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IN THE P!CTURE

A dirty thunderstorm
In a volcanic eruption, a dense cloud of pulverized rock materials 
and gasses is explosively ejected into the atmosphere, creating 
a plume with a large particle density. The ash particles can 
become electrically charged by frictional interactions, which is 
known as triboelectric charging. Collisions of the particles can 
lead to charge seperation. A partially ionized plasma is created. 
To neutralize, the plasma discharges, which results in lightning 
flashes. The volcano lightning is very frequent and very powerful. 
Contrary to conventional lightning, which discharges between 
clouds and the ground, the volcanic lightning can discharge 
within the plume itself. Because the plasma cannot immediately 
discharge to the ground the so-called leaders have a lot of 
branches, which creates this magnificent display of lightning. 
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CONTENTS
EDITORIAL

The new academic year has started and the 
first edition of this year is finished. This beau-
tiful edition, the first one of the new copy 
editor Quirine Braat and chief editor Robert 
Rompelberg, lies in front of you! I am looking 
forward to delivering many more editions and 
wish for a fruitful cooperation with Quirine.

This edition brings some interesting articles to 
you. STOOR has interviewed Alexander Schoon-
derwoerd about the University Council. He tells 
about his experiences as a councilman of the 
university council and explains the importance 
of this council. Furthermore, Merel Laarhoven, 
the new STOOR employee, introduces herself. 
She tells about herself, her ambitions and 
about the things she wants to add to STOOR. 
There is also an overview of what have been 
keeping STOOR busy these past months.

This all sounds very interesting but a little bit poli-
tical. However, we won’t stop there. Thomas Reij-
naerts has written an article about his career. He 
started as a physicist and ended up to be a politi-
cian. How this happened, you can read it on page 
10. Then we move on to a smaller scale. Ferdi van 
de Wetering tells you how we can use resonant 
cavities to investigate plasma properties. Then 
we will scale up again and you can read about 
the Nobel prize winners, who received the Nobel 
prize for the detection of gravitational waves.

Furthermore, there has been a board change 
at Van der Waals. This theme influences the 
puzzle of this edition. On a more serious note, 
Lars will tell you about his internship in the 
United States. Valan takes us to the next level 
in his article about Helium shortages and Joep 
explains to us how solar panels can become 
more efficient. There is also an article about 
3D-printing, from the man who made the cover 
of this edition: Jens Peter. So to conclude, I wish 
you, on behalf of the whole editorial committee, 
a lot of fun reading this edition of the N!.

—
By: Robert Rompelberg
(Chief editor Van der Waals)
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NEWS! Red sun
A red sun was spotted above the sky last October. 
This phenomenon was caused by an increased 
amount of dust particles in the air. These dust parti-
cles were the result of the forest fires in Portugal as 
well as sand of which had blown in from the Sahara.

The sand from the Sahara was transported by 
hurricane Ophelia, which had formed near Africa 
and went north to Ireland. The amount of sand 
that was transported by the storm Ophelia to the 
Netherlands was quite big. It could be compared 
to 277 trucks filled with 30 tons of sand.

Reorganization
The faculty board has announced a reorganization of the Depart-
ment of Applied Physics. The board has to fill a gap of 1 million 
euros in the budget estimate to make the faculty future-proof. 

The gap in the budget estimate can be partly explained 
by the decreasing FES funds and the decrease in promo-
tions at the faculty. The FES funds existed of the profit of 
the natural gas extraction in the Netherlands. Although the 
number of students is still growing the income resulting 
from this increase does not compensate for the decrease in 
FES funds and the decrease in the number of promotions.

To ensure the future of the department, measures have 
to be taken by the board. What measures these are, 
is yet unclear, but in December the board will present 
the final reorganization plan. The total reorganization 
is expected to be completed in September 2018. 

Board transfer
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The board of Van der Waals has changed. During the 
previous general assembly, the old board, "Equinox, 
samen op één lijn" handed over the responsibilities 
to the new board, "Quasar, Buitengewoon Verhelde-

rend". The new board have already introduced itself in 
the previous edition of the N! and consists of Robert 
Rompelberg, Pim Keizer, Annemarie van Zwol, Martijn 
Adriaans, Mathijs Mientjes and Lotte van Hazendonk.
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Collision of two neutron stars

The Stella Vie wins the World Solar Challenge
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We did it! We have won the Bridgestone World Solar Challenge 
for the third consecutive time! And how: with an outstanding 
efficiency score, which made up for 80% of the total, we blew 
away the competition and secured the victory on the finish 
line. The 20% practicality score would not really matter, but 
we still managed to impress the judges which resulted in a 
20/20 score as well. With a total score of 100/100, the world 

title will stay in Eindhoven. We are really proud of the team and 
especially Stella Vie, which showed an amazing performance 
by driving over 3000 km without any major, unfixable failures. 
It has been a crazy year and an amazing experience to be part 
of this team. However, this was definitely not the last thing 
you will see from Stella Vie. Soon, 'Vie' will be back home and 
maybe, if you are lucky, you will see her on the public road!

For the first time ever, scientist have caught two neutron 
stars in the act of colliding. This observation has revealed that 
these collisions are the source of heavy elements. Before 

this observation it was unclear what the origin of heavy 
elements was. The collision was measured by a telescope 
and the measurement of gravitional waves at the same time.
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FYSICAFL!TS
De Nobelprijs voor natuurkunde 2017 is op 3 oktober jongstleden 
toegekend aan Rainer Weiss, Barry C. Barish en Kip S. Thorne, 
‘voor hun doorslaggevende bijdragen aan de LIGO-detector 
en de detectie van zwaartekrachtgolven’. Ze werken alle drie 
voor de LIGO-VIRGO collaboration, een groep van meer dan 
duizend wetenschappers, die als doel heeft het direct detecteren 
van zwaartekrachtgolven en deze te gebruiken om op een 
nieuwe manier astronomie te bedrijven. Dit doen ze met de 
LIGO-detector in Amerika en sinds kort ook met de VIRGO-
detector in Italië. Iets meer dan twee jaar geleden lukte het 
detecteren van zwaartekrachtsgolven voor het eerst met de 
LIGO-detector; op 14 september 2015 werd de versmelting 
van twee zwarte gaten voor het eerst waargenomen. 
Inmiddels zijn er al vijf zwaartekrachtgolven gedetecteerd. 

Hoe werkt het detecteren van zwaartekrachtgolven met deze 
dectoren? De detector is eigenlijk een enorme interferometer. 
Die heeft twee armen met elk een lengte van drie kilometer 
(in het geval van VIRGO), die loodrecht op elkaar staan. 
Een laserstraal wordt in twee bundels gesplitst en in beide 
vacuümbuizen geschoten. Door spiegels aan de uiteinden 
te plaatsen wordt de laserstraal een aantal honderden keren 
gereflecteerd voordat ze weer samengevoegd worden. 
Zonder zwaartekrachtgolven zullen de laserstralen er in beide 
buizen precies even lang over doen en als het gevolg van 
destructieve interferentie worden uitgedoofd. Mocht er nu 
een zwaartekrachtgolf langskomen, dan wordt de ruimte een 

beetje opgerekt in een bepaalde richting. Simpel gezegd, 
de ene buis wordt een beetje langer en de andere buis een 
beetje korter. Hierdoor zal er geen destructieve interferentie 
meer zijn, hetgeen wordt gedetecteerd door het instrument.

Van de drie winnaars is waarschijnlijk Kip Thorne het bekendst 
bij het grote publiek. Hij werd vooral bekend door zijn bijdrage 
aan de film Interstellar, waarin hij wetenschappelijk advies gaf 
aan Cristopher Nolan, de regisseur. Zijn grootste bijdrage aan 
het LIGO-VIRGO-project is het voorspellen van de sterkte 
en karakteristiek van de zwaartekrachtgolven als zij op aarde 
gedetecteerd zouden worden, bijvoorbeeld ontstaan door het 
versmelten van twee zwarte gaten. Rainer Weiss krijgt de 
Nobelprijs voor het uitvinden van de interferometrietechniek 
die gebruikmaakt van lasers die gebruikt wordt in LIGO en 
VIRGO om de zwaartekrachtgolven te detecteren. Barry Barish 
was van 1997 tot 2005 directeur van LIGO. Onder zijn leiding 
werd het grootste deel van de LIGO-interferometer gebouwd.
—
Door: Guus Vermijs (redactielid VENI)

Nobelprijs voor detectie zwaartekrachtgolven
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Bezoek VENI en Van der Waals aan VIRGO
Na twee keer CERN en het bezoek aan Wendel-
stein, gaat de volgende gecombineerde excursie 
van VENI en Van der Waals naar VIRGO in Italië. De 
reis zal plaatsvinden van 11 t/m 14 januari 2018.

De winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde v.l.n.r. Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne. Bron: Wiki commons.



Ruim dertien jaar lang navigeerde NASA's Cassini-sonde 
door het Saturnus-systeem, waarin de sonde voortdurend 
ijverig informatie verzamelde  en naar ons doorstuurde over 
de planeet en diens ringen en manen. De missie was al twee 
keer eerder verlengd, maar liep dit jaar toch tegen een uiterste 
limiet aan: de ruim dertig kilo radioactief plutonium die de 
sonde bij de lancering in 1997 meekreeg als brandstof had 
het sindsdien voor 99 procent opgebruikt. De warmte die 
vrijkomt bij het geleidelijke verval van deze brandstof werd 
door middel van thermokoppels omgezet in elektriciteit om 
alle camera’s, spectrografen, massa-spectrometers, magne-
tometers, radar- en communicatie-apparatuur aan boord 
twintig jaar lang van stroom te voorzien. De meest sprekende 
resultaten zijn natuurlijk de foto’s die de sonde van Saturnus 
gemaakt heeft: fenomenen als de 30-jaarlijks terugkerende 
planeetomcirkelende  storm die bekendstaat als de Great White 
Spot  (afgebeeld) en de mysterieuze permanent zeshoekige 
wolkenformatie rond de noordpool zijn in ongeëvenaard detail 
vastgelegd. Zoals de hele waslijst aan instrumenten echter al 
doet vermoeden, heeft Cassini ons veel meer opgeleverd dan 
alleen mooie plaatjes. Het totaal van ruim 600 gigabyte aan 
buitenaardse data is al aanleiding geweest tot bijna vierduizend 
wetenschappelijke publicaties, en de teller loopt gestaag door.

