
programma is het verbreden van de bachelor. Daarnaast bieden wij studenten
de mogelijkheid een masterstudie te gaan volgen die niet zozeer in het
verlengde ligt van de major (Applied Physics) maar die aansluit bij de
minor. We hopen dat de verbreding van de bachelorstudie en vergroting
van de doorstroommogelijkheden gaat leiden tot een verhoging van het
aantal studenten in de technische natuurkunde. Verder hopen we dat het
percentage studenten dat de studie staakt (ongeveer 40%) afneemt. Een
andere doelstelling is het verminderen van de hoeveelheid, best goede,
studenten die hun studie al heel vroeg staken.

De constructie van het nieuwe programma
Het hele proces stond onder leiding van een stuurgroep die bestond uit de
decaan, de opleidingsdirecteur en vier hoogleraren met verschillende
achtergrond. Het nieuwe programma is verder ontworpen met grote
betrokkenheid van de gehele wetenschappelijke staf. Verschillende groepjes
hebben bestaande vakken, groepen van vakken, practica en projecten
geëvalueerd. Ook was er een groepje dat zich bezighield met de
werkvormen. Als resultaat hiervan zijn vrijwel alle vakken en practica
opnieuw gedefinieerd. Hierbij zijn verschillende studieonderdelen anders
gegroepeerd; er zijn studieonderdelen verdwenen, er zijn nieuwe
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toegevoegd. Tevens is er meer ruimte gemaakt voor zogenaamde OGOprojecten (Ontwerp Gericht Onderwijs). Met name gaat het hier om een
nieuw OGO-project van 4 ECTS (dus best groot) op het gebied van Straling
en levend weefsel. Voor een aantal vakken zullen nieuwe didactische
methoden geïntroduceerd worden.
We gaan even wat verder in op twee voorbeelden om deze veranderingen
te illustreren: het nieuwe vak Inleiding Natuurkunde aan het begin van de
propedeuse en de herstructurering van het wiskundeonderwijs.
Inleiding natuurkunde: een nieuw aansluitingsvak
We wilden de startende student meteen in aanraking te brengen met enkele
uitdagende moderne onderwerpen uit de technische natuurkunde die
gerelateerd zijn aan onderzoeksgebieden van de faculteit. Daarom is het
nieuwe vak in de eerste vijf weken van de studie geplaatst, nog voor
Klassieke Mechanica en Elektromagnetisme. Bij dit vak wordt alleen
gebruik gemaakt van wiskunde op VWO- niveau. Het vak is niet bedoeld
om selectief te zijn maar om de geschiktheid voor de studie te beoordelen.

Het nieuwe vak heeft een grote omvang (5 ects). Dit is de helft van de
beschikbare contacttijd! Daarom is het noodzakelijk het vak volgens een
geheel nieuw onderwijsconcept aan te bieden. Per week is een vaste structuur
van college, werkcollege, interactief college, demo’s, literatuurstudie,
miniproject en evaluatiecollege. De volgende onderwerpen worden aan de
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orde gesteld: Week 1 en 4: Van molecuul tot gas; Week 2 en 5: Van elektron
tot device; Week 3: Van quark tot quasar. Bijgaande figuur is een artistieke
manier om e.e.a. samen te vatten (met dank aan Bert Koopmans).
Wiskunde in de propedeuse
Parallel aan vak Inleiding Natuurkunde beginnen de studenten met de
wiskunde van universitair niveau. Om de aansluiting tussen VWO en WO
te bewerkstelligen, wordt de wiskunde van het VWO op een iets formeler
niveau gebracht: meer manipuleren met formules en vergelijkingen, meer
modelleren en minder invuloefeningen. Nieuw is verder dat het merendeel
van deze vakken uitsluitend gegeven wordt voor natuurkundestudenten met
veel natuurkundige voorbeelden en toepassingen. Dit betekent een breuk
met de traditie dat natuurkundestudenten samen met wiskundestudenten
de propedeusevakken in de wiskunde volgden. Voor ieder vak in de
propedeuse is een natuurkundige aangewezen als contactdocent met als
taak om zorg te dragen voor relevante voorbeelden en toepassingen.
Een ander aspect betreft het didactische concept. De opbouw van elementaire wiskundige vaardigheden is belangrijk. In de propedeuse wordt meer
tijd besteed aan oefeningen en de opbouw van de meer formele wiskunde
wordt uitgesteld tot het tweede en derde jaar. Het gevolg hiervan is dat het
aantal uren college is afgenomen van drie uur naar twee; het aantal uur
werkcollege is gelijk gebleven. Ook in de colleges is er een verschuiving
van de formele kant (afleidingen en bewijsvoering) naar de toegepaste kant
(voorbeelden en oefeningen).

