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redactioneel

Terugblik op 2008
Thijs Knaapen

M
“Ik

et dit laatste VENI-blad van 2008 maak ik mijn eerste jaar als
redacteur vol. Daarbij ging het verzamelen van kopij af en
toe moeizaam, maar over het algemeen mag ik niet klagen.
Zeker het blad dat nu voor u ligt is weer goed gevuld met verhalen
over carrières en onderzoeksactiviteiten die op de TU/e plaatsvinden. Roadmappers en vonkentrekkers, subsidie winnende promoties of onderzoeksprojecten, een Nature Physics publicatie; vanalles
passeert de revue. Ook de komende tijd lijkt het met de inhoud wel
snor te zitten. Overigens wil ik u vooral niet ontmoedigen een bijdrage te leveren, want hier geldt
wens iedereen, namens bij uitstek het gezegde ‘hoe meer
het hele VENI-bestuur, zielen, hoe meer vreugd’.

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 2009.”

Zo zijn we dus bijna aan het eind
van 2008. Een jaar dat financieel gezien wel omschreven kan
worden als turbulent. Wat VENI betreft willen we natuurlijk een positievere toon laten horen. Dit jaar vierden we ons derde lustrum, dat
erg goed verlopen is. Uiteraard waren er de barbecue en de SuperTU/esday met alumnidiner na afloop. Bovendien trakteren we onze
(aspirant)leden op de toegang tot het Van-der-Waalssymposium dat
rond het uitkomen van dit blad zal plaatsvinden (16 december). Tenslotte is ook de excursie in de Kerstvakantie iets uitgebreider dan andere jaren: na afloop van ons bezoek aan museum Boerhaave nemen
we u graag mee om een hapje te gaan eten (kleine eigen bijdrage).
De aankondiging hiervoor vindt u elders in dit blad.
Maar voordat 2008 echt tot een eind komt, zijn er natuurlijk nog de
Feestdagen. Ik wens iedereen, namens het hele VENI-bestuur, Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2009.
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Wie de pen past, neme haar op
visie

E

en betreurenswaardige mededeling op deze plek, helaas. Ik
hoopte op deze plek een bijdrage van onze decaan, Klaas Kopinga, te kunnen plaatsen, maar zoals u ziet is dat op het laatste moment toch misgelopen. Hij laat, met excuses, weten dat hij
door ziekte en verblijf in het buitenland niet in de gelegenheid zal
zijn de deadline te halen.
Dat betekent dus dat er in dit VENI-blad geen Visie te vinden is.
Ook ik wil daarvoor mijn verontschuldigingen
aanbieden,
maar daarnaast maak ik van de “De mogelijkheden zijn schier
gelegenheid gebruik om nog- oneindig, hooguit houdt het
maals te benadrukken dat deze
rubriek voor iedereen toeganke- aantal beschikbare pagina’s
lijk is. Vooralsnog ga ik ervan uit een keer op.”
dat ik in het volgende blad een
bijdrage van Klaas Kopinga kan
plaatsen, maar er zullen nog vele Visies volgen. Een blik in de afgelopen VENI-bladen wijst uit dat we blijkbaar gezegend zijn met
VENI-bestuursleden met visie. Dat is onmogelijk een nadeel te noemen, maar ik ben benieuwd naar uw Visie! De mogelijkheden zijn
schier oneindig, hooguit houdt het aantal beschikbare pagina’s een
keer op.
Grijp uw kans. Ik hoor graag van u.

jaargang 15, nummer 4
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Bestuursleden gezocht
VENI is voor 2009 op zoek naar meerdere nieuwe bestuursleden. Wij
streven naar een regelmatige vernieuwing van een deel van het bestuur.
Daarom zoeken we ook dit jaar weer mensen die het leuk lijkt bij te
dragen met enthousiasme en nieuwe ideeën.
Binnen het bestuur zijn er verschillende taken zoals:
- ledenadministratie,
- financiën,
- activiteitencoördinatie,
- redactie blad,
- website beheren,
maar misschien wil je wel iets helemaal nieuws inbrengen. Er zijn geen
vaste vacatures. Bij de verdeling van de taken kunnen we daarom met
jouw voorkeuren rekening houden.
Het bestuur vergadert 6-9 keer per jaar, ’s avonds of in het weekend.
Lijkt het je leuk om lid te worden van het VENI-bestuur of wil je nog
wat meer informatie, neem dan contact op met het bestuur via veni@
tue.nl.
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Ultrasnelle demagnetisatie met
spin transport
Groep Fysica van Nanostructuren publiceert in
Nature Physics

Fysici van de groep Fysica van Nanostructuren, onder leiding
van prof. dr. Bert Koopmans, hebben recentelijk hun onderzoek op het gebied van ultrasnelle demagnetisatie van kobaltplatina multilagen met behulp van laserpulsen gepubliceerd
in het gerenommeerde tijdschrift Nature Physics. Zij hebben
voor het eerst de invloed van spin transport tussen twee magnetische blokken multilagen van kobalt-platina op de demagnetisatie gedemonstreerd. Naast meer begrip van het gedrag
van de spin van elektronen op ultrakorte tijdschalen kan dit
onderzoek op termijn leiden tot veel snellere, kleinere en zuinigere magnetische geheugens.
Demagnetisatie van een magnetisch materiaal is het proces waarbij het magnetisme van het materiaal afneemt. Een manier om een
magnetisch materiaal te demagnetiseren, is door het te verwarmen.
Opwarmen tot boven de zogenaamde Curie-temperatuur leidt zelfs
tot een volledig verlies van magnetisme. In het experiment wordt
demagnetisatie ook opgewekt door verwarmen, en wel door absorptie van een ultrakorte laserpuls van ca. 100 femtoseconden (10-13
seconden). Dit resulteert in een temperatuurstijging van enkele tientallen graden en in een ongekend snelle demagnetisatie van enkele
procenten, met een karakteristieke tijd van eveneens ongeveer 100
femtoseconden.
Het demagnetisatie-experiment is uitgevoerd aan een systeem bestaande uit twee blokken van kobalt-platina multilagen, met daartussen een dunne laag geleidend dan wel isolerend niet-magnetisch
materiaal (zie figuur). De invloed van deze niet-magnetische tussenlaag bleek van grote invloed op de demagnetisatie snelheid en
magnitude. In het geval van een geleidende laag bleek de demagnejaargang 15, nummer 4
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tisatie namelijk 25% sneller te verlopen bij een antiparallelle oriëntatie van de magnetisatie van beide blokken, in vergelijking met een
parallelle oriëntatie. Tegelijkertijd bleek de demagnetisatie ook 25%
groter te zijn bij een antiparallelle oriëntatie. In het geval van een
isolerende laag werd dit verschijnsel niet waargenomen.
De reden hiervoor is het transport van een aantal elektronen met
behoud van spin van het ene naar het andere blok, wat bij een geleidende tussenlaag mogelijk is en bij een isolerende tussenlaag niet.
Wanneer bij een antiparallelle oriëntatie spins van het ene naar het
andere blok reizen, verminderen zij de magnetisatie in het andere
blok en vice versa. Dit is dus een extra kanaal voor demagnetisatie,
wat de snelheid en magnitude vergroot. Bij een parallelle oriëntatie
maakt een uitwisseling van spins niet uit, omdat de richting van alle
spins hetzelfde is. Het beïnvloeden van magnetisme door transport
van spins noemt men spin transfer.
In de toekomst zou dit principe het mogelijk kunnen maken om een
magnetisch blok ultrasnel te schakelen door voldoende spin transport te laten plaatsvinden. Dit kan magnetische geheugens ordegroottes sneller maken. Een voorbeeld van zo’n magnetisch geheugen is het MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory), een
energiezuinig type computergeheugen dat permanent is en geen opstarttijd vergt. Sinds ruim twee jaar zijn de eerste MRAM-geheugens
op de markt. In de nabije toekomst zullen MRAM’s al gebruik gaan
maken van spin transfer principes om de magnetisatie te schakelen.
Voorlopig gebeurt dat echter met stroompulsen, een proces dat vele
malen langzamer is dan de techniek hierboven beschreven.
De publicatie ‘Control of speed and efficiency of ultrafast demagnetization by direct transfer of spin angular momentum’ van de TU/eonderzoekers Gregory Malinowski, Francesco Dalla Longa, Jeroen
Rietjens, Paresh Paluskar, Roeland Huijink, Henk Swagten en Bert
Koopmans, is op 28 september 2008 verschenen.
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Verslag SuperTU/esday
Jim Heirbaut

Op dinsdag 28 oktober organiseerde de TU/e een SuperTU/esday met
als thema ‘The plasma experience’. De hele dag waren er lezingen en demonstraties waarin plasma’s centraal stonden. Er kon ook voor gekozen
worden delen van het programma mee te maken. Hieronder volgt een
verslag door Jim Heirbaut van de onderdelen waarbij hij aanwezig was,
aangevuld met een overzicht van de overige items.
Na een hartelijk welkom door de voorzitter van het College
van Bestuur, dhr. A. Lundqvist, legde Richard van de Sanden
uit wat een plasma is, wat we er al mee kunnen en welke toekomstperspectieven de plasmawereld u te bieden heeft...