Als einde voor de missie werd gekozen voor een gecontroleerde 
duik in de atmosfeer van Saturnus, onder meer ter bescherming 
van mogelijk buitenaards leven op de verschillende manen van 
Saturnus. De Cassini-missie heeft namelijk de vermoedens 

versterkt dat hier leven zou kunnen voorkomen. Niet alleen op 
de grootste maan, de met een atmosfeer omgeven Titan, waar 
Cassini-metingen enorme meren van methaan en een complex 
weersysteem ontdekt hebben, maar ook op de vooraf minder 
gastvrij lijkende maan Enceladus. Tijdens het passeren van 
deze maan observeerde de Cassini-sonde op het oppervlak 
tientallen geisers die zoveel materiaal de ruimte inspuiten dat 
ze hierdoor één van de ringen van Saturnus vormen. Nader 
onderzoek toonde aan dat deze jets  voornamelijk bestaan uit 
water, zout en organische moleculen, vermoedelijk afkomstig 
uit een zee van zout water die onder het ijzige oppervlak van de 
maan schuilgaat. Enceladus lijkt dus te voldoen aan alle basis-
behoeften voor leven; een vervolgmissie zal moeten uitwijzen 
of de natuur van deze mogelijkheden gebruik heeft gemaakt. 

Bijkomend voordeel van de keuze om de missie te beëin-
digen met een fatale duik was de mogelijkheid om infor-
matie te verzamelen over de atmosfeer van Saturnus. Bij 
het binnentreden van de atmosfeer hield de Cassini-sonde 
zijn communicatie-antenne zo lang mogelijk op de Aarde 
gericht, vechtend tegen de enorme luchtweerstand. Het 
gevecht duurde anderhalve minuut, waarbij Cassini tot 
de laatste seconde gegevens van zijn instrumenten door-
stuurde naar de Aarde. Daarna kon het zijn oriëntatie niet 
meer vasthouden, en met het verbreken van het radiocontact  
kwam er aan een twintig jaar durende missie een einde. 
—
Door: Jeff Schulpen (redactielid Van der Waals)
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Cassini's laatste duik
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COLUMN

Natuurkundig onderzoek is de uitzon-
dering, niet de norm. Daar ben ik de 
afgelopen jaren wel achter gekomen. 
Tijdens mijn Bachelor kreeg ik een 
compleet verhaal te horen. De theo-
rieën en modellen, de tekortkomingen, 
ze kwamen alle langs. Aan alles lag 
gedegen en uitgebreid onderzoek 
ten grondslag. Tijdens mijn Master 
Sustainable Energy Tech nology (SET) 
begonnen de eerste breuken al zichtbaar 
te worden. Die keuze voor een andere 
Master leverde mij uiteraard enige hoon 
op van de “echte” natuurkundigen, 
die ook de Natuurkundemaster deden. 
Een gevoel dat de meeste lezers vast 
delen. Maar dat is een andere column.

"Als het rapport maar 
dik genoeg is, staat
er voor iedereen 
wel wat leuks in."

Terug naar de eerste scheuren in die 
perfecte onderzoekswereld. Over de 
technische kant van de zaak was men het 
bij SET nog wel eens, het blijft wel een 
bètaopleiding natuurlijk. Er was echter 
wat minder saamhorigheid over hoe het 
klimaatprobleem aan te pakken: bij ieder 
vak hoorde ik een nieuwe technologie die 
‘veruit het beste’ was voor het oplossen 
van dit probleem. Dit was afhankelijk van 

het veld waarin de betreffende docent 
toevallig zelf werkte. De eerste colleges 
van een vak waren zelden zo voorspel-
baar als tijdens mijn Master. Zo drong de 
lobby al langzaamaan het wetenschap-
pelijk onderzoek binnen, zij het nog niet 
heel succesvol. Doordat iedereen het in 
gelijke mate deed, hieven ze elkaar op, 
waarmee het netto effect nul was, op een 
ietwat gedesillusioneerde student na.

De echte schok kwam pas toen ik de 
politiek in ging. Politici, zelden natuur-
kundigen, hebben zo hun eigen manier 
van onderzoeken lezen. Ik heb debatten 
meegemaakt waarin hetzelfde onderzoek 
door beide kampen werd aangehaald 
als bewijs van hun gelijk. Als het rapport 
maar dik genoeg is, staat er natuurlijk voor 
iedereen wel wat leuks in. Ook ik ben 
niet zonder blaam hierin. Als de uitkomst 
– bijvoorbeeld door een verkiezingspro-
gramma – al vaststaat, zoek je toch vooral 
naar de argumenten die je eigen gelijk 
bevestigen. Maar vaker probeer ik juist bij 
de volledige feiten te blijven. Zo komt het 
dat ik wel eens hoor dat ik “college geef” 
in de raadzaal. Blijkbaar is het nodig.

Toch stemt niet alles ontevreden. We 
moeten het positief in blijven zien: de 
rapporten worden tenminste gelezen, niet 
vanzelfsprekend. Het politieke klimaat 
in Nederland is dan ook geen fact-free 
politics, we zijn nog niet zo diep gezonken 
als de VS. Maar de feiten worden soms 
wel selectief gekozen. Zo wordt een 
BTW-verhoging afgezet tegen een 

belastingverlaging voor bedrijven. Een 
schande natuurlijk! De verlaging van de 
inkomensbelasting wordt gemakshalve 
maar even vergeten: die past niet in het 
frame. Maar voor elk debat dat gaat over 
de verkeerde dingen en waarin verkeerde 
aannames worden gemaakt, is er ook een 
debat dat wel over de inhoud gaat. De 
vraag is echter of we tevreden moeten 
zijn met die score. Wat mij betreft niet.

"Ik hoor wel eens 
dat ik in de raadzaal 
college geef."

De oplossing is niet een meer techno-
cratische benadering, een oplossing die 
ik op menige Van-der-WaalsBorrel langs 
heb horen komen. De feiten zijn de basis, 
maar de essentie van politiek is dat men 
ergens over van mening verschilt vanuit 
bepaalde idealen. Deze idealen staan 
vaak buiten de wetenschap. Wat wel 
zou werken is meer bèta’s in de politiek 
(wel vaker de oplossing). Zelf geef ik het 
slechte voorbeeld door de politiek binnen-
kort voor de ambtenarij te verruilen. Toch 
denk ik dat het goed zou zijn. Alleen 
wordt dan het tekort aan technici weer 
groter. Maar dat is een probleem dat 
de politiek dan maar mag oplossen.
—
Door: Thomas Reijnaerts (VENI-lid en 
fractievoorzitter D66 Eindhoven)

Van natuurkunde naar 
politiek, nogal een overgang
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Alexander, could you tell us 
something about yourself?
Of course! I was born in Heerlen and 
after a nice childhood, I started my 
studies in Amsterdam. There I studied 
at the University College (Amsterdam 
University College is a public liberal arts 
college, founded in 2009 by the Univer-
sity of Amsterdam and the VU University 

Amsterdam, red.) but after nearly three 
years, I thought it was time to move on 
and do something else instead. I then 
settled here in Eindhoven and went to 
study Industrial Engineering at the TU/e. I 
picked up rowing at E.S.R. Thêta and last 
year I took it one step further: I joined the 
light-weight team and rowed in the nati-
onal competition. The training schedule 
was rigid and tough; nevertheless, as a 
third-year student I am still perfectly on 
schedule with my studies. At present, I 
am busy finishing my year in the Univer-
sity Council, since the new members 
will be elected coming December. 

Could you please explain what 
the University Council exactly 
is and how it fits in the big 
picture of the ‘political’ system 
of the TU/e?
Well, I can explain to you what the 
University Council (UC) is, but how we 
fit in the big picture is slightly more 
complex. For that matter, let me draw 
how ‘politics’ at the TU/e is organized.

Looking forward to the
University Council elections

STOOR

December has come. And while the stores fill up their shelves with all kinds of candy, 
we desperately try to get in touch with old family relations. Everyone is just the same: 
all working towards the pinacle of the month. For then finally, we can celebrate 
Christmas around the tree with our loved ones. But the harmony reaches further 
than the doorsteps of our homes. At the TU/e campus, students in brightly colored 
sweatshirts defy the cold by handing out free coffee and bananas for all. Is this a sign 
of generosity? Maybe, but it certainly is an attempt to win your vote for the University 
Council elections. In this article we look forward to those elections. But first, what 
exactly is the University Council? To answer that question, we interview Alexander 
Schoonderwoerd, a member of the University Council (on behalf of the ‘Eindhovense 
Studenten Raad’-party). Alexander has been part of the council for almost a year. Who 
is he? What drives him? What can he tell us about the University Council?

As you can see in figure 1, the Univer-
sity Council is linked with the Executive 
Board (the Executive Board is the highest 
Board within the TU/e hierarchy, red.). 
The UC has three fundamental rights, 
namely: right of consent, right to consul-
tation and right to information. The first 
is more or less a right to say yes or no to 
some proposal. The second right allows 
the UC to give advice to the Executive 
Board whenever it feels that is neces-
sary. And lastly, the right to information 
gives the UC permission to have access 
to all documents (i.e. information) it 
needs in order to fulfill its job, be they 
or be they not confidential. And now I 
can finally answer your earlier question 
on what the UC actually is. Basically, 
the UC is both an advisory and a control-
ling board for the Executive Board.

On what subjects do you give 
advice?
We focus our advice on all visions that 
have to do with education at the TU/e. 
For instance, we actively engage u 

Alexander Schoonderwoerd. Courtesy: 
TU/e University Council.
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hovense Studenten Raad’) and we talk to 
students, we find that we simply cannot 
compress our core message to a talk of 
under a minute. We can barely scratch 
the surface of our role in the University 
Council. In the end, we tell them that we 
ensure they have enough microwaves 
to heat up their food, which is true, but 
just not the whole deal. Students are 
often very grateful for such practical 
and tangible solutions, but to put this 
into perspective, arranging a few extra 
microwaves on the campus costs us just 
a few hours of work. Reviewing the new 
annual budget however is maybe five to 
ten times more intensive. But I should 
not complain. Being a member of the 
University Council is extremely valuable.

What makes being a member 
of the University Council so 
valuable?
First of all, you get a chance to learn how 
to do something about the things you are 
normally complaining about. The new 
time schedule for example is still under 
discussion, so the exact times a student 
has to be at the campus are not set yet. 
If through my effort I can manage to 
prevent classes from going on until very 
late in the evening, that is a great feeling. 
But then again, I should not complain 
if I need to get out of bed earlier!

"Politics at the TU/e 
is unique: I can affect 
large scale change."
Second of all, being a member of the 
UC allows you to learn how to achieve 
your goals in a highly formal organization. 
During meetings with the Executive 
Board, there is no such thing as student 
language. Everything you say needs to 
be directed to the chairman and every 
form of communication needs to be 
as formal as it can be. I have written 

u in the discussion on the part of the 
OER (‘Program and Examination Regu-
lations’, red.) that applies to all study 
programs of all TU/e faculties. The OER 
is basically the 'contract' a student 
has with the university, where all the 
rights and duties of both the student 
and the university are explained. We 
thus really go to the heart of what the 
study programs are composed off. 