Resultaten
Op dit moment is het eerste jaar van het nieuwe propedeuseprogramma
pas voltooid, dus er zijn slechts voorlopige resultaten.
De resultaten van de quick-scan, een op de aansluitingsproblematiek
gerichte e-mailenquête onder eerstejaars, liet zien dat de eerstejaars niet
veel problemen hebben gehad met de overstap van VWO naar WO. Het
aantal studenten dat vroeg in de propedeuse de studie heeft gestaakt is
sterk gedaald (na één semester ongeveer 8%; in eerdere jaren ongeveer 20
tot 30%). Het nieuwe vak Inleiding Natuurkunde is zeer goed beoordeeld.
Alle studenten hebben het vak met positief resultaat afgerond, wat de
doelstelling was gezien het niet-selectieve karakter van het vak. De resultaten
voor Klassieke Mechanica en Elektromagnetisme zijn enigszins
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verschillend. Gezien het feit dat
deze vakken iets later in de
propedeuse gegeven worden,
werd een beter resultaat dan in
voorgaande jaren verwacht
maar de resultaten zijn niet
duidelijk beter of slechter dan
in voorgaande jaren. De resultaten voor de wiskundevakken
zijn wel beter. De nieuwe wiskunde wordt positief gewaardeerd hoewel sommige toepassingen nogal veel tijd in beslag
nemen.
In juli is aan 65% van de eerstejaars een positief advies gegeven. Dit is beduidend hoger dan
in voorgaande jaren (steeds
tussen 50 en 55%). Het percentage herinschrijvers is naar
verwachting ca. 70%, wat een
verhoging van ca. 10% betekent vergeleken met voorgaande jaren.
Toeval of niet, maar het aantal eerstejaars is gestegen van 65 naar 92. Beide
tendensen zijn goed te zien in bijgaande grafieken.
Minoren
We zijn op dit moment druk bezig met de implementatie van de
minorprogramma’s. Studenten kunnen een keuze maken uit de minoren op
het gebied van scheikunde, informatica, biomedische technologie, sustainable energy, ondernemerschap en er is ook een vrije minor. Wiskunde is
momenteel zelf bezig met het doorvoeren van een herstructurering en kon
nog geen afgerond minorprogramma aanbieden. Voorlopig kan de wiskundeminor worden ondergebracht bij de vrije minor.
De invoering van studeerbare minorprogramma’s wordt bemoeilijkt doordat
wij voorop lopen met de onderwijsvernieuwing en de meeste andere
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opleidingen nog in de oude structuren werken (geen semestersysteem, oude
vakkenwaardering, nog geen eigen major-minor structuur). Ook het feit
dat er überhaupt vernieuwd moet worden, wordt niet overal op de TU/e
met evenveel enthousiasme begroet.

Conclusie
De eerste ervaringen met het nieuwe curriculum zijn goed. In de komende
jaren dient het nieuwe major-minor programma nauwgezet geëvalueerd te
worden. Dit jaar komen de resultaten van het tweede jaar, inclusief de eerste
ervaringen met de minor. Pas op het eind van het volgend studiejaar zal het
nieuwe curriculum in zijn geheel gedraaid hebben. Wij houden u op de
hoogte!
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Nieuwsflits
Visitatiecommissie positief over onderzoek
Technische Natuurkunde
Het onderzoeksklimaat bij Technische Natuurkunde (TN) is prettig
en de faculteit staat erg open voor multidisciplinaire samenwerking
met anderen. Tot deze en andere overwegend positieve bevindingen
komt de visitatiecommissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap
Franse (voormalig rector van de UvA), die faculteit TN heeft bezocht.
Het zijn voorlopige resultaten; het officiële rapport volgt waarschijnlijk
nog dit jaar.
De visitatiecommissie, met leden uit Nederland, Duitsland en
Engeland, nam 12, 13 en 14 oktober een kijkje aan de faculteit.
Door middel van presentaties door de verschillende capaciteitsgroepen, rondleidingen door de labs en een lunch met jonge stafleden
heeft de commissie zich een beeld gevormd van het onderzoek aan
de faculteit TN.
Vergeleken met 1996 (het jaar van de laatste visitatie) is het aantal
promovendi aan de faculteit gestegen met vijftig procent. Een goede
ontwikkeling, aldus de commissie, want bij een dalende geldstroom
vanuit de overheid wijst dit erop dat de faculteit veel externe fondsen
heeft aangeboord. Als voorbeeld bracht de commissie de successen
met Veni-, Vidi- en Vici-prijzen in herinnering. Ze is vooral ook te
spreken over het focussen van het onderzoek in drie clusters:
plasma’s en straling, functionele materialen en transportfysica.
Daarbij gaf ze wel de hint dat de faculteit hierdoor het risico loopt dat
het onderzoek wat te smal wordt. Door alle inspanningen in de
theoretische natuurkunde te combineren, zou de ‘scope’ van de
faculteit iets breder worden.
Bron: Cursor
Een uitgebreider verslag zal in het VENI-blad verschijnen zodra het
officiële rapport verschenen is.
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Aankondiging

Algemene Ledenvergadering
en

Avondlezing
Tom Castenmiller
“Roadmapping en ASML”
Woensdag 15 februari
19.15 uur
University Club TU/e
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VENI wordt gehouden
op woensdag 15 februari 2006 in de University Club van de Technische Universiteit Eindhoven. Aanvang van de ALV is om 19.15 uur.
Na de ALV en een korte pauze zal om 20.30 uur Tom Castenmiller
een lezing geven met als titel “Roadmapping en ASML”.
De avond wordt afgesloten met een borrel, ook in de University Club.
U bent van harte uitgenodigd om de ALV en/of de lezing van
Tom Castenmiller bij te wonen.
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VENI Activiteitenkalender
29 december

Excursie Museum Boerhaave

15 februari

Algemene Ledenvergadering
(in de University Club)

15 februari

Lezing Tom Castenmiller
“Roadmapping en ASML”
(aansluitend borrel in de University Club)

maart

Verschijning VENI-blad 13.1
(deadline 1 februari)

maart

Lezingenavond

(onder voorbehoud)

Jos Schlangen (Shell)
“Energie scenario’s van de toekomst”

Dominiek Reynaerts (K.U. Leuven)
“Geminiaturiseerde opwekking van energie”

Overige activiteiten
21 april

Lustrumreünie TU/e t.g.v. het 50 jarig
bestaan