H

ierna trakteerde voorlichter Erik Min van het FOM-plasma-instituut in Rijnhuizen de toeschouwers op de Fusion
Road Show. Dit bleek een geslaagde mengelmoes van toegankelijke informatie over kernfusie en een knap staaltje wetenschapspopularisatie. Min doet in zijn vrije tijd aan theater en dat
was te zien. Zelden iemand zo pakkend over een moeilijk technisch
onderwerp zien praten. Hoewel, praten? De show hing aan elkaar
van een-tweetjes met het publiek. De twee jaar geleden gepromoveerde plasmafysicus had de zaal aan zijn lippen hangen. Continu
werden de toeschouwers bij de show betrokken.
Zo illustreerde Min het principe van een kernfusiereactor aan de
hand van een ouderwetse gasaansteker. Het kostte nog even tijd om
die te vinden, maar de demonstratie maakte de basics wel goed duidelijk. Brandstof, ontsteking, beveiliging: allemaal aanwezig in de
gasaansteker. Allemaal ook nodig voor een goed werkende fusiereactor, zoals Mark Westra aansluitend liet zien.
Westra, voormalig hoofd PR van het ITER-project, ging in op de
organisatie van ITER, misschien wel de grootste wereldwijde wetenschappelijke samenwerking. Bijna alle continenten zijn hierbij
vertegenwoordigd. Dat is meteen ook de zwakte van het project.
jaargang 15, nummer 4
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Westra kan smeuïg vertellen over het politieke getouwtrek waarmee
de beslissing over de locatie van de ITER-site gepaard ging. Een paar
jaar geleden werd de knoop eindelijk doorgehakt. ITER komt in Cadarache, in de Franse Provence. Westra liet uitgebreide tekeningen
van de site zien, evenals recente foto’s. Daarop was te zien hoe een
enorm terrein bovenop een heuvel vlak gemaakt is en van bomen
ontdaan. Voor velen in de zaal hoogstwaarschijnlijk beelden die ze
nog niet eerder hadden gezien.
Westra ging verder in op de indrukwekkende tijdplanning van ITER
en op de technologische problemen die de gigantische groep samenwerkende wetenschappers nog tegenkomt. Waarbij ook ‘Rijnhuizen’ en de TU Eindhoven een rol spelen.
...Aansluitend was het de beurt aan Gerrit Kroesen zelf, die
liet zien hoe mooi plasma’s kunnen zijn in zijn demonstratie
van ‘Exotische Gasontladingen’. In de demonstratie die daarna
volgde speelde een heuse bolbliksem de hoofdrol. Na een afsluitende rondleiding door een aantal labs bij natuurkunde en
elektrotechniek werd het algemene gedeelte afgesloten met
een Borrel...
Na de borrel werd de opstelling nog één keer opgesteld in de Blauwe
Zaal van het Auditorium om een bolbliksem te produceren. Hoewel
de drankjes velen merkbaar lichtjes naar het hoofd waren gestegen,
bleef iedereen op gepaste afstand om van dit ‘kunstmatige natuurverschijnsel’ te genieten. En zoals het goede bèta’s betaamt, klonken
overal in het publiek goedkeurende geluiden bij het verschijnen van
de bolbliksems.
De avond werd voor leden van VENI besloten in de sfeervolle omgeving van de University Club, in het Hoofdgebouw van de universiteit. Kosten noch moeite waren gespaard om de alumni van de faculteit Technische Natuurkunde een uitstekende vier-gangen-maaltijd
voor te zetten. Met nog prima wijn ook. Behalve de natuurkundigen
waren er geen andere gasten, zodat het personeel alle aandacht kon
richten op het in de watten leggen van de VENI-gasten. Waarvan
velen elkaar af en toe in dit verband nog zien. Toch werden aan de
verschillende tafels ook nog handen geschud en werkervaringen
uitgewisseld. En enkele (oud-)docenten van de faculteit trokken bij
de koffie de doos met oude verhalen nog eens goed open.
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TU/e start wetenschapsrubriek in Sp!ts
De TU/e is een van de universiteiten die de nieuwe rubriek ‘Beter
Weten’ in gratis dagblad Sp!ts verzorgt. De TU/e vult de wekelijkse
rubriek op de wetenschapspagina ‘Discover’ samen met de Universiteit Maastricht en Nyenrode Business Universiteit.
Op de wetenschapspagina van Sp!ts staan onderzoek en de praktische relevantie ervan centraal. De artikelen van de TU/e worden
verzorgd door het Communicatie Expertise Centrum (CEC).
Met dit initiatief wil de TU/e haar zichtbaarheid op landelijk niveau
vergroten en een positieve impuls geven aan het imago van techniek, aldus Marc Rosmalen, werkzaam bij het CEC.
(Bron: Cursor)

Eugene Bernard voorzitter OMO
Drs. Eugene Bernard, oud-directeur bedrijfsvoering bij Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde, wordt per 15 januari de
bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is
met 45 scholen en ruim 60.000 leerlingen het grootste schoolbestuur
van Nederland. Bernard is nu nog algemeen directeur van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tot 2005 werkte
Bernard aan de TU/e.
(Bron: Cursor)

jaargang 15, nummer 4
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Eerstejaarsaantallen Technische Natuurkunde in Eindhoven
Aan het begin van het collegejaar zijn er in N-laag 81 nieuwe eerstejaars begonnen aan hun studie Technische Natuurkunde. Onder hen
zijn tien vrouwelijke studenten. Het aantal inschrijvingen is daarmee stabiel ten opzichte van vorig jaar.
Bovendien zijn er vijf studenten met HBO-einddiploma ingestroomd
in het schakelprogramma voor de master.

aankondiging

Excursie Boerhaave 29 december
Op maandag 29 december vindt de laatste VENI activiteit van dit
lustrumjaar plaats, een excursie naar museum Boerhaave te Leiden.
Deze excursie zal in het kader staan van een belangrijke mijlpaal in
de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Op 10 juli 1908 bereikte
de Leidse natuurkundige Kamerlingh Onnes, toen hij als eerste helium
vloeibaar kreeg, namelijk een ongekend lage temperatuur van ongeveer
1 graad boven het absolute nulpunt. Ter gelegenheid van het 100-jarige
jubileum van deze mijlpaal organiseert Museum Boerhaave in Leiden een
internationale tentoonstelling over de jacht naar het absolute nulpunt,
een race waarbij tot op de dag van vandaag natuurkundigen van over de
hele wereld betrokken zijn. VENI zal deze tentoonstelling bezoeken, en
wel op maandag 29 december.
Om twee uur 's middags zullen we verzamelen in de ANW-ruimte
van museum Boerhaave, waar prof. Fons de Waele, hoogleraar van de
vakgoep Lage Temperaturen aan onze faculteit, ons alles zal vertellen
over het werk van Kamerlingh Onnes, waarna we gezamelijk de expositie zullen bezoeken. Daarna is het uiteraard ook mogelijk om - op
eigen gelegenheid of onder begeleiding van een gids - de rest van het
museum te bezoeken. Omdat deze aktiviteit ook de afsluiting vormt van
ons lustrumjaar, zullen we de dag feestelijk afsluiten met een gezamelijk
etentje ergens in de buurt van het museum, waarvoor VENI u van harte
wil uitnodigen (kleine eigen bijdrage).
Aanmelden kan zoals gebruikelijk via Alumninet. In verband met de
reservering zal de inschrijving voor het diner op maandag 22 december sluiten.
Tot de 29e!
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Kortsluiten is mijn vak
René Smeets