"Being a UC member 
is extremely valuable."

We also spend great amounts of 
time discussing subjects that affect 
the student and the teachers at the 
TU/e. For example, the debate on 
the new time schedule is some-
thing we are also participating in.

But how do you know what is 
happening at the student and 
teacher level?
All major issues reach the UC eventually. 
The feedback students and their teachers 
have on university-level processes is 
gathered and further processed by six 
to seven subcommittees of the UC. I 
can therefore safely conclude that we 
have plenty of channels to get to know 
what is going on, although I should say 
that the other way around is a whole 
different story. The information flow 
tends to be rather unidirectional; that 
we are informed about the students and 
their teachers does not mean they are 
informed about us. Especially during the 
elections that can be quite frustrating.

Can you explain that last 
statement?
I shall give an example: If we are 
campaigning for our group (i.e. the ‘Eind-

Figure 1: Organizational chart of the different Boards and Councils at the TU/e. Boxes indicate 

seperate entities and thick lines indicate direct communication between these entities, whilst the 

dashed line indicates a more indirect form of communication.
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STOOR announcements:

Where:  
When: 
E-mail: 
Who:

The Master information session will be held 
Wednesday the 17th of January 2018. This is the week 
before the start of the examinations of quarter 2.

STOOR is looking for new members for the Propedeutic 
council of Applied Physics! The purpose of this student 
council is to provide feedback to teachers concerning the 
courses they teach to first-year Bachelor students Applied 
Physics. The council will have two meetings every quarter.
Are you a first-year student and interested in joining the 
Propedeutic council? Send us an e-mail at stoor@tue.nl! 

STOOR:

New STOOR employee: Merel Laarhoven
Hi everyone! I’m Merel Laarhoven and I’m a second-year Bach-
elor student Applied Physics. I have been living in Eindhoven 
since last year and before that, I lived in Sint-Michielsgestel, a 
small village near Den Bosch. I really like spending my time here 
with my friends. I also love playing the piano, baking cakes and 
drinking good coffee. As far as physical exercise is concerned, 
I go to the gym now and then, but not too often. Ever since 
my first year, I have been an active member at Van der Waals 
and I have participated in different committees. But now I felt 
like doing something more, especially in the field of education. 
Improving the education at our faculty never stops and that is 

vitally important! For that 
reason, I wanted to be part 
of STOOR. Since this year, 
I participate in their student 
councils and education 
boards. I provide teachers 
with the feedback from their 
students and in this way, 
our education will advance 
continuously. Doing this 
fills me with joy, so if 
you ever happen to have 
feedback, do not hesitate 
to contact us! STOOR will 
always be there for you :) 

some advisory letters and I must admit, 
I have never written such formal letters 
in my life, ever! Learning how to deal 
with that level of formality can be a 
useful skill later on in your career. 

And last of all, participating in the UC 
teaches you to take responsibility. In the 
UC, there is no such thing as pre-set 
tasks. Of course, there are basic tasks 
such as chairman, secretary and trea-
surer, but for the rest, you need to decide 
yourself what to work on. These deci-
sions can be hard, since as a freshly 
elected member you only have one year 
to reach certain goals. On the one hand, 
you want to fulfill the (rather concrete) 
promises you have made during the 

elections. On the other hand, you want 
to work on more long-term tasks that 
are maybe more abstract, but never-
theless important to the students.

Your schedule must be really 
tight. What keeps you going? 
Of course I have lots of things to do, but 
like I said, it is really important to differen-
tiate between the tasks at hand and then 
take a critical look at what you must priori-
tize. But then again, you know beforehand 
that a year in the UC is going to be a busy 
year. In a lot of cities, being a member of 
the UC is a full-time activity. At the TU/e, 
it is supposed to be a job for only one 
day a week, although I believe most of us 
spend more than double that time on the 

UC and related activities. So yes, I need 
things to keep me going! In that respect, 
I think my main drive is ambition. Most 
of all, the ambition to improve as many 
things as possible that affect me and my 
fellow students. Besides that ambition, 
the feeling that you have a say in what 
course this university is going to take, 
that feeling is wonderful. It is not the 
feeling of power, mind you, but more the 
feeling that if you come well prepared, 
even people with huge responsibilities 
are willing to listen to you. I think it is 
something that makes the politics at the 
TU/e campus unique, that even a student 
like me can affect large-scale change.
—
By: Niels Smith (editor STOOR)

Flux 0.259
Every lunch break
stoor@tue.n
Yuri Verstappen  Ries Koolen
Niels Smith  Merel Laarhoven
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De toepassingen
Helium bezit zoals eerder beschreven een erg laag smelt- en 
kookpunt en wordt daarom vooral toegepast om te koelen. 
MRI-scanners hebben supergeleidende magneten die constant 
gekoeld moeten worden, omdat ze anders hun supergeleidende 
eigenschappen verliezen. De beroemde deeltjesversneller 
in CERN, satellieten, NMR-spectrometers en zelfs vloeibare 
raketbrandstof worden koel gehouden met helium. 

Een andere toepassing volgt uit het feit dat helium een lagere 
dichtheid heeft dan de lucht die wij inademen. Weerbalonnen 
en zeppelins worden daarom gevuld met helium. Vroeger was 
dit waterstofgas, maar dat bleek veel te explosief te zijn. 

De ramp van de Hindenburg, de grootste zeppelin ooit gemaakt, 
op zes mei 1937 laat goed zien hoe gevoelig waterstof is. Een 
menselijke fout zorgde ervoor dat een van de waterstofzakken 
openscheurde. Door een elektrische ontlading vloog het 
waterstofgas meteen in brand en veroorzaakte een explosie.

"Het is veel te duur om helium uit 
de lucht te halen. Daarom halen 
we het nu uit de grond."

Helium is veel veiliger, omdat het een edelgas is en met 
bijna niks reageert. Een lage dichtheid betekent ook een 
lagere ‘lucht’weerstand, daarom worden tegenwoordig harde 
schijven met een heel grote capaciteit gevuld met helium 
zodat de schijven niet te warm worden als ze draaien met 

5400 toeren per minuut of meer. Het feit dat helium een edelgas 
is, is vooral goed voor het maken van producten die gevoelig 
zijn voor de bestanddelen en verontreinigingen in de lucht. 
Een goed voorbeeld is de halfgeleider. De lucht bevat veel 
stoffen die de productie en kwaliteit van de halfgeleider niet 
ten goede komen als deze stoffen in contact komen met de 
halfgeleider. Dit geldt ook voor het maken van glasvezelkabels.

Een mooi bijproduct
Helium is erg duur, ondanks dat het op de tweede plaats 
staat van meest voorkomende element in het universum. 
Hoe kan dat? Helium is ten eerste erg licht. Het ontsnapt voor 
een deel zelfs uit de atmosfeer. Hierdoor is de concentratie 
helium in onze atmosfeer heel erg laag, ongeveer 5,34 ppm, 
en zit het helium in de bovenste laag van de atmosfeer. Het 
is veel te duur om helium uit de lucht te halen. Daarom halen 
we het nu uit de grond. Helium is onstaan in de bodem van 
de aarde als bijproduct van miljoenen jaren aan radioactief 
verval (alfaverval) van elementen zoals uranium en thorium. 

Helium wordt verkregen als bijproduct tijdens het winnen 
van aardgas. Een gasbel in de grond kan voor tot wel 8 
procent van het totale volume uit helium bestaan. Dit lijkt 
niet veel, maar het is wel een fiks hogere concentratie dan 
we in onze atmosfeer vinden en het is veel makkelijker te 
verkijgen. Grote bedrijven gebruiken speciale installaties om 
het helium op te kunnen vangen tijdens het destilleren van 
het opgepompte gas: het eindproduct bestaat uit 99.995% 
zuiver helium en in sommige gevallen zelfs meer. 

Na het produceren wordt helium bewaard in containers met 
een dubbele metalen wand. Tussen de wanden heerst een 
vacuüm en de wanden zelf bevatten ook een reflecterend 

Helium: de haat-liefdeverhouding 
tussen wetenschappers 
en een edelgas

WETENSCHAP

Veel mensen zullen weleens de inhoud van een heliumballon hebben ingeademd om 
te ervaren hoe het is om een hoge stem te hebben. Helium heeft echter veel meer 
toepassingen dan het laten zweven van een ballon en het laten piepen van je stem. 
Een paar goede voorbeelden zijn het koelen van een MRI-scanner en experimenten 
bij extreem lage temperaturen vanwege het kookpunt van helium, dat 4,22 kelvin is. 
Er is alleen een probleem met helium: het is niet makkelijk te verkrijgen. 
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Figuur 1: Percentage van de totale heliumproductie per producent. In de cirkel is aangegeven waar helium voor wordt gebruikt en hoeveel. De 

Verenigde Staten is de grootste producent en heeft ook de grootste reserves. Qatar volgt op de tweede plek. Het is makkelijk te zien dat het 

wegvallen van Qatar grote gevolgen kan hebben op de heliummarkt. Bron: Al Jazeera (bewerkt).

folie. Sommige containers hebben ook nog een wand gevuld 
met vloeibaar stikstof, die wordt gebruikt als de container 
een heel lange afstand moet afleggen. De grootste twee 
producenten van helium zijn de Verenigde Staten en Qatar, 
andere productenten zijn weergegeven in figuur 1.

Eindig en fragiel
Nu lijkt het alsof we genoeg helium hebben, maar dat is niet 
zo. De voorraad is net zoals die van fossiele brandstoffen eindig 
en daarbij komt ook nog het feit dat het lastig te winnen is. 
We verkrijgen helium tot nu toe als bijproduct van het winnen 
van aardgas, maar slechts een aantal bedrijven in de wereld 
hebben installaties die helium uit aardgas kunnen halen. Voor 
de andere bedrijven is het economisch niet rendabel, vooral 
als de aardgasbel een lage concentratie aan helium bevat. 

"Door de diplomatieke crisis 
heeft Qatar de productie 
stop moeten zetten."

Bovendien is de markt fragiel. Als een producent uitvalt, kan het 
al grote gevolgen hebben op de prijs en hoeveelheid beschikbaar 
helium. Dit heeft weer als gevolg dat onderzoeksinstituten 
en fabrikanten van bijvoorbeeld MRI-scanners vertraging 
oplopen. Voor onderzoekers kan het zelfs zo zijn dat ze 
tijdelijk hun onderzoek moeten staken, omdat ze geen helium 
krijgen of omdat ze het niet meer kunnen betalen. Vloeibaar 

helium is slechts een maand houdbaar en kan dus niet lang 
opgeslagen worden zoals aardgas of olie in geval van “nood”. 

In de periode van 2011 tot 2013 was er een flink tekort 
aan helium door het uitvallen van installaties of gepland 
onderhoud waardoor er tijdelijk niks geproduceerd 
werd. Vanaf dat moment was het duidelijk hoe fragiel de 
heliummarkt is. Vanaf 2013 werd alles beter omdat Qatar 
ook helium ging produceren. Snel werden ze een van de 
grootste producenten naast de Verenigde Staten. 

Niet alleen technische storingen kunnen invloed hebben op 
de heliumproductie, ook de politiek kan daarbij een grote rol 
spelen. In juni 2017 zorgde een diplomatieke ruzie tussen 
Qatar met de andere Golfstaten en Egypte opnieuw een 
knik in de heliumtoevoer. Qatar kreeg sancties opgelegd 
na het niet voldoen aan een ultimatum waardoor er geen 
transport van en naar Saudi-Arabië meer kon plaatsvinden. 
Die route was de snelste en goedkoopste manier voor 
de distributie van Qatars helium. Door de diplomatieke 
crisis heeft Qatar de productie stop moeten zetten.

Inmiddels heeft Qatar de productie weer hervat en wordt het 
helium via een andere route verscheept naar distributeurs en 
gebruikers. Zolang de diplomatieke crisis aanhoudt, kan Qatar 
echter niet haar volledige potentieel als heliumproducent 
realiseren. Dit gaat ook gevolgen hebben voor de totale 
heliumproductie, maar er zal waarschijnlijk geen langdurig 
tekort ontstaat zoals in de periode van 2011 tot 2013.
—
Door: Valan Llapjani (redactielid Van der Waals)
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We believe 
in the potential 
of people 
to push 
technology 
further.



Hugo
Sinds 1980 werk ik bij Philips, als speurwerker bij wat eerst het 
Natuurkundig Laboratorium of kortweg NatLab heette, toen 
Philips Research, en recentelijk Philips Innovation. In 2016 is 
Philips gesplitst in Royal Philips en Philips Lighting, en heet 
mijn bedrijfsonderdeel Philips Lighting Innovation. Het oude 
NatLab dus, ooit opgericht om de gloeilamp te verbeteren.

Al op de middelbare school was ik gefascineerd door kernfysica, 
-splijting, -bommen, en -fusie. Ik heb denk ik alles gelezen wat 
er in de dorpsbibliotheek over te vinden was. Daarin wilde ik 
afstuderen en de wereld verbeteren door mee te helpen met 
de ontwikkeling van energieopwekking via kernfusie. Zo koos 
ik voor de plasmafysicagroep van Daan Schram. Maar ik wilde 
ook graag een kijkje nemen in dat fameuze NatLab, en in 1979 
kon ik er mijn afstudeerstage doen in de groep Gasontladingen. 
Laserspectroscopie aan natriumlampen, nog steeds kijk ik met 
weemoed naar die fraaie oranje straatverlichting op de Belgi-
sche snelwegen en op sfeervolle industrieterreinen. Op satel-
lietfoto’s van nachtelijk Europa was België duidelijk zichtbaar.

Veel TU/e-kennis bleek toepasbaar tijdens dat afstudeerwerk: 
ik heb eigenhandig een PID-regeling voor frequentiesta-
bilisatie van de kleurstoflaser gebouwd om hogeresolu-
tiespectroscopie te kunnen doen, een ponsbandlezer aan 

de praat gekregen, voor de dataverwerking een kleinste-
kwadraten-aanpasprogramma geschreven in Pascal, en veel 
spelletjes gespeeld op de eerste Apple-II-computer. Daar 
kon je trouwens ook wel andere dingen mee doen, zoals 
meetopstellingen automatiseren en gegevens verwerken.

"Al op de middelbare school was 
ik gefascineerd door kernfysica, 
-splijting, -bommen, en -fusie."

Die afstudeerstage is me goed bevallen, en Philips was over 
mij als studentje ook tevreden. Ik kon op verschillende univer-
siteiten promotiewerk gaan doen, maar kreeg een aanbod van 
Philips, met de halve toezegging dat een promotie misschien 
ook wel mogelijk zou zijn. En dat is in 1986 ook gelukt, met Daan 
Schram als promotor en Quirin Vrehen, de NatLab-groepleider, 
als copromotor. Zulke promoties komen nog steeds voor, maar 
aanzienlijk minder vaak dan vroeger. Je moet het geluk hebben 
dat jouw onderzoeksonderwerpen lang genoeg in de belang-
stelling staan van het bedrijf. En die belangstelling wisselt 
binnen vier jaar soms ettelijke malen. Dat kan dus een u 
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Zou het in de genen zitten? Of komt het toch 
vooral door de opvoeding? Het feit is dat het 
regelmatig voorkomt dat een zoon of dochter van 
een fysicus ook (technische) natuurkunde gaat 
studeren. Zo ook in de familie Cornelissen. Hugo, 
de vader, heeft eind jaren zeventig in Eindhoven 
natuurkunde gestudeerd. Zijn dochter Lidewij 
is recent afgestudeerd aan de TU/e. In dit artikel 
vertellen ze over hun liefde voor natuurkunde, 
zoektocht naar een baan en over elkaar.
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u flinke belemmering zijn bij het opzetten van samenwerking 
met de academische wereld of bij Europese subsidieprojecten.

Elke vier tot vijf jaar ben ik van onderwerp veranderd en heb 
me zo met veel verschillende zaken beziggehouden, altijd in het 
onderzoek. Het is leuk om je in iets nieuws te verdiepen, goed 
te snappen hoe het in elkaar steekt, te weten wat de stand van 
zaken in de wereld is, en het dan te verbeteren of breder toe 
te passen. Dat wordt dan vaak vastgelegd en beschermd met 
een patentaanvraag. Maar soms mag je er ook over rappor-
teren op een conferentie of in een publicatie. Echt succesvol 
is het als het werk wordt overgedragen aan de ontwikkelafde-
ling en er dan uiteindelijk een product op de markt gebracht 
kan worden. Daar komt veel bij kijken, en de directe bijdrage 
van de speurwerker in het eindproduct is vaak maar klein.

Ik ga altijd met veel plezier naar mijn werk, elke dag weer dingen 
uitpuzzelen, inzicht krijgen in complexe hightech problemen, 
samenwerken met jonge enthousiaste slimme mensen, 
gebruikmaken van goede apparatuur en werkplaatsondersteu-
ning. In de loop der jaren is mij een paar keer gevraagd of ik 
niet een managementfunctie wilde overwegen, maar nee, 
deel uitmaken van de technische-wetenschappelijke ruggen-
graat van de onderzoeksafdeling past goed bij mijn karakter.

Mijn dochter Lidewij is, uiteindelijk, ook technische natuur-
kunde gaan studeren. Ze koos eerst voor technische innova-
tiewetenschappen, een richting die ik goed bij haar interesses 
vond passen, omdat die breder en maatschappelijker gericht 
is. Zo monomaan als ik mezelf op mijn studie gericht heb, zo 
is zij niet, en dat is tegenwoordig ook haast niet mogelijk met 
de enorme informatiestroom die via internet ons overspoelt. 
En sommige vakken vond ik zo taai, ik was bang dat dat haar 
zou afschrikken. Maar nu is ze ook een Eindhovense natuur-
kundig ingenieur en ben ik apetrots. Het is bijzonder leuk om 
met je dochter af en toe over interessante optische configu-
raties en fenomenen te kunnen praten en zij jou dingen kan 
uitleggen. Weer een inzicht rijker: onderschat niet het doorzet-

tingsvermogen om technisch natuurkundige te worden van 
een dochter van een enthousiaste technisch natuurkundige.

Lidewij
Een van mijn studiegenoten noemde eens het memorabele 
moment waarop hij besefte dat hij op intellectueel gebied 
zijn ouders voorbij was gegaan. Dat moment heb ik nog niet 
bereikt, als het al een keer zal komen. Ik herinner mij een 
'hoe was je dag'-vraag aan Hugo, waarop hij antwoordde: 
“Goed, ik was bij een professor in Delft op bezoek, en ik 
heb veel geleerd.” “Maar papa, jij weet toch alles al?” Ik 
was verbaasd. Hugo grinnikte. “Als ik met jou praat wel, 
ja.” Dat gesprek vond minder lang geleden plaats dan je zou 
verwachten (ik studeerde toen al), en hoewel het als grapje 
was bedoeld, schuilt er toch een kern van waarheid in.

“'Maar papa, jij weet toch alles al?' 
Ik was verbaasd. Hugo grinnikte. 
'Als ik met jou praat wel, ja.'”

Want al kan niemand álles weten, qua algemene kennis en 
al helemaal op het gebied van natuurkunde heb ik nog heel 
wat in te halen. Op zijn werk noemen ze hem de ‘Master 
of Light’ (ontken het maar niet!). Mijn moeder heeft wel 
eens verteld dat ze de rapporten van Hugo voor ons had 
verstopt. Om ons niet te ontmoedigen. Daar ben ik blij om, 
want al gaf geen van hen me ooit het idee dat mijn presta-
ties niet goed genoeg waren, toch wilde ik hen niet teleur-
stellen. "Als je je best maar doet", was het devies. Dat is 
langzaam veranderd naar "Als je maar goed voor jezelf zorgt". 
Dus doe ik mijn best om goed voor mezelf te zorgen.

De studiekeuze natuurkunde was niet vanzelfsprekend, 
kiezen is nooit mijn sterkste kant geweest. Het liefst houd 
ik alle opties open. Innovatiewetenschappen paste, zoals 
Hugo al schreef, erg goed bij me. Maar mijn beroepsper-
spectief van de innovatiewetenschapper was ‘adviseur’, 
iets wat me vaag en benauwend in de oren klonk. Dan maar 
natuurkunde proberen, want met natuurkunde kan je álles. 
En als die vakken echt zo taai waren, kon ik altijd nog terug.

Vrij kort na een collegereeks mechanica begon mijn stadsfiets 
zich raar te gedragen. Het stuurgedrag veranderde. “Er is iets 
raars aan de hand”, dacht ik. “Het moet iets te maken hebben 
met de stand van mijn wiel.” Na nadere inspectie bleek de 
voorvork aan het doorscheuren, waardoor de naloop veran-
derde. Euforie! Dat vond ik ontzettend cool. Maar daarna durfde 
ik niet meer te fietsen en begon de wandeltocht naar huis.