N

et afgestudeerd in de vakgroep Magnetische
Ordeningsverschijnselen op een quantummechanisch effect in magnetische materialen, trok René Smeets
ik er eerst met een aantal pas afstudeerde nog niet erg (lichting 1973,
werkwillige natuurkundigen op uit om het Amerikaanse afgestudeerd 1981)
werelddeel te gaan verkennen. Na wat verdere omzwervingen belandde ik in 1983 bij de faculteit Elektrotechniek, waar een
promovendus werd gevraagd voor onderzoek naar boogontladingen
in vermogensschakelaars. Dit soort schakelaars zijn nodig om in
electriciteitsnetten grote kortsluitstromen te onderbreken. Kortsluitstromen ontstaan als de stroom de weg van de minste weerstand
wil kiezen, daartoe aangezet door een blikseminslag, een dragline
of een boom. Aangezien dergelijke kortsluitstromen wel 60 kA kunnen bedragen en grote delen van het electriciteitsnet kunnen beschadigen, moeten deze zo snel mogelijk worden afgeschakeld. Dat
moeten die vermogensschakelaars binnen een paar tiental milliseconden doen. Het actieve element bij schakelen van deze vermogens (behalve dat de stroom enorm is, is ook de spanning waarbij
geschakeld moet worden enige hondduizenden volt) is de lichtboog,
een gasontlading in de schakelaar die ontstaat bij het openen van
de contacten. Deze ontstaat als logisch verzet van de natuur tegen
de poging haar te stoppen. Heel wat technologieën zijn ontwikkeld
voor het temmen van deze weerspannige stromen. Ik onderzocht
er een van, en promoveerde daarop in 1987. Kort daarop werd ik
universitair docent bij Elektrotechniek. Enkele jaren later heb ik een
sabbatical gedaan in Japan, bij een bedrijf dat die grote schakelaars
produceert. Vreemd genoeg ging dit onderzoek juist over het onderbreken van kleine stromen voor industriële toepassingen, die in
sterk inductieve industriële netten hele akelige overspanning willen
maken. Een mooie beloning voor mijn inzet op het gebied van onjaargang 15, nummer 4
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derwijs en onderzoek in de energietechniek vond ik de toekenning
van de J.A. Hidde-Nijland prijs door de TU Delft(!).
In 1995 werd ik gevraagd om in dienst te treden bij KEMA in Arnhem. KEMA bedrijft onder andere het de Zoeten laboratorium, het
grootste beproevingslaboratorium ter wereld voor energietechnische apparatuur. Daar aan de Rijn staat een installatie waar we een
eigen kortsluitvermogen van 8400 MVA ter beschikking hebben uit
grote generatoren om kortsluitproeven te doen aan (voornamelijk)
vermogensschakelaars. We hebben (50 Hz) stromen in huis van 1
MA piekwaarde en spanningen van enkele MV. Vanuit de hele wereld komen klanten met dit soort vaak huizenhoge apparaten naar
Arnhem om hun kindjes te laten beproeven en (bij succes) met een
KEMA certificaat de wereldmarkt te kunnen bestormen. Recentelijk hebben we onze eerste proeven aan een schakelaar uitgevoerd
die 50 kA moet kunnen schakelen in het nieuw te bouwen 1100
kV electriciteitsnet in China (de spanning in het Nederlandse net is
maximaal 400 kV).
Het interessante aan deze job (ik ben verantwwordelijk voor R&D
hier) is de combinatie van het natuurgeweld met die kilo-amperes
en die mega-volts, vaak gepaard gaand met explosies, brand en veel
licht en het kleine. Ons onderzoek gaat namelijk om het adviseren
van klanten de prestaties van hun apparatuur te verbeteren. Daarbij
kijken we in het hart van het onderbrekingsproces (rondom de nuldoorgang van de 50 Hz stroom) waar de natuur in een tijdspanne
van minder dan een microseconde en stroompjes van een paar honderd milli-amperes wordt beslist over het succes van de onderbreking, en dus over het zwart gaan van een stad of de uitval van een
electriciteitscentrale. Wij laten dit zien: door listige meettechnieken
zijn we in staat de klanten meer informatie te geven over de beproevingsresultaten dan een simpele ja/nee uitspraak.
Verder doet mijn clubje ontwikkelwerk op het gebied van nieuwe
beproevingcircuits, meet- en analysemethoden.
Er is ook heel veel werk te doen op standaardisatiegebied. Van de
wereld marktleider wordt een constante input van ervaring verwacht bij het opstellen van standaarden, vaak een moeizaam proces
met vele politieke en interculturele im- en complicaties. Het feit dat
onze klanten over de wereld verspreid zitten betekent ook veel reizen, dat ik echter nimmer als vervelend ervaren heb.
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Mocht je meer willen weten, aarzel niet mij te benaderen (rene.
smeets@kema.com of r.p.p.smeets@tue.nl), of kom eens kijken bij
ons.

Beproeving van de een van de grootste schakelaars ter wereld bij KEMA.

jaargang 15, nummer 4
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In 2001 werd ik door prof. Jan Blom gevraagd deeltijd hoogleraar te
worden bij de faculteit Electrotechniek, op het gebied van beproevingstechnieken in de energietechniek. Deze job brengt mij weer
iedere dinsdag op TU/e, en in contact met studenten en promovendi,
die ik probeer te enthousiasmeren voor de energietechniek, en vooral de experimentele kant ervan. Op dit moment loopt een project
waarvoor we in het hoogspanningslaboratorium van TU/e controle
proberen te krijgen over meterslange ontladingen in open lucht die
ontstaan bij het spanningsvrij schakelen van installaties. Mijn voorliefde ligt hierbij vooral bij de wisselwerking tussen fysische aspecten van de ontlading en zijn electrische omgeving, die bij het schakelen van grote vermogens een cruciale rol speelt.
Door steeds te schakelen tussen industrie en universiteit, tussen
technologie en wetenschap hoop ik zo mijn steentje bij te dragen
aan de leidende rol die Nederland speelt in het “Schakelen”.

wetenschap

Met koude elektronen atomen
zien bewegen
Jom Luiten

In december 2007 was dr.ir. Jom Luiten een van de gelukkige prijswinnaars van een Vici-subsidie. Hij kreeg deze prijs voor een onderzoeksvoorstel waarmee hij atomen in actie wilde zien. Ondertussen zijn we een
jaar verder en is er dus meer te vertellen over hoe het met het onderzoeksproject staat.

D

e volgende uitdaging...
De nieuwste generatie elektronenmicroscopen heeft een
oplossend vermogen kleiner dan 1 Ångström (= 0.1 nm =
10-10 m), zodat in principe details
kleiner dan een enkel atoom
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Figuur 1 toont een voorbeeld van een opname van een
CeO2 katalysator nanodeeltje,
gemaakt met een Transmissie
Elektronen Microscoop (TEM)
van het type Titan, ontwikkeld
door FEI Company in Eindhoven. De afzonderlijke atomen
kunnen gemakkelijk onderscheiden worden, zodat verdere
verbetering van het plaatsoplossend vermogen niet veel meer
nuttige informatie zal opleveren.
Figuur 1: Hoge resolutie TEM opname
van een CeO2 katalysator nanodeeltje.
Om het katalyseproces beter te
16
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“De grootte van de uitdaging