Dat soort natuurkunde trekt me wel. De grote, alle-
daagse natuurkunde. De natuurkunde die allang is uitge-
vonden. Dat je in het theater zit en het je opvalt dat 

De promotie van Hugo. vlnr: Daan (D.C.) Schram, Martinus (M.) Tels, 

Herbert (H.M.) Gijsman, Hugo Cornelissen, Henk (H.L.) Hagedoorn. 

Foto: archief TU/e.
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sommige spots breed en alomverlichtend zijn, en andere 
smal en de aandacht vestigen op één personage. En dat 
je dan bedenkt dat dat waarschijnlijk komt door het type 
lenzen of reflectoren die in de lamp zijn gebruikt.

Maar iets tot op de bodem uitspitten om te begrijpen hoe het 
zit, dat heeft me nooit getrokken. Als afstudeerproject ging ik 
dan ook aan de slag bij PMP, bij Erwin Kessels. Die groep staat 
lekker dicht bij de industrie. Iets maken waar je wat aan hebt, dat 
leek me wel wat. Grappig genoeg kwam ik er later pas achter 
dat deze groep zijn oorsprong vond in de plasmafysicagroep 
van Daan Schram, waar Hugo zoveel jaren eerder afstudeerde 
en promoveerde. De appel valt niet ver van de boom!

Na mijn afstuderen in 2015 werd de studiekeuze-twijfel 
vervangen door baan-twijfel. Nog steeds ben ik geen tech-
neut die voor haar lol inhoudelijke artikelen gaat lezen. Wat 
dat betreft is die appel behoorlijk ver van de boom gevallen. 
Ik voelde meer voor een beleids-/techniek-light-baan. Het 
liefst bij een energiebedrijf en gericht op energie van de 
toekomst. Dat klinkt als innovatiewetenschappen!

Het is toch anders gelopen. Na een waarom-ook-niet-
sollicitatie bij Prodrive Technologies ben ik daar aange-

nomen als een van de eerste fysici in de R&D-afdeling van 
het bedrijf, om een Optica-afdeling op te bouwen. Binnen een 
jaar hebben we een prachtig lab uit de grond gestampt.

Prodrive heeft zich laten inspireren door het Philips uit haar begin-
jaren, en promotieonderzoeken zoals die van Hugo worden gesti-
muleerd. Toch was dat niets voor mij, en werk ik op de standaard 
projectbasismanier. Daar ben je vanaf de eerste requirement-
gesprekken met de klant tot en met de implementatie in de 
productielijn aanwezig. Dat betekent brainstormen, pre-studies 
uitvoeren, een ontwerp maken, prototypes in elkaar klussen en 
uiteindelijk je ontwerp geschikt maken voor massaproductie. De 
invloed van mij als speurwerker in het eindproduct is groot!

Een prachtige combi van snel schakelen, met je hoofd, je 
handen én met mensen werken. En veel technischer kan het 
niet. Eigenlijk zijn geen van mijn studiegenoten – promovendi 
daargelaten – een technischere functie gaan bekleden. Na 
een paar maanden werd ik op mijn werk de 'optica-expert' 
genoemd. Ha-ha-ha, wie had dat gedacht? Maar ik weet 
van wie ik het heb, als dochter van de Master of Light.

—
Door: Lidewij en Hugo Cornelissen (VENI-leden)

Curriculum Vitae
Hugo Cornelissen

Geboren op 29 augustus 1957 te Geldrop
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Werkzaamheden
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Curriculum Vitae
Lidewij Cornelissen

Geboren op 30 maart 1990 te Eindhoven

Opleidingen 
2001 – 2008:
2008 – 2009:

2009 – 2012:
2012 – 2015:

Werkzaamheden
2015 – heden:

Atheneum B, Augustinianum, Eindhoven 
Technische Natuurkunde, TH Eindhoven
Promotie, TH Eindhoven

 
Philips Natuurkundig Laboratorium, Philips 
Research, Eindhoven 
Philips Lighting Innovation, Eindhoven

Atheneum, Pleincollege St Joris, Eindhoven
Propedeuse Technische 
Innovatiewetenschappen, TU/e 
Bachelor Technische Natuurkunde, TU/e 
Master Applied Physics, TU/e

Optical Designer, Prodrive Technologies
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3D-printen is al stukken ouder dan de hype rond 2012 misschien 
doet vermoeden. In 1984 diende Charles W. Hull zijn apparatus 
for production of three-dimensional objects by stereolitho-
graphy in. Twee jaar later werd dat patent geaccepteerd door de 
USPTO, de Amerikaanse patenteninstantie. Hull bood een oplos-
sing voor een belangrijk probleem: het maken van prototypes. 

Computer-aided design (CAD) was in de jaren tachtig enorm in 
opkomst. CAD, dat vijftien jaar eerder nog in de kinderschoenen 
stond, was, dankzij ontwikkelingen in hard- en software, inmid-
dels een onmisbaar onderdeel van het ontwerpen geworden. 
Technische ontwerpen hoefden niet langer met de hand uitge-
tekend te worden. Dat leverde een enorme tijdswinst op.

"Zoals CAD het ontwerpen had 
versimpeld, zo moest 3D-printen 
prototyping versimpelen."

Op een gegeven moment moet echter het CAD-bestand een 
functioneel prototype worden. En daar was toen nog geen snelle 
oplossing voor. Vaak moesten prototypes gespuitgiet worden 
en dat was een nare klus. Voordat je een prototype kunt spuit-
gieten, moet je een mal ontwerpen. En laat die mal nou net het 
duurste aan spuitgieten zijn. Omdat je één mal heel erg vaak vol 
kunt spuiten met plastic, is het een prima massaproductietech-
niek. Wil je spuitgieten evenwel gebruiken om een prototype 
te maken, dan wordt het erg duur. Zoals CAD het ontwerpen 
had versimpeld, zo moest 3D-printen prototyping versimpelen.

Stereolithografie
De methode van Hull beslechtte die problematiek als volgt. 
Driedimensionale objecten worden door de computer in 
dunne laagjes gesneden. Hierdoor wordt je 3D-object een 
stapeltje tweedimensionale doorsneden (met een bepaalde 
dikte). Vervolgens wordt bijvoorbeeld een lichtgevoelige, 
vloeibare hars in een bak gegoten. Dan wordt zo’n door-
snede op het vloeistofoppervlak van de hars geschenen met 
ultraviolet licht. Daar waar de hars beschenen wordt, hardt 
hij uit. Vervolgens wordt het nu uitgeharde object precies 
één laag van het vloeistofoppervlak wegbewogen. Daarna 
herhaalt bovenstaand proces zich met de volgende doorsnede. 
Stap voor stap wordt het object daarmee opgebouwd.

Er zijn overigens nog oudere patenten dan die van Hull te vinden, 
maar die hadden uiteenlopende problemen waardoor ze niet 
(goed genoeg) werkten. Er waren velerlei technieken die niet 
aan het vloeistofoppervlak, maar diep in het vloeistofvolume zelf 
probeerden objecten te bouwen. Vaak werd er gebruikgemaakt 
van meerdere lasers die los van elkaar een te lage intensiteit 
hadden om de vloeistof uit te harden. Die werden dan samen 
op één punt ergens in de vloeistof gericht, waardoor de intensi-
teit op het snijpunt wél hoog genoeg was. Absorptie, diffusie, 
dispersie en diffractie van het licht gooiden bij die technieken 
echter roet in het eten. Het bleek moeilijk de lichtintensiteit 
precies te controleren en de resolutie was veel te laag.

Fused deposition modelling (FDM)
In 1989 patenteerde S. Scott Crump een totaal andere print-
methode: fused deposition modelling. Dit is de techniek die 
o.a. de RepRap-3D-printers (zie kadertekst) mogelijk heeft 
gemaakt. Op papier is het tegenwoordig een kinderlijk eenvou-

3D-printen 
anno 2017

WETENSCHAP

3D-printers werden aan het begin van dit decennium geroemd als de apparaten die voor een 
tweede industriële revolutie gingen zorgen. Ze zouden hun weg vinden naar de huiskamers van jan 
en alleman en daar mensen in staat stellen zelf te maken, wat vroeger voorbehouden was aan grote 
fabrieken. Sommigen zagen in de komst van 3D-printers zelfs de teloorgang van het grootkapitaal. 
Anno 2017 horen we er niet meer zoveel over. Tijd voor N! om de balans op te maken. Is 3D-printen 
een succesverhaal? Een flop? Heb ik er binnenkort één op mijn nachtkastje? Wij zochten het voor je 
uit. Maar om te beginnen: waar en wanneer is 3D-printen eigenlijk begonnen?
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dige techniek: een gemotoriseerde printkop die laagje voor 
laagje een object opbouwt. Het station van kleine plastic 
objecten is deze printtechniek inmiddels lang gepasseerd. De 
faculteit bouwkunde aan de TU Eindhoven heeft bijvoorbeeld 
twee jaar geleden een 3D-betonprinter in gebruik genomen.

Prof. Theo Salet, hoogleraar betonstructuren aan de Eindho-
vense faculteit bouwkunde, is ervan overtuigd dat de beton-
printer een wereld aan mogelijkheden opent. Bijvoorbeeld door 
het printen van complete wanden, die zowel voor draagkracht 
als isolatie zorgen, aan de buitenkant vuilafstotend zijn en aan de 
binnenkant prettige akoestiek hebben. Het is nu vooral zoeken 
naar materialen die goed geprint kunnen worden. Het beton 
moet namelijk snel genoeg uitharden, dat het de volgende 
laag kan dragen, terwijl het ook nat genoeg moet blijven zodat 
de volgende laag goed aanhecht. Om dit soort op het eerste 
gezicht strijdige eigenschappen te kunnen verenigen, moet 
onderzoek naar nieuwe betonsoorten worden gedaan.

Het eerste functionele ontwerp is inmiddels al een feit. Gemert 
(Noord-Brabant) heeft halverwege oktober een wereldprimeur 
gekregen: BAM Infra heeft daar samen met de TU Eindhoven 
een 8 meter lange geprinte betonnen fietsbrug neergelegd 
(figuur 1). Extra bijzonder is daarbij dat de brug is gemaakt van 
gewapend beton. "Die (wapeningsdraad, red.) hebben we in het 
printproces meegenomen. Dat was een wereldprimeur en voor 
ons vanuit de universiteit het meest spannende," aldus Salet.

Andere technieken
Behalve de twee voorgenoemde methodes is er een waslijst 
aan andere technieken. Zo is in de jaren tachtig ook selec-
tive laser sintering (SLS) ontwikkeld. SLS schijnt een sterke 
laser op een laag poeder, waardoor dat uithardt. Het poeder 
wordt laagje voor laagje opgebracht. Voordeel is dat er nooit 
ondersteunende structuren geprint hoeven te worden. Dat is 
bij FDM nogal anders: omdat je daar laagje voor laagje in de 
lucht opbouwt, zit er een beperking aan de hoek waaronder je 

Figuur 1: De wereldprimeur: een 3D-geprinte 8 meter lange fietsbrug 

gemaakt van gewapend beton. De brug kan in principe veertig vrachtwa-

gens dragen, dus fietsers uit Gemert hoeven zich over de stevigheid niet 

druk te maken. Bron: NOS ,2017. Wereldprimeur voor Gemert: fietsen 

over een 3D-geprinte brug.

kunt printen. Immers, de laag eronder moet het wel kunnen 
ondersteunen. Overschrijd je die kritische hoek, dan moeten 
ondersteunende structuren geprint worden. Bij SLS is dit niet 
aan de orde, omdat het object altijd is omgeven door poeder.

Voor het printen van kleine metaalstructuren waren al deze 
technieken niet echt geschikt. In 1995 werd daarom bij het 
Fraunhofer Institut in Duitsland selective laser melting (SLM) 
ontwikkeld. Hier wordt net als bij SLS gebruikgemaakt van 
poeders, maar de lasers zijn nogal wat sterker. Het metaal 
wordt lokaal volledig gesmolten. Electronic beam melting 
(EBM) doet ongeveer hetzelfde, maar dan met een elek-
tronenkanon. Precisieobjecten, bijvoorbeeld met miniscule 
holtes erin, kunnen op deze manier eenvoudig worden 
vervaardigd. Ook objecten die maar in zeer beperkte oplage 
nodig zijn, kunnen op deze manier eenvoudig worden 
geprint. Onder andere vliegtuigbouwers en makers van 
botprotheses maken handig gebruik van deze technieken.

Overdreven verwachtingen?
Dat 3D-printen niet zomaar uit de lucht is komen vallen, is 
inmiddels wel duidelijk. Waarom dacht iedereen dan 25 jaar 
later, omstreeks 2012, dat 3D-printen een tweede industriële 
revolutie ging veroorzaken? Dat iedereen er binnen een jaar 
of wat eentje thuis zou hebben staan en niemand meer naar 
de winkel zou hoeven voor bijvoorbeeld een deurklink? En 
wat is er geworden van die hoge verwachtingen? Maken we 
vandaag de dag de rekening op, dan zien we dat de consu-
mentenprinter er voor het grote publiek nooit is gekomen 
en kunnen we ons afvragen wat er van “de technologie 
die alles verandert” (New Scientist, 2011) is geworden.

Als we kijken naar de Gartner Hype Cycle of Emerging Techno-
logies, een prognose van technische ontwikkelingen die jaarlijks 
wordt uitgebracht door gerenommeerd adviesbureau Gartner, 
dan zien we daar vanaf 2007 het 3D-printen verschijnen, 
ongeveer op de plek waar 3D Bioprinting for Life Science R&D 
in figuur 2 staat. Verwachte duur tot breed gebruik: twee tot 
vijf jaar. Tussen 2008 en 2011 blijft 3D-printen daar hangen. 
De verwachte duur tot breed gebruik wordt dan wel u 

Het geheim achter de hype
Je vraagt je inmiddels waarschijnlijk af, waarom 3D- 
printen nu net rond 2012 zo'n hype was. Immers, de 
technieken waren op dat moment al meer dan twintig jaar 
oud. En het zijn nu net die twintig jaar die het 'm doen. 
Want omstreeks 2009 verliep het patent op FDM. En 
FDM is door zijn relatief eenvoudige techniek bij uitstek 
geschikt voor 'laagdrempelige' en goedkope printers.

Bedrijven als Makerbot en Ultimaker zijn daarop aan de 
slag gegaan met hun eigen printers die van de ene op de 
andere dag voor nog geen €1.000 in de markt konden 
worden gezet, tegen €10.000 daarvoor. Daarnaast 
bloeide een levendige gemeenschap op van creatieve-
lingen die werkten aan het open-source model Prusa 
i3. Die RepRap-community is de drijvende kracht achter 
de goedkoopste kwaliteitsprinter die te krijgen is. Voor 
minder dan €300,- kun je tegenwoordig een doe-het-
zelfpakket bestellen en binnen een dag heerlijk printen.
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Figuur 2: De Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies voor de 3D-printer uit 2015. De hypecyclus van Gartner identificeert vijf stadia in de 

ontwikkeling van een technologie op de tijdsas. De gekleurde puntjes geven het verwachte aantal jaren tot mainstream gebruik aan. Witte bolletjes 

voor minder dan twee jaar, lichtblauwe voor twee tot vijf jaar, donkerblauwe voor vijf tot tien jaar en de oranje driehoekjes voor meer dan tien jaar.

Bron: Gartner.

u verlengd naar vijf tot tien jaar. In 2012 gaat het hard. 
3D-printen staat op het hoogste punt van de hypecyclus. De 
media zijn er zeker van: de toekomst is om de hoek en 3D-printen 
gaat het allemaal waarmaken. Zoals de naam peak of inflated 
expectations doet vermoeden, blijkt daar weinig van waar.

Of wel? In de Gartner Hype Cycle 2013 gebeurt er iets raars: 
Gartner gaat onderscheid maken tussen twee verschillende 
vormen van 3D-printen. Het consumenten-3D-printen blijft 
aan de top van de hypecyclus, nog altijd vijf à tien jaar weg. 
Het bedrijfsmatig 3D-printen, echter, maakt een sprong voorbij 
het grafieksminimum en belandt op de Slope of Enlighten-
ment, het punt van de hypecyclus waarop een technologie 
vaste vorm begint aan te nemen, aan de praktijk getoetst is 
en blijkt te werken. In de twee jaren daarna klimt het indus-
trieel printen gestaag verder en verdwijnt anno 2016 volledig 
van de hypecyclus. Het Plateau of Productivity is bereikt, 
de techniek bewezen en ingebed in bedrijfsprocessen.

"3D-printen is te lastig voor 
de consumentenmarkt."

Het huis-tuin-en-keuken-3D-printen vergaat het minder goed. 
Na zijn piek in 2013 volgt het bijna onvermijdelijke wegzakken 
in de Trough of Disillusionment. 3D-printen is te lastig voor 
de consumentenmarkt: zelfs een simpele printer vereist een 
zekere materiaalkennis, een beetje affiniteit voor computers en 

een bereidheid om de printer te leren gebruiken. Niet bepaald 
plug-and-play en daarom ongeschikt voor de consumenten-
markt. Ook grootschalig consumenten-3D-printen is anno 
2017 niet meer te vinden in de hypecyclus. Project mislukt.

De toekomst
Exit 3D-printer op je nachtkastje, enter industrieel 3D-printen. 
Voor enkel prototyping wordt de 3D-printer allang niet meer 
gebruikt. De bezwaren tegen de 3D-printer als productiemiddel 
worden één voor één beslecht. Zo kan de print op de titelfoto –  
mijn printer zou een dagtaak hebben aan een prototype daarvan 
– door de Carbon M2 (op de foto) in zeven minuten geprint 
worden, gebruikmakend van industriewaardige polymeren. 

PricewaterhouseCoopers becijferde in 2014 dat ongeveer de 
helft van alle Amerikaanse producenten ervan overtuigd was dat 
3D-printers op korte termijn kunnen worden gebruikt om sterk 
gespecialiseerde objecten in lage oplage kostenefficiënter te 
kunnen produceren. Ze berekenden ook dat 30% ervan over-
tuigd was dat de supply chain zou veranderen: reserveonder-
delen zouden bijvoorbeeld niet meer in warenhuizen opgeslagen 
hoeven worden maar ad hoc gemaakt kunnen worden. Wat 
mij betreft blijft het koffiedik kijken, want rara wat er een jaar 
later bovenin figuur 2 verscheen... Hoe dan ook, 3D-printen als 
techniek is inmiddels industrieel geaccepteerd en zal ongetwij-
feld zijn niche vinden. In bovenstaande hypecyclus staan genoeg 
interessante plannen. De volgende techniek zit overigens ook 
al in de pipeline: de hypecyclus van 2017 rept van 4D-printen.
—
Door: Jens Peter Frankemölle (redactielid Van der Waals)
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WETENSCHAP

Mijn wetenschappelijke leven staat al zes jaar bijna volledig in het teken van één 
plasmameettechniek: spectroscopie van resonanties in microgolftrilholtes. In het 
Engels heet dat een stuk sappiger microwave cavity resonance spectroscopy en 
korten we dat af tot MCRS. In dit artikel geef ik, Ferdi van de Wetering en op het 
moment van schrijven postdoc in de vakgroep EPG, jullie graag een overzicht van 
deze techniek, haar ontwikkeling deze afgelopen zes jaar en waar we met deze 
techniek in de nabije toekomst heen willen.

Plasma’s en vrije elektronen
Laat ik beginnen met een korte opfrisbeurt plasmafysica. Simpel 
gezegd zijn plasma’s (deels) geïoniseerde gassen. Waar ideale 
gassen louter bestaan uit neutrale deeltjes (atomen en/of mole-
culen) die vrij van elkaar kunnen bewegen en in goede benade-
ring alleen met elkaar wisselwerken tijdens directe botsingen, 
bestaan plasma’s ook uit geladen deeltjes. Dit zijn de zware 
ionen en de veel lichtere elektronen die van de neutrale atomen 
en/of moleculen geslagen zijn. Dientengevolge gedragen plas-
ma’s zich heel anders dan gassen, omdat de geladen deeltjes 
nu ook onderhevig zijn aan de coulombkracht die tevens werkt 
als de deeltjes niet in direct contact met elkaar zijn; zij heeft een 
lange dracht. Ook kunnen in plasma’s atomen, moleculen en 
ionen geëxciteerd raken, waarbij als het elektron weer terugvalt 
een foton uitgezonden wordt. Plasma’s geven dus meestal licht, 
wat hun toepassing in de lampen- en tv-industrie verklaart.

Plasma’s komen van nature in het heelal voor in de vorm 
van sterren (meer dan 99% van het zichtbare heelal 
bevindt zich zelfs in de plasmatoestand), die niets anders 
zijn dan gigantische bollen fusieplasma, en bijvoorbeeld 
als de poollichten op planeten. De mens maakt plasma’s 
meestal door gassen op te sluiten in een ruimte waar-

binnen hoge en/of sterk in de tijd variërende elektrische 
velden er – kort door de bocht gezegd –voor zorgen dat de 
elektronen van de neutrale deeltjes getrokken worden.

"Meer dan 99% van het 
zichtbare heelal bevindt zich 
in de plasmatoestand."