Feitelijk zijn tot nu toe bijna uitsluitend statische evenwichts- wordt duidelijk als men zich
systemen bestudeerd, die het bedenkt dat de typische tijdtopje van een enorme ijsberg
vormen. Van de dynamica op schaal van atomaire beweging
atomaire schaal is nog maar heel in vaste stoffen en in molecuweinig bekend terwijl deze kennis van essentieel belang is voor, len slechts 100 femtoseconde
vooral, nano- en biotechnolo- (100 fs = 10-13 s) bedraagt”
gie. Een fascinerend voorbeeld
is het eiwit vouwprobleem: ziektes als BSE en Alzheimer worden
toegeschreven aan fouten die optreden tijdens het proces waarin de
aminozuurketen zich spontaan opvouwt tot een functioneel eiwit.
Er is bijzonder weinig bekend over dit zeer gecompliceerde proces,
waarbij duizenden atomen in een enkel eiwitmolecuul betrokken
zijn. Wij willen het mogelijk maken om dergelijke structurele verandering in grote biomoleculen te gaan volgen met subnanometer
plaatsresolutie en subpicoseconde tijdresolutie.
Stroboscopisch meten met elektronenpulsen
Subpicoseconde tijdschalen kunnen alleen bestudeerd worden door
– direct of indirect – gebruik te maken van de ultrakorte lichtflitsen
die geproduceerd worden met femtoseconde lasers. De afgelopen
twee decennia heeft femtoseconde lasertechnologie zich ontwikkeld
tot een betrouwbare en toegankelijke technologie, die sinds enkele
jaren ook gebruikt wordt om ultrakorte elektronenpulsen in elektronenmicroscopen te genereren, zoals geïllustreerd in Figuur 2.
Femtoseconde laserpulsen (paarse bundel) maken elektronenpuljaargang 15, nummer 4
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begrijpen zou men idealiter de afzonderlijke atomen willen kunnen
volgen terwijl ze een katalysereactie ondergaan. De volgende uitdaging is dus om naast plaatsoplossend vermogen ook tijdoplossend vermogen van atomaire schaal te realiseren. Dit wordt ook wel aangeduid als de “4e dimensie in elektronenmicroscopie”. De grootte van
de uitdaging wordt duidelijk als men zich bedenkt dat de typische
tijdschaal van atomaire beweging in vaste stoffen en in moleculen
slechts 100 femtoseconde (100 fs = 10-13 s) bedraagt, 100 miljard keer
korter dan de kortste belichtingstijden in de huidige elektronenmicroscopen.

wetenschap

sen (rode bundel) vrij door middel van foto-emissie uit een reguliere naaldbron. De gepulste elektronenbundel wordt door het te
bestuderen preparaat gestuurd, waarvan een afbeelding wordt gemaakt onderin de microscoop. Het preparaat wordt ook belicht door
andere femtoseconde laserpulsen (gele bundel), die een structuurverandering in het preparaat initiëren, zoals een chemische recatie
of een faseovergang. Door nu verschillende afbeeldingen te maken waarbij de ‘paarse’ laserpuls en de daarmee synchroon lopende
elektronenpuls, steeds iets verder vertraagd worden ten opzichte van
de ‘gele’ intiatielaserpuls, kan
“Subpicoseconde tijdschalen het verloop van de structuurverandering in de tijd stapsgewijs
kunnen alleen bestudeerd nauwkeurig in kaart gebracht
worden door – direct of worden. Deze stroboscopische
techniek is al enkele malen met
indirect – gebruik te maken succes toegepast, maar heeft
van de ultrakorte lichtflitsen grote beperkingen: gemiddeld
zit er slechts één enkel elektron
die geproduceerd worden met in een puls, zodat ongeveer 100
femtoseconde lasers.“ miljoen schoten nodig zijn voor
één enkele afbeelding. Dit stelt
zeer hoge eisen aan de reproduceerbaarheid van het proces en het
zelf-herstellend vermogen van het preparaat in de zeer korte tijd
tussen twee opeenvolgende initiatielaserpulsen. Onderzoek aan dynamica van biomoleculen, bijvoorbeeld, is met deze methode uitgesloten vanwege de onomkeerbare stralingsschade die biomoleculen
oplopen door de elektronen. Om dit te voorkomen worden biologische preparaten gewoonlijk bevroren, zogenaamde cryo-fixatie,
maar dat kan natuurlijk niet toegepast worden als dynamische processen bestudeerd worden.
De ideale oplossing zouden ultrakorte pulsen zijn met ieder 100 miljoen elektronen, zodat iedere tijdstap van de meetserie in één enkel
schot opgenomen zou kunnen worden. Helaas stuit dit op een fundamenteel bezwaar: in een elektronenmicroscoop worden de elektronen uit een naaldpunt met een afmeting van enkele tientallen nanometers getrokken. Dit is essentieel om een bundel van voldoende
helderheid te kunnen genereren om scherpe afbeeldingen te kunnen maken. Om 100 miljoen elektronen binnen 100 fs uit een dergelijke naaldpunt te trekken is in principe een elektrische veldsterkte
18
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Gelukkig is er naast de gangbare elektronenmicroscopie nog een
andere mogelijkheid om informatie over de atomaire structuur te
krijgen: elektronenkristallografie. In plaats van een daadwerkelijke
afbeelding van een geïsoleerd object wordt hierbij een opname gemaakt van het diffractiepatroon van een kristallijn preparaat. Dit stelt
aanzienlijk minder hoge eisen aan de helderheid
van de bundel. Bovendien zijn er slechts 1 miljoen
elektronen nodig om een volledig diffractiepatroon
op te nemen en is de stralingsschade veel geringer
dan bij microscopie. In principe is het met huidige
technologie mogelijk om met één ultrakorte elektronenpuls een diffractiepatroon op te nemen van
kristalpreparaten met een voldoende kleine (subnanometer) roosterafstand, zoals metalen. Helaas
geldt dit niet voor roosters van grote biomoleculen,
waarvan de roosterafstand minimaal enkele nanometers bedraagt. Men kan laten zien dat huidige
gepulste elektronenbronnen, gebaseerd op fotoemissie, hiervoor een factor 1000 in helderheid te
kort schieten.
Een exotisch alternatief: ultrakoude elektronen
De gebruikelijke manier om de helderheid van
elektronenbronnen te verhogen is door het bronoppervlak te verkleinen: de ideale bron is een puntbron. Minder bekend is het feit dat de helderheid
ook verhoogd kan worden door verlaging van de
temperatuur van de bron. Dit kan men als volgt inzien: elektronen die uit een bron met temperatuur
nul getrokken worden, hebben alleen een longitudinale snelheidscomponent, en vormen dus een
perfect parallelle bundel. Een dergelijke bundel kan
met een (ideale) lens gefocusseerd worden tot een
punt en vormt dus ook een ideale bron.

jaargang 15, nummer 4

Figuur 2: TEM met optische toegang voor laserbundels.
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nodig van honderden teravolt per meter. Dit is orden van grootte
sterker dan de veldsterkte waarbij ieder materiaal zou verdampen en
volledig ioniseren, en dus volstrekt onmogelijk.
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De reguliere veld- en foto-emissiebronnen hebben een temperatuur
in de orde van duizenden kelvin (1 eV ~ 104 K). Wij hebben een
nieuw type bron ontwikkeld, gebaseerd op de technieken van laserkoeling van atomaire gassen, met een temperatuur van slechts 10
kelvin. In de Figuren 3 en 4 is de werking van deze bron schematisch
weergegeven.
Door middel van de lichtdruk van drie paar laserbundels, afgestemd
op een frequentie iets onder de
atomaire resonantiefrequentie,
worden rubidium atomen in alle
drie richtingen gekoeld tot ongeveer 100 microkelvin (zie Fig.
3a). Door dit te combineren met
een stel magneetspoelen in anti-Helmholtz configuratie wordt
het ultrakoude gas magnetooptisch ingevangen in vacuüm,
in een volume met een afmeting
van ongeveer 1 mm (Fig. 3a).
Figuur 3: (a) magneto-optische val; (b) fotoMet een tweede laser, afgestemd
ionisatie van ultrakoud gas.
op een frequentie net boven de
ionisatiefrequentie van rubidium, wordt het ultrakoude gas zodanig
geïoniseerd dat de vrijkomende elektronen een verwaarloosbare kinetische energie hebben (Fig. 3b).
Het aldus gerealiseerde ultrakoude plasma warmt snel op, typisch op
een tijdschaal van tientallen
microsecondes, waarna het
uiteenvalt. Door nu echter
op nanoseconde tijdschaal
een versnelveld in te schakelen, kan er een elektronenpuls (en een ionenpuls)
uit getrokken worden voordat significante opwarming
is opgetreden. Recentelijk
hebben wij op deze manier Figuur 4: Extractie van ultrakoude
elektronenpulsen geprodu- elektronen- en ionenbundels.
20
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Naar ultrasnelle elektronenkristallografie van biomoleculen
Onze nieuwe, ultrakoude elektronenbron kan in principe ultrakorte elektronenpulsen leveren van voldoende helderheid
om in één schot een diffractiepatroon van een rooster van
biomoleculen op te nemen. Binnenkort gaan wij met een femtoseconde laser het ultrakoude
gas ioniseren, om perfect gesynchroniseerde ultrakoude elektronenpulsen te genereren en
daarmee daadwerkelijk tijdopgeloste elektronenkristallografie
van biomoleculen te realiseren.
iguur 5: 3-D structuur van myoglobine.
In 1958 is met Röntgen kristallografie voor de eerste keer de
volledige 3-dimensionale atomaire structuur van een eiwit bepaald
– het eiwit myoglobine (zie Fig. 5). Nu, vijftig jaar later, zijn we zover dat we de dynamica kunnen gaan bestuderen die heeft geleid
tot deze zeer complexe structuren. Hopelijk gaat dit ons helpen bij
het – letterlijk – ontrafelen van enkele van de meest fundamentele
problemen in de levenswetenschappen.

jaargang 15, nummer 4
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ceerd met ongeveer een miljoen elektronen en een temperatuur van
slechts 15 kelvin.

carrière

Pulsed power technologie voor
het ideale plasma
Hans Winands

N

a een studie Technische Natuurkunde en
een afstudeerproject
bij Philips Lighting, ben ik terecht gekomen bij de faculteit
Elektrotechniek. Daar, binnen
de vakgroep EPS (Electrical Power Systems). wordt al sinds
vele jaren onderzoek gedaan
naar plasma’s. De focus heeft
lange tijd gelegen op het opwekken ervan. Hoe kun je dat
op een efficiënte, goedkope, betrouwbare, veilige manier doen?

Fig. 1. Tijdopgeloste (5 ns sluitertijd) foto’s.
De witte lijn geeft de positie van de draadelektrode weer waarop de spanning wordt
aangebracht. De stippellijn is de plaatelektrode. Het tijdstip waarop de foto is genomen, relatief ten opzichte van het begin van
de puls, is weergegeven in de linker bovenhoek van de foto’s. Rechtsonder is de aangeboden spanningspuls te zien.

Fig. 2. ICCD-foto’s met lange sluitertijd (400 ns) waardoor de totale streamerontwikkeling te zien is. De witte lijn geeft de positie van de draadelektrode weer. De
stippellijn is de plaatelektrode. a) Pulsbreedte 100 ns, rise-rate 1.5 kV/ns, piekspanning +45 kV. b) Pulsbreedte 100 ns, rise-rate 2.3 kV/ns, piekspanning -79 kV.
22
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Een streamer kan worden voorgesteld als een wolk van elektronen
die onder invloed van het zelf geïnduceerde elektrische veld voortbeweegt. Dit laatste is erg belangrijk en onderscheidt de streamer van
de gewone Townsend ontlading. Als gevolg van het eigen elektrisch
veld is het voor de streamer mogelijk om in gebieden te propageren
waar het aangelegde/aanwezige elektrische veld te laag is voor een
gewone ontlading (lucht ~30 kV/cm). Dit mechanisme is belangrijk
voor het ontstaan van bliksem: de streamers, in deze context meestal
leaders genaamd, kunnen de grote afstand vanaf de wolken naar de
aarde afleggen zonder dat er al te hoge spanningen nodig zijn (in
vergelijk met de Townsend ontlading).
In het aanwezige elektrische veld (aangelegd plus geïnduceerd)
worden de elektronen versneld, i.e., ze winnen energie. Daarnaast
verliezen ze ook weer energie als gevolg van botsingen met gasmoleculen. Als resultaat van de botsingen ontstaan verschillende projaargang 15, nummer 4
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Nu die kennis in grote lijnen bekend is, is de focus steeds meer komen te liggen op het vergroten van het fundamentele begrip rondom plasma’s en hun toepassingen.
Een van de toepassingen die onderzocht wordt is het gebruik van
zogenaamde (niet-thermische) streamer plasma’s voor het verwijderen van verontreinigingen (zoals vluchtige organische componenten, NOx, SO2, geur, teer en bacteriën) uit gasflows. Een techniek
met een grote maatschappelijke relevantie.
Het basisprincipe berust op de het produceren van minuscule
elektrische doorslagen, zogenaamde streamers, in een “Door de oxidatie worden de
reactorvolume, zie figuren 1
en 2. Streamers kunnen wor- verontreinigingen omgezet
den gecreëerd door een hoge in andere stoffen die, als het
spanning aan te bieden op een
sterk niet-uniforme reactor proces goed gecontroleerd
configuratie, zoals een draad in wordt, niet schadelijk zijn of die
een cilinder of een draad in de
nabijheid van een vlakke plaat. eenvoudig verwijderbaar zijn.”
Indien het elektrische veld in
de buurt van de draad hoog genoeg is (daarom worden sterk nietuniform configuraties gebruikt: veldversterking), ontstaan er streamers. Een ruwe schatting leert dat voor streamer-formatie een veld
van ongeveer 10 à 100 MV/m nodig is.
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ducten. Hoewel alle producten bijdragen tot het specifieke karakter
van de streamer zijn vooral de gecreëerde elektronen en radicalen
van belang voor de toepassing. De nieuwe elektronen zijn nodig om
het plasmakanaal in stand te houden. Radicalen zijn uiterst reactieve
deeltjes die gekenmerkt worden door een ongebonden elektron in
de buitenste schil. De radicalen reageren zeer snel met de aanwezige moleculen, dus ook met eventueel aanwezige verontreinigingen.
Aangezien in een luchtmengsel vooral zuurstofradicalen worden
geproduceerd worden de verontreinigingen voornamelijk geoxideerd. Door de oxidatie worden
“Als gevolg van het eigen de verontreinigingen omgezet in
andere stoffen die, als het proces
elektrisch veld is het voor goed gecontroleerd wordt, niet
de streamer mogelijk om in schadelijk zijn of die eenvoudig verwijderbaar zijn. Als voorgebieden te propageren waar beeld kan hier genoemd worden
het aangelegde/aanwezige het reinigen van rookgas. NOx
kan worden omgezet in HNO ,
elektrische veld te laag is voor salpeterzuur, dat goed oplost in3
een gewone ontlading” water, en dus met behulp van
een scrubber gemakkelijk verwijderd kan worden. In een streamer plasma zit de energie vooral in
de elektronen. Het gas wordt dus niet opgewarmd. Vandaar dat deze
technologie erg efficiënt is: er gaat geen energie onnodig verloren,
de verwijdering vindt plaats bij kamertemperatuur.
Zodra de streamer de overkant van de reactor bereikt, is er een geleidend kanaal tussen beide elektroden. Zolang er door dit kanaal een
stroom blijft lopen warmt het kanaal op. Dit opwarmen heeft een
weerstandsafname van het kanaal tot gevolg. Indien de weerstand
te ver terugvalt, dan wordt de reactor kortgesloten. De streamer is
dan veranderd in een complete doorslag (thermisch plasma). Alle
energie die in de bron aanwezig is, wordt dan verbruikt in een enkele boog. Aangezien doorslagen uiterst inefficiënt zijn vanuit het
oogpunt van radicalenproductie moeten deze voorkomen worden.
Een methode om dit te doen is door ervoor te zorgen dat de spanning over de reactor wegvalt voordat de streamer overgaat in een
complete doorslag. De moeilijkheid hierbij is dat de overgang in een
complete doorslag erg kort is, namelijk in het submicroseconde bereik. Er moeten dus korte hoogspanningspulsen worden gemaakt.
Dit moet uiteraard ook repeterend gebeuren (en het liefste met
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Promotieonderzoek
Er zijn tal van zaken, mechanismen en processen die nog onbekend
zijn, en die nader onderzoek vereisen. Een belangrijk vraagstuk dat
al lange tijd de gemoederen bezig heeft gehouden is: wat is nu de
ideale streamer en hoe maak je die? Ideaal moet in dit verband worden gelezen als: een streamer die met zo min mogelijk energie een
zo groot mogelijk aantal ongewenste moleculen verwijdert. Tijdens
mijn promotie onderzoek heb ik me hiermee bezig gehouden. Door
de spanningspuls te variëren (pulsbreedte, amplitude, stijgtijd, etc.),
kunnen de streamer eigenschappen veranderd worden. Niet alleen
qua ‘uiterlijk’ (andere snelheid, diameter, etc.), maar ook qua radicalen opbrengst. Dit laatste is erg belangrijk voor de industriële toepassing. Tijdens mijn onderzoek is er een opstelling gebouwd waarmee:
1. pulsparameters gecontroleerd kunnen worden aangepast;
2. de streamers kunnen worden gevisualiseerd;
3. de radicalen opbrengst bepaald kan worden.
Vooral het eerste punt is een
enorme uitdaging geweest. De
puls parameters liegen er niet
om: tientallen kV’s schakelen,
korte pulsen (30-300 ns), snelle stijgtijden (10-100 ns), hoge
puls-herhaal frequenties (tot
1000 pulsen per seconde), etc.
En dan ook nog alles onafhankelijk van elkaar kunnen variëren.
Uiteindelijk is dat toch gelukt.
Er is een hoogspanningsbron
gebouwd die gebruik maakt van
een kabel ontlading, een snelle
vonkbrug en een goede hoogspanningstransformator. Om de
streamers zichtbaar te maken
is er gebruik gemaakt van een
jaargang 15, nummer 4