In de twee alinea’s hierboven zijn ze al veelvuldig aan bod 
gekomen: de elektronen – minuscule deeltjes met maarliefst 
één negatieve elementaire lading. Zowel de industrie als de 
academische wereld wil zoveel mogelijk van vrije elektronen in 
een plasma weten: hoeveel ervan zijn en waar ze dan precies 
zitten en hoeveel bewegingsenergie ze hebben, om maar iets 
te noemen. Deze eigenschappen bepalen namelijk in sterke 
mate hoe het plasma zich gedraagt. Een ideale meetme-
thode bepaalt al de eigenschappen van vrije elektronen met 
een adequate nauwkeurigheid in de ruimte en tijd zonder het 
plasma (significant) te verstoren. Sinds de geboorte van de 

Plasmadiagnostiek met 
microgolftrilholtes:
grip op vrije elektronen
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plasmafysica in de jaren 1920 zijn verscheidene methoden 
voorgesteld en ontwikkeld. De geïnteresseerde lezer kan zijn 
hart ophalen door voor de volgende termen de hulp van Wiki-
pedia in te schakelen: langmuir-probes, thomsonverstrooiing 
en spectroscopie van de optische emissie van het plasma. 
Eerstgenoemde verstoort inherent het plasma doordat een 
metalen staafje in het plasma gestoken wordt, de tweede 
heeft een hoge detectielimiet en hoewel de laatste methode 
het plasma niet aanpast (het is een passieve techniek) is de 
analyse van de verworven meetdata alles behalve simpel.

Hier komt MCRS om de hoek kijken, waarbij laagvermogen 
microgolven (laag ten opzichte van het door het plasma gedis-
sipeerde vermogen) door het plasma gestuurd worden. Het 
plasma bevindt zich in een zogenaamde trilholte of wordt daar 
anderszins doorheen geleid. De microgolven kunnen resonanties 
(staande golven van het elektromagnetische veld) induceren. 
Het mooie is dat de aanwezigheid van elektronen de frequentie 
van deze trillingen beïnvloedt. De methode verstoort het plasma 
dus niet (vanwege het lage vermogen dat gebruikt wordt), heeft 
een lage detectielimiet en kan uiterst nauwkeurig in de tijd de 
elektronendichtheid volgen (denk aan een resolutie van 10 ns). 
Het enige nadeel is dat de methode niet plaatsgevoelig is. Of 
ja, het ligt iets gecompliceerder, maar daarover later meer.

Wat theoretische achtergrond
Een schematische weergave van een cilindrische trilholte staat 
in figuur 1. Een ideale cilindrische trilholte is niets anders dan 
een holle gesloten cilinder gemaakt van een perfecte geleider. 
We noemen ze wel eens koektrommeltjes. Als je de verge-
lijkingen van Maxwell hierop loslaat en alle randvoorwaarden 
meeneemt, komen er twee typen oplossingen voor staande 
golven naar boven borrelen: de transvers elektrische en de 
transvers magnetische. We noemen deze oplossingen in het 
Engels modes. We schrijven de modes respectievelijk als TE 
en TM en hangen hier drie subscripts aan die de mode volledig 
bepalen (vergelijk ze met de kwantumgetallen voor orbitalen): 
m, n en p. De eerste en ‘simpelste’ mode is TM010. Elke mode 
heeft een ander profiel van het elektrische en magnetische veld. 
Deze resonanties lijken sterk op de normal modes die in het vel 
optreden als op een trommel geslagen wordt. De amplitude van 
het elektrische veld van twee modes is weergegeven in figuur 2.

De frequentie waarmee deze modes op en neer gaan is afhan-
kelijk van het medium in de trilholte, specifiek de relatieve 
permittiviteit hiervan. Is de trilholte leeg (vacuüm) dan zal een 
bepaalde mode met een hoekfrequentie van ω0 trillen. Vullen 
we haar echter met een medium met een relatieve permittivi-
teit εr dan zal de frequentie opschuiven naar een waarde ω. 

Aangezien plasma's een relatieve permittiviteit ongelijk 1 
hebben, die ook nog eens een functie is van de elektro-
nendichtheid, hebben we hiermee de essentie van onze 
meetmethode al grotendeels te pakken: meet de reso-
nantiefrequentie van een lege trilholte en vergelijk die met 
dezelfde trilholte gevuld met plasma. Uit de frequentiever-
schuiving komt dan een elektronendichtheid rollen volgens

ne =
2meε0ω

2

e2
ω − ω0
ω0

.

Hierin is me de massa van een elektron, ε0 de permittiviteit van 
vacuüm en e de elementaire lading. Deze formule is geldig 
voor plasma’s bij lage gasdruk, zeg minder dan een millibar, 
en waarbij de ionen stationair kunnen worden verondersteld.

Deze elektronendichtheid is echter een gewogen gemiddelde 
met het (vectoriële) elektrische veld E(x) van de gebruikte mode,

ne ≡

∫

cav

ne(x)|E(x)|2 dV

∫

cav

|E(x)|2 dV
,

met ne(x) de elektronendichtheid ter plaatse x = 
(x, y, z) en waarbij over het gehele inwendige tril-
holtevolume geïntegreerd wordt. In figuur 3 wordt 
een en ander nog eens visueel samengevat.

Vroeger was alles beter
Nou, niet dus. In deze paragraaf zou ik graag kort samen-
vatten hoe MCRS presteerde tot en met mijn promotie. Ik 
heb toen onder andere gemeten aan een labopstelling van 
de nieuwe generatie lithografiemachines van ASML die 
gebruikmaken van extreem ultraviolet licht (13,5 nm). Dit 
licht is gepulst en zal vanwege de hoge energie van u 

Figuur 1: Geometrie van een ideale cilindrische trilholte.

Figuur 2: Twee theoretische profielen van het elektrische veld bij maxi-

male uitwijking in een ideale cilindrische trilholte. Een halve cyclus later 

zullen de profielen in de z-richting omgeklapt zijn (gevisualiseerd door de 

oranje pijl).
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u de fotonen omgevingsgas kunnen ioniseren. Ziedaar: 
een plasma, doch eentje dat je niet dagelijks ziet.

In figuur 4 staan twee foto's van de gebruikte trilholte en in 
figuur 5 de hiermee gemeten elektronendichtheid met de TM010-
mode. De lichtpuls zelf is zeer kort (orde 100 ns) en zal in die 
tijd elektronen vrijmaken. Deze recombineren dan vervolgens 
weer met ionen in een tijdsbestek van enkele milliseconden, 
een proces dat we perfect kunnen volgen met MCRS.

In figuur 5 is ook een histogram te vinden van het signaal net tot 
aan het begin van de lichtpuls. In deze periode bevat de trilholte 
geen plasma en we gebruiken dat om ω0 te bepalen. We meten 
hier dus feitelijk niets anders dan (achtergrond)ruis. Het histo-
gram laat duidelijk zien dat deze ruis normaal verdeeld is en hier 
komt een standaardafwijking van 4×1011 m-3 uit rollen voor de 
elektronendichtheid, wat een maat is voor onze detectielimiet. 
Tevens weten we door het gebruik van slechts één mode niet 
direct waar de elektronen zaten gedurende de meting. Hoewel 
mijn collega’s en ik veel hebben ontdekt met MCRS tijdens 
mijn promotietijd misten we toch wat systematiek en was het 
volledige potentieel van de techniek nog lang niet bereikt.

Huidige stand van zaken
Wat ik verzuimd heb te vertellen in het vorige stuk is dat de 
modes in onze echte trilholte afwijken van de theoretische 
TE- en TM-voorstelling, die ik voor het gemak en de lees-
baarheid wel gewoon ben blijven gebruiken. Zoals duidelijk 
te zien is, bevatte de trilholte gaten die de veldprofielen 
significant kunnen aanpassen. Ook de eindige geleidbaar-
heid van het metaal en de aanwezigheid van antennes (die 
we nu eenmaal nodig hebben om ons microgolfsignaal 
naar binnen te krijgen) zullen zo hun effect hebben.

Waar ik de afgelopen postdocperiode mee bezig ben geweest 
is enerzijds het verlagen van de detectielimiet en anderzijds 
MCRS zo weten om te vormen dat ook plaatsinformatie van de 
elektronen verkregen wordt. Laat ik met het laatste beginnen.

In principe zouden we al veel leren van de positie van de 
elektronen als we meerdere modes zouden combineren. Elke 

mode heeft immers een ander veldprofiel en zal hierdoor een 
andere wegingsfactor en plaatsgevoeligheid hebben (zie figuur 
3). Metingen van de elektronendichtheid ieder bij een andere 
mode zouden dan met behulp van een soort fourierdecom-
positie tot de plaatsafhankelijke elektronendichtheid leiden.

Dit werkt uiteraard alleen als we de velden kennen. Inmiddels 
lukt het ons om deze velden daadwerkelijk met indrukwekkende 
precisie te meten. We brengen hiertoe een kleine bekende 
diëlektrische verstoring aan in onze trilholte (denk aan een plastic 
balletje aan een dunne vislijn) en scannen deze systematisch 
door het volume. Wederom vergelijken we de resonantie-
frequentie met en zonder verstoring en komt hier een maat 
voor |E|2 ter plaatse van de verstoring uit rollen. Zie figuur 7 voor 
een voorbeeld van een meting die ook nog eens vergeleken 
wordt met een simulatie gedaan met CST Microwave Studio.

Ten tweede had ik graag de detectielimiet wat lager. Dit is ons 
gelukt door de zogenaamde kwaliteitsfactor van de trilholte te 
verbeteren. Dit is een maat voor hoe snel de elektromagnetische 
energie uit de trilholte 'loopt' als plots het microgolfsignaal wordt 
afgekoppeld. Hogere kwaliteitsfactoren resulteren in scher-
pere resonantiepieken, wat ons gevoeliger maakt voor kleinere 
frequentieverschuivingen. We leveren dan echter wel in op 
tijdsresolutie, dus in de praktijk moet worden gezocht naar een 
gulden middenweg van lage detectielimiet voor de elektronen-
dichtheid en met welke tijdsresolutie deze bepaald moet worden.

"We kunnen de veldprofielen met 
indrukwekkende precisie meten."

Ik heb de gebruikte trilholtes drastisch herontworpen. Verbe-
teringen die onder andere hebben plaatsgevonden, zijn het 
gebruik van schroefdoppen, één enkele rechte antenne in plaats 
van twee lusantennes (voor de geïnteresseerde lezer zijn we 
hiermee overgestapt van transmissiemetingen naar reflectie-
metingen) en het deels vullen van de trilholte met hoogdiëlek-
trisch materiaal. Dat laatste leidt ertoe dat er binnen een bepaald 
frequentie-interval meer modes in dezelfde trilholte ‘passen’.