Fig. 3. Zuurstofradicalen-productie als functie
van de streamer snelheid, polariteit en ontwikkelfase. CDS (Cathode Directed Streamer): negatieve spanning op de draad elektrode. ADS
(Anode Directed Streamer): positieve spanning
op de draad elektrode.
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een hoge puls-herhaal frequentie) indien een industriële applicatie
wordt nagestreefd.
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snelle (1 nanoseconde resolutie) ICCD camera. Met behulp van de
gemaakte foto’s zijn de streamers gekarakteriseerd (snelheid, diameter, aantal, intensiteit, etc.). De radicalenopbrengst is bepaald
door een kinetisch model los te laten op de gemeten ozonproductie
(UV spectroscopie).
De studie heeft geleidt tot een aantal interessante bevindingen. De
meest belangrijke hiervan zijn te zien in figuur 3. Naast de spanningspolariteit is de snelheid van de streamers een belangrijke parameter gebleken. Er is nog geprobeerd om deze snelheid te koppelen aan een locale streamer
“Er is een demonstrator parameter, zoals het elektrisch
veld of de streamer diameter.
gebouwd (op grote schaal: Dit bleek echter een studie op
30 kW, debiet 10.000-30.000 zich te zijn.
Uit figuur 3 blijkt dat voor een
m3/u) gebaseerd op de verkre- optimale radicalenopbrengst,
gen kennis.“ het beste gebruik gemaakt kan
worden van pulsen met een negatieve polariteit. Tevens moet zowel de pulsbreedte als de stijgtijd van de pulsen geminimaliseerd worden. Bij voorkeur moet de
spanningsamplitude maximaal zijn. De bevindingen zijn belangrijk
voor de industriële implementatie van de technologie. Er is een demonstrator gebouwd (op grote schaal: 30 kW, debiet 10.000-30.000
m3/u) gebaseerd op de verkregen kennis. Met deze demonstrator
zijn veldmetingen verricht bij een composteerbedrijf. Tijdens deze
veldmeting is de feasibility van de technologie aangetoond. Tevens
is toen ingenieursbureau Oranjewoud overtuigd geraakt van de mogelijkheden. Na mijn promotie ben ik bij dit bedrijf in dienst getreden. Het doel: binnen korte tijd met een proto-type
de markt veroveren. Dit moet zeker gaan lukken, mede
dankzij de toekenning van de 2e fase valorisation grant
van het STW.
Mijn proefschrift heb ik op 19 juni 2007 met succes verdedigd. Precies een jaar later belde de rector mij op (Hoi
Hans, met Hans) om me te feliciteren met het winnen van
de promotieprijs 2008. Een enorme eer, en een schitterende prijs, die ik voor een groot deel te danken heb (dat kan
ik zien als ik de eerste versie van mijn proefschrift vergeHans Winands
lijk met de uiteindelijke versie) aan mijn copromotor:
(generatie 1996)
Bert van Heesch.
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Vijf vragen aan Jos Schlangen

H

et is al meerdere keren aan bod geweest dit jaar: VENI bestaat 15 jaar. Een van de mensen die op 8 oktober 1993
aanwezig waren bij de oprichting van VENI is Jos Schlangen. Hij heeft als voorzitter een groot deel van de geschiedenis van
VENI van dichtbij meegemaakt. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen van het VENI van toen en naar zijn mening over het VENI van
nu. Het format van deze rubriek is deze keer iets anders. Hieronder
leest u de vijf vragen die we aan Jos Schlangen stelden. Daaronder
het verhaal van Jos.
1. In welke situatie is VENI opgericht en wat bewoog jou om
medeoprichter van VENI te zijn?
2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die VENI heeft gezien gedurende de afgelopen 15 jaar?
3. Wat zijn volgens jou de hoogte- en dieptepunten van 15 jaar
VENI?
4. Wat ontbreekt er op dit moment aan VENI?
5. Hoe zie je de toekomst van VENI en haar rol in het huidige
TU/e Alumnibeleid?
VENI is 15 jaar geleden opgericht omdat de faculteit en de universiteit daar om vroegen, en niet omdat dit spontaan ontstaan is.
Er waren vrijwel geen alumniverenigingen in die tijd op de TU/e.
Bedrijfskunde had een bloeiende vereniging, maar dat was het wel
zo ongeveer. Het verwachtingspatroon van de universiteit was gebaseerd op het functioneren van de alumni aan de Amerikaanse universiteiten. Hoewel men wist dat er grote culturele verschillen zouden zijn, werd de tijd toch rijp gevonden om dat in Eindhoven ook te
proberen. De toenmalige decaan Prof. Hagedoorn en faculteitsmedewerker Jan Willems hebben het voortouw genomen en een aantal
jaargang 15, nummer 4
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oud Van-der-Waalsvoorzitters bij elkaar geroepen. Bij deze fase was
ik nog niet betrokken.
Kort daarna werd er een lezingendag gehouden waar aan het eind
het voorstel gedaan werd om een alumnivereniging op te richten.
Ik woonde en werkte toen in de regio Eindhoven en zag dit als een
mogelijkheid om de contacten met de TU/e en mijn studiegenoten
te onderhouden en te verstevigen. Dit heb ik altijd als positief ervaren, en dat is het door mijn (bestuurs)lidmaatschap van VENI nog
steeds.
Na enkele vergaderingen kon er een beleidsplan en een bestuur aan
de aspirant-leden voorgesteld worden, en was VENI een feit.
Inmiddels waren bij de andere faculteiten soortgelijke processen
doorlopen en werd de basis gelegd voor wat nu Alumninet heet,
werd de Matrix geboren en had de toenmalige Alumni-officer een
dagtaak om alles te coördineren.
Van de TU/e website van nu pluk ik het volgende mission statement:
De TU/e wil de banden met haar Alumni verder aanhalen om tot een
permanente, wederzijds inspirerende relatie te komen.
Deze missie hebben we vanaf het eerste uur steeds uitgedragen, en
je kunt je natuurlijk afvragen wat er na 15 jaar van terecht gekomen
is.
Om maar met de deur in huis te vallen: grote en rijkelijk vloeiende
derde geldstromen, dankzij de alumni verenigingen, zijn in Nederland een utopie. Natuurlijk gebeurt dit ook, en bestaan deze relaties
ook, maar zeker niet in dezelfde mate als elders in de wereld.
Netwerken tussen de alumni onderling en de alumni en studenten
(via Van der Waals) zijn er, mede door VENI, talloze ontstaan. Hier
heeft VENI altijd een belangrijke rol kunnen spelen.
Een dieptepunt wil ik op deze plaats wel noemen. Ik werd zo’n 7 à
8 jaar geleden op zaterdag morgen om 9.00 wakker gebeld met de
opmerking door de telefoon: “Jos dat kun je niet maken, dan doen
wij het wel”, en dat was nu precies wat we wilden bereiken.
Als toenmalige bestuur hadden we aangekondigd, VENI op te heffen om de doodeenvoudige reden dat er geen markt meer voor was.
De TU/e had geen alumni-officer meer, dus daar was de drive weg.
Ons ledenaantal was weliswaar stabiel, maar de opkomst bij activiteiten was bedroevend laag. Nieuwe activiteiten, andere activitei28
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Voor mij is de jaarlijkse BBQ met Van der Waals steeds weer een reden om er te zijn. Elk jaar tref je weer andere mensen aan waarmee
je banden kunt aanhalen en inspiratie kunt delen.
Het was vanaf het begin duidelijk waar VENI voor staat en dit is nog
steeds zo. Er is in de laatste 15 jaar weinig veranderd, en dit hoeft
mijns inziens ook niet, zo lang de zichtbaarheid van VENI en de
andere verenigingen richting de Universiteit, de studenten en haar
alumni maar gewaarborgd blijft. Dus huidig bestuur: “Laat niet na
om hard en veel te roepen dat je er bent !”

jaargang 15, nummer 4
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ten, enquêtes hoe het anders kon, niets hielp. Zelfs de traditionele
nieuwsjaarsborrel was er niet meer.
Jan-Jaap, op deze plaats wil ik je nog bedanken voor je telefoontje.

nieuws

TU/e-alumni steken handen uit de mouwen
Vijftien TU/e-alumni hebben op zaterdag 6 november belangeloos
de hele dag in de tuin gewerkt van de Rode Kruis bungalow in Someren, een onderkomen voor mensen die niet zelfstandig met vakantie kunnen. Het was de eerste keer dat het Alumnibureau van
de TU/e op deze manier alumni bij elkaar bracht. Een kleine maar
gemotiveerde groep alumni heeft heel hard gewerkt, ondanks de regen, zo laat Marie-Louise de Hoog van het Alumnibureau weten.
Het bureau sloot met de actie aan bij de landelijke vrijwilligersdagen
van 31 oktober en 1 november, die dit jaar samen de naam ‘Make a
Difference Day’ dragen. Doel van het Alumnibureau was om te laten zien waar alumni met elkaar toe in staat zijn, en natuurlijk ook
alumni met elkaar in contact brengen.
(Bron: Cursor)

Miljoenensubsidie voor onderzoek gepulste plasma’s
Een programmavoorstel voor onderzoek naar gepulste plasma’s is
voorlopig goedgekeurd door technologiestichting STW. Het gaat
om een bedrag van ruim 4,6 miljoen euro, aangevraagd door prof.
dr. Gerrit Kroesen en collega’s van de capaciteitsgroep Elementaire Processen in Gasontladingen, in samenwerking met de faculteit
Elektrotechniek, de Universiteit Twente, het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam en beoogde industriële partners als
ASML, Philips, Bradford Engineering en ingenieursbureau Oranjewoud. Nadat het programma verder is uitgewerkt, volgt doorgaans
de definitieve toekenning.
(Bron: Cursor)
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De rol van ASML’s system engineering in het
design and bouwen van complexe systemen
Tom Castenmiller

D

e chip manufacturing markt
ASML is een succesvol bedrijf. Het innovatietempo ligt
moordend hoog en de concurrentie is heftig. Keer op keer
moeten er op het scherpst van de snede nieuwe producten ontwikkeld worden die de klanten in staat stellen de wet van Moore in
stand te houden. Gordon Moore (Intel) voorspelde in 1965 dat elke
18-24 maanden de chip capaciteit (aantal transistors) zou verdubbelen. Na 43 jaar is dit wonderbaarlijk genoeg nog steeds een self
fulfilling prophecy. De Intel 4004 chip uit 1971 had 2300 transistors.
De Intel Pentium D uit 2007
heeft er 350.000x meer, te weten
820.000.000 transistors.
De technologie is in staat gebleken deze rat race te kunnen
voeden. Wie niet mee gaat valt
af. Alleen door voortdurend te
investeren in kleinere, krachtigere en energie zuinigere pro-

cessoren en geheugens kan
de concurrentie het hoofd
worden geboden. Er is HEEL
VEEL geld te verdienen door
zo vroeg mogelijk op de
markt te komen. Neem de
NAND Flash markt, in 2007
20 miljard $ groot. Door 6
maanden eerder te introdujaargang 15, nummer 4
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A Balancing Act
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ceren is de prijs 30% hoger. Stel een leverancier heeft 40% van de
markt dan resulteert dit in 8*0.3 = 2.1 miljard $ extra inkomen. Als
gevolg is er een immense druk op “time to market” en een voortdurende kracht om chips kleiner te maken: shrink, shrink, shrink.
Lithografie & ASML
Lithografie betekent letterlijk schrijven op steen. Tegenwoordig
schrijven we op Silicium wafers. Een chip bevat tegenwoordig meer
dan 30 lagen en het aantal blijft groeien omdat de complexiteit van
de chip toeneemt. Elke laag moet
met een masker (reticle) worden
belicht, vervolgens ontwikkeld
om tenslotte geprocessed (geetcht, ionen implantatie en/of
materiaal depositie) te worden.
Op deze wijze wordt een stack
opgebouwd die je zou kunnen
vergelijken met een 30 verdiepingen hoog flatgebouw. Elke
laag heeft zijn eigen patroon layout en moet exact boven op de
vorige geplaatst worden (overlay) om alle interconnecties tussen de lagen te laten aansluiten.
Hoe nauwkeuriger hoe kleiner de details kunnen zijn en hoe meer
chips uit één wafer te halen zijn.
Lithografie is de kritische stap in chip fabricage. ASML heeft zich
toegelegd op de exposure stap en heeft zich ontwikkeld tot de
marktleider in dit segment met meer dan 65% markt aandeel, bijna
4 Miljard € omzet en 6500
werknemers wereldwijd. Van
die 6500 werken er circa 2500
in ontwikkeling. Elk jaar introduceren we een nieuwe
machine die nog kleinere
structuren kan afbeelden,
nog beter kan positioneren
(overlay) en nog productiever is. En altijd op tijd. De
32
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Systeem engineering bij
ASML
Organisatorisch is er voor gekozen om de afdeling system
engineering een onafhankelijke
status te geven tussen de afdelingen Marketing en Ontwikkeling in. System engineering vertaalt de wensen van interne en
externe ”stakeholders” in een systeem design waarbij voortdurend
gebalanceerd wordt tussen tijd, hoeveelheid werk / kosten en performance. Hieronder zie je een overzicht van de relevante stakeholders die invloed hebben op de keuze’s in het systeem design.
Om tot een gebalanceerd product ontwerp te komen laten we ons
inspireren door roadmaps op het gebied van imaging, overlay en
productiviteit. Hierbij worden de producten zo veel mogelijk vanuit
een platform gedachte neergezet. Het voordeel van deze
benadering is dat er slechts
enkele modules gewijzigd
dienen te worden om weer
een nieuw product neer te
zetten. Dit is gunstig voor
time to market, hoeveelheid
werk maar ook voor de projaargang 15, nummer 4
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fun van werken bij ASML is dat er nooit rust is en dat de technologie maar voort dendert voortdurend de fysica, mechanica en mechatronica wetten tartend. En dat mag je dan doen met de hoogste
concentratie hersencellen in de wereld. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is altijd wel iemand op gepromoveerd. En als we een
verbeter mogelijkheid zien, dan gaat daar geen 5-10 jaar overheen.
Nee, binnen één tot twee jaar brengen we ideeën tot werkende functies in een complexe productomgeving. ASML is het Walhalla voor
de technoloog. Je moet wel tegen de chaos kunnen. De drive naar
voren is zo intens dat het allemaal erg ongestructureerd lijkt,
het tegendeel is waar. En daar
speelt de Systeem Engineer een
belangrijke rol in.

carrière

ductie en service die slechts op een deel van de machine opnieuw
de leercurve doormoeten. Dit wil zeggen dat we modulariteit hoog
in het vaandel hebben. Helaas staat dit vrijwel altijd op gespannen
voet met performance verbeteringen die vaak van meerdere modules aanpassingen vragen.
Het ontwikkelings proces
We hanteren in ASML het zogeheten V-model: van roadmaps tot
producten. Er is een duidelijk verschil tussen roadmapping en product ontwikkeling. Roadmaps
richten zich op een 2-7 jaar termijn en dienen als input voor
technologie ontwikkeling. Op
basis van systeem budgetten
worden haalbare concepten geselecteerd. Deze worden afgestemd met andere ontwikkelingen en zodanig geconsolideerd
dat ze in het juiste tijdframe als
oplossingen in producten kunnen worden geïmplementeerd.
Product ontwikkeling beslaat
het V-model vanaf product
feasibility tot en met validation en speelt zich af op een 0-2 jarige
termijn. Product ontwikkelingen worden geïnitieerd door product
marketing. System engineering is verantwoordelijk voor de technologie roadmaps.
Phase 0: Product feasibility
In de product feasibility worden door een kleine groep van circa 20
personen de hoofdspecificaties en de systeem concepten bepaald.
Meestal gaat dit gepaard met “proof of concept” test setups. Het resultaat wordt vastgelegd in systeem specificatie (SPS) en systeem
design (SDS) documenten.
Phase 1: System definition: requirements specification
In deze fase wordt het cross sectorele product team gedefinieerd en
groeit de groep naar circa 100 personen. Het systeem wordt gedecomponeerd en de specificaties voor alle modules vastgesteld. De
mechanische, electrische en software layouts worden vastgesteld.
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Phase 2: Subsystem definition: design/decomposition
Het ontwikkelteam groeit door naar 300 personen om de detail definitie te maken resulterend in tekeningen, test specificaties en SW
design documentatie. Al het werk is gespecificeerd in werkpakketten die in de SDSen beschreven zijn. De eerste proto modules worden getest. Naast de SDS definitie is de rol van system engineering het bewaken van de consistentie van het systeem design en het
voortdurend blijven balanceren
van de requirements die aan de
verschillende modules worden
gesteld. Het machine integratie
plan wordt opgesteld.
Phase 3 : Realization: proto
demonstration
In deze phase is de groep gegroeid naar 500 personen. De
technische product specificatie wordt afgerond en de eerste
proto’s worden gebouwd. De
modules worden gekwalificeerd en het totale systeem geïntegreerd
en gevalideerd. De voorbereidingen voor pilot worden getroffen.
Phase 4: Pilot implementatie
In deze fase wordt de eerste machine verscheept en slinkt de groep
naar circa 100 personen. Het systeem wordt gevalideerd bij de klant
(beta test).
Phase 5:Volume ramp up
Howel de machines nu al bij
de klanten staan hebben we
nog een jaar nodig om de
volume eisen als cycle time
en reliability te realiseren.
Vaak moeten er ook nog reparaties (verbeteringen) in
het veld aangebracht worden. Dit is een intensieve tijd
jaargang 15, nummer 4
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De eerste test omgevingen geven hun eerste feedback.
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met veel klant exposure.
Al met al lijkt dit een zeer gestructureerde aanpak en dat is het ook.
ECHTER, weet u het nog… time to market is allesbepalend. Het
uitvoeren van deze fases achter elkaar leidt to onacceptabele doorlooptijden, dus… doen we alles tegelijk met de nodige consequenties. We hebben incomplete testresultaten, incomplete documentatie en incomplete ontwerpen en toch doet de machine het bij first
shipment! Om dit te bewerkstelligen moet System Engineering zijn
sterkte tonen. Voortdurend bij“Om dit te bewerkstelligen sturend, prioretiserend en initierend. Hier toont System Engimoet System Engineering zijn neering zijn balanceer act.

sterkte tonen. Voortdurend
bijsturend, prioretiserend en
initiërend.”

The balancing Act
Het doel is zowel timing als
performance te realiseren door
middel van:

- Zorg dat er een geaccepteerde toplevel Systeem specificatie
komt
- Vertaal deze in een design concepten en begrijpelijke mo
dule specificaties.
- Reduceer de complexiteit door het op te delen in modu
les, projecten en werkpakketten en documenteer dat in een
WBS (workbreakdown structure) en houd dit onder streng
change control.
- Meet het resultaat in de systeem integratie en verificatie en
repareer afwijkingen met aanvullende werkpaketten.
- Besluiten: dwing design besluiten zo snel mogelijk af (risico management)

There is no such thing as a ‘perfect’ system. A
system design is always a balance between requirements / time / resources.
Met dank aan mijn collega’s Frank de Lange en Erik Loopstra.
Tom Castenmiller, System Engineer bij het mooiste bedrijf ter wereld.
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Boeiende Holstlezing door LEDexpert Nakamura
bron: www.phys.tue.nl

Innovatie komt niet per definitie uit de koker van grote multinationals. Ook zonder gigantische budgetten kunnen wetenschappelijke
doorbraken worden bereikt. Het levende bewijs stond donderdag
20 november in de Blauwe Zaal. Prof.dr. Shuji Nakamura was op de
TU/e te gast voor de jaarlijkse Holstlezing.
De Japanse Hoogleraar (1954) werd opgeleid als elektronisch ingenieur en ontwikkelde in 1992 de eerste heldere blauwe ‘light emitting diode’, beter bekend als led. Hij gaf hiermee de aanzet tot de
opmars van leds in de wereld.
In een boeiende en amusante voordracht gaf Nakamura inzicht in
zijn onderzoekswerk. Hoewel hij soms slecht verstaanbaar was,
kreeg hij niettemin de lachers op zijn hand met diverse kwinkslagen.
‘Bush likes oil, Obama is into leds’, verwijzend naar de energieverslindende Verenigde Staten.
Want een van de meest waardevolle aspecten van leds is het enorm
lage energieverbruik. Nog geen tien procent van de stroombehoefte
van een normale gloeilamp. Leds gaan bovendien honderd keer langer mee, bevatten geen giftig kwik en geven veel minder warmte af.
Geen wonder dus dat Europa en Australië de gloeilamp in de ban
doen ten voordele van leds. Maar de Verenigde Staten zijn, met uitzondering van de staat Californië, nog niet zover. Dat kan met de
komende nieuwe president Obama wellicht veranderen, hoopt Nakamura.
De led-expert benadrukt dat hij altijd voor een klein, bescheiden
bedrijf in Japan heeft gewerkt. Geen partij eigenlijk voor de grote
jaargang 15, nummer 4
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multinationals die over honderdvoudige onderzoeksbudgetten beschikken. Toch vond Nakamura, na vele jaren onderzoek en experimenteren, als eerste de sleutel om met leds blauw licht te produceren. In 1995 had hij weer een primeur; leds met violet licht. Een jaar
later gevolgd door leds die helder wit licht gaven.
De gevolgen van zijn uitvinding zijn op revolutionaire wijze terug te
vinden in ons dagelijkse leven. Leds zijn in ontelbare gebruiksvoorwerpen verwerkt. Mobiele telefoons, displays, verkeerslichten, televisie, auto’s en straatlampen kunnen niet meer zonder. Nakamura:
“De Olympische Spelen dit jaar in Peking, inclusief de lichtshows,
zijn geheel met leds uitgevoerd.”
Maar leds leveren meer dan louter licht. Door intensiteit en kleurencombinaties kunnen leds ook ultraviolette straling afgeven. Hierdoor
blijven fruit en groente een week langer vers, wordt water gezuiverd
van bacterieën en doen ze dienst als groeilampen in de agrarische
sector.
Nakamura kreeg na afloop van de lezing de Holstmedaille overhandigd. Een eerbetoon dat met veel applaus werd begeleid.
(bron: www.phys.tue.nl)
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Alumninet:
Houd uw contactgegevens actueel!
Adreswijziging?
Ander e-mailadres?
Nieuwe baan?
Contact houden met de TU/e?
U kunt wijzigingen in uw persoonlijke (adres)gegevens
en voorkeuren kenbaar maken via Alumninet, de centrale
alumnidatabase van de TU/e.VENI gebruikt deze database
voor haar ledenadministratie en dient daarmee ook de
faculteit Technische Natuurkunde, zodat u uw wijziging
maar op één plek binnen de TU/e hoeft door te geven.
Dus surf naar http://alumninet.tue.nl en houd uw contactgegevens actueel!

Activiteitenkalender
16 december Van-der-Waalssymposium
29 december Excursie Boerhaave
zie pagina 12