Ik heb eenzelfde soort meting als die in figuur 5 in figuur 
6 gezet. We zien dus dat we bijna twee ordes van grootte 
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Figuur 3: Links: amplitude van het veldprofiel voor TM030. Rechts: kwa-

draat van het elektrische veld voor dezelfde mode als functie van radiale 

positie in de trilholte. De plaatselijke elektronendichtheid ne(x) gewogen 

met |E(x)|2 geeft de ‘veldgewogen’ waarde ne. Voor de duidelijkheid is 

de overeenkomstige gevoeligheid voor vrije elektronen aangegeven.

Figuur 4: Foto’s van de ‘oude’ trilholte zonder (links) en met (rechts) 

deksel (zoals hij gebruikt is voor de metingen).

Antennes
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hebben gewonnen! Nu kunnen we tot 9×109 elektronen 
per kubieke meter meten. Een geweldig resultaat!

Hoe nu verder?
Recent hebben we een van onze nieuwe trilholtes ingebouwd 
in de beam line van de vrije-elektronenlaser FERMI nabij Triëst, 
Italië. Deze gepulste laser heeft een golflengtebereik van 5 tot 
60 nm en zal ook hier het achtergrondgas (met drukken rond 
de 10-8 mbar) deels ioniseren. Het uiteindelijke doel is om een 
plaats- en tijdopgeloste vermogensmeter voor het laserlicht te 
ontwikkelen op basis van MCRS. Allereerst zullen we hiertoe 
met behulp van meerdere modes het profiel van de elektro-
nendichtheid moeten bepalen om vervolgens met werkzame 
doorsnedes (uit de literatuur) voor de botsingen tussen fotonen 
en neutrale deeltjes de daadwerkelijke vermogensdichtheid van 
het licht te kunnen bepalen. Heel spannend en super tof alle-
maal! Zelf begin ik spoedig echter aan een nieuw avontuur door 
me aan te sluiten bij het legioen natuurkundigen van ASML.  
—
Door: Ferdi van de Wetering (postdoc EPG)

Curriculum Vitae
Ferdi van de Wetering

Geboren: 27 maart 1987
’s-Hertogenbosch

Opleidingen
2009 - 2011:  Master, Technische Natuurkunde, TU/e 
2005 - 2009:  Bachelor, Technische Natuurkunde, TU/e 
1999 - 2005:  VWO, Maurick College, Vught

Werkzaamheden
2017 - heden:

2016 - 2017:
2011 - 2016: 

Figuur 5: Gemeten elektronendichtheid en histogram van de ruis (inzet) 

aan een gepulste EUV-bron met de ‘oude’ trilholte.

Figuur 7: Gemeten (links) en gesimuleerde (rechts) veldprofiel van een mode in de ‘nieuwe’ trilholte.

Figuur 6: Gemeten elektronendichtheid en histogram van de ruis (inzet) 

aan een gepulste EUV-bron met de ‘nieuwe’ trilholte.
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Madison
De staat Wisconsin lijkt in veel aspecten best op Nederland; 
het is een echte landbouwstaat en ook de belangrijkste 
zuivelproducent van de VS. De staat is vrij vlak en het klimaat 
is vergelijkbaar met dat van Nederland. De stad Madison is 
rondom twee meren gebouwd, en heeft een relatief grote 
universiteitscampus. Mijn verblijfadres was op de landengte 
tussen de twee meren, op een kwartiertje fietsen van de 
universiteit. Centraal in de stad staat zoals bij de meeste 
Amerikaanse staatshoofdsteden het capitoolgebouw; in 
dit gebouw is niet alleen het parlement ondergebracht 
maar ook het hooggerechtshof en het kantoor van de 
gouverneur. Ik hoorde van velen tijdens mijn verblijf dat 
Madison het mooiste is als het net zomer begint te worden, 
dus daar had ik geluk mee. Voor studenten was vooral 
het grote terras aan het meer op de campus populair om 
nog wat te gaan drinken na college of een werkdag.

"Voor studenten was vooral het 
terras aan het meer op de campus 
populair om nog wat te drinken 
na college of een werkdag."

Aangezien ik van mijn begeleidende professor hoorde dat het 
nogal lastig zou zijn om een kamer op de campus te vinden 
voor de relatief korte tijd dat ik in Madison bleef, besloot ik 
een kamer via AirBnB te huren. Dit beviel uiteindelijk best wel 
goed; er verbleven wel eens vaker studenten met wie ik op 
deze manier makkelijk in contact kon komen. Ik verbleef bij 
een kleine familie van een man en vrouw en hun zoontje van 
een jaar of zes. Het waren heel aardige mensen; er was zelfs 
een fiets over die ik gedurende mijn verblijf kon gebruiken. 

Onderzoek
Ik deed mijn onderzoek bij de groep Plasma Edge Physics 
with 3D Boundaries binnen de faculteit Engineering Physics 
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aan de University of Wisconsin – Madison, een groep die 
onderzoek doet met een overlap van de onderwerpen 
plasmafysica en kernfusie. Mijn begeleidende professor is 
in 2014 begonnen in Madison.Hij heeft toen een deel van 
de huidige onderzoeksgroep vanuit Duitsland naar Amerika 
gehaald; een kwart van de vakgroep sprak dan ook onderling nog 
Duits. Het doel van mijn stage was na te gaan of een bepaalde 
elektromagnetische golf in een plasmabron voorkomt. Deze 
bron wekt een plasma op met behulp van elektromagnetische 
radiogolven. De bron is zo ontworpen dat er een zogenaamde 
helicongolf in kan worden opgewekt, een elektromagnetische 
golf in een bepaald gebied van het radiofrequentiespectrum 
die in het plasma kan bestaan bij aanwezigheid van een extern 
magnetisch veld. Het was mijn taak om te controleren of deze 
golf daadwerkelijk in de opstelling voorkomt. De plasmabron 
genaamd MARIA (Magnetized Anisot Ropic Ion-distribution 
Apparatus) is waar ik het grootste deel van mijn stage aan heb 
gesleuteld. Dit apparaat bestaat uit een glazen buis met daarin 
argongas onder lage druk, omwikkeld door elektromagneten. 

Het MARIA-experiment. Vanaf de rechterkant wordt er argongas de 

glazen cilinder binnengelaten en geïoniseerd door de antenne. Deze 

is omringd met acht elektromagneten die een magnetisch veld van 

maximaal 0.1 T op kunnen wekken. Tussen de eerste en tweede 

elektromagneet van rechts gezien is de helische antenne om de cilinder 

gewikkeld. Zowel aan de linkerkant als iets links van het midden van 

de cilinder steekt een Langmuirsonde in het plasma, waarmee ik mijn 

metingen heb gedaan. 

‘Waar ligt dat?’ ‘Nog nooit van gehoord.’ ‘Is dat een stad of een staat?’. Een greep uit 
de uitspraken die ik wel eens hoorde voordat ik op stage ging naar Madison in de 
Verenigde Staten. De hoofdstad van the Badger State Wisconsin mag dan onbekend 
zijn, het was zeker geen straf om hier mijn stage te mogen doen. 

Op stage in de VS
VARIA
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De Langmuirsonde in het plasma. Aan de rechterkant is de eindplaat te 

zien die in de toekomst gebruikt kan worden om materialen te testen die 

tegen hoge temperaturen en deeltjesstromen moeten kunnen.

Deze magneten houden het plasma bijeen door middel van 
de lorentzkracht die werkt op de geladen plasmadeeltjes. Aan 
één eind van de buis worden door middel van een helische 
antenne elektromagnetische golven opgewekt, die door 
de buis lopen en het gas ioniseren. Hierdoor ontstaat het 
plasma. Ik heb in mijn stage bewijs geleverd dat de helicongolf 
aanwezig is bij bepaalde waarden van het extern aangelegd 
magnetisch veld. Gelukkig werkte ik vaak samen met een 
student die voor zijn eigen promotieonderzoek al even met 
de heliconbron bezig was en me goed op weg kon helpen 
om te snappen hoe het apparaat nou eigenlijk werkte. 

Het gedrag van een golf door een medium wordt beschreven 
door de dispersierelatie, de relatie tussen de frequentie en het 
golfgetal. Deze relatie verschilt per soort golf. De dispersierelatie 
voor een helicongolf kan worden omgeschreven in termen 
van plasmaparameters; eigenschappen van het plasma die we 
kunnen meten. Het komt erop neer dat als er daadwerkelijk 
een helicongolf is, de plasmadichtheid proportioneel zou 
zijn aan het extern aangelegde magnetisch veld. Dit is een 
unieke eigenschap van de helicongolf ten opzichte van 
andere elektromagnetische golven. Hiertoe zou ik dus het 
magnetisch veld en de plasmadichtheid moeten meten. Gelukkig 
was het magnetisch veld al bekend. Daardoor hield ik de 
plasmadichtheidsmeting over. Dit heb ik gedaan met behulp van 
een Langmuirsonde. Deze sonde, bedacht door dé plasmapionier 
Irving Langmuir, levert gegevens over de temperatuur en de 
dichtheid van een plasma. Aangezien de sonde veel interferentie 
ondervindt door de EM-straling uitgezonden door de antenne, 
heb ik er zelf een moeten ontwerpen met elektronica die 
hiervoor compenseert. Ik wist eerst nog maar weinig van 
elektrische circuits, waardoor ik mijn kennis van elektrotechniek 
flink heb moeten opschroeven. Dit vond ik eigenlijk best 
leuk om te doen, en ik heb uiteindelijk kunnen bijdragen 
aan het onderzoek binnen de groep door mijn zelfgemaakte 
diagnostiek. Ik heb aangetoond dat de lineaire relatie 
tussen de dichtheid en het magnetisch veld, bewijs voor de 
aanwezigheid van een helicongolf, optreedt vanaf een bepaalde 
grenswaarde van het extern aangelegde magnetisch veld.

Toepassingen
Hoewel de heliconplasmabron uiteindelijk kan worden gebruikt 
in kernfusietechnologie, is een van de gaafste toepassingen 
misschien wel ruimtevoortstuwing door middel van een 
ionenmotor. In tegenstelling tot verbranding van brandstof 
werkt deze motor door middel van ionen; plasmadeeltjes 
worden opgewekt en uitgestoten waardoor het ruimteschip 
vooruit gaat 1. ionenvoortstuwing kan lang niet zo veel kracht 
leveren als klassieke verbranding, maar voor reizen in de 
ruimte is dit ondergeschikt aan de efficiëntie. De motor hoeft 
maar een paar Newton aan kracht te leveren, aangezien er 
in de ruimte geen luchtwrijving is 2. Omdat de heliconbron 
een plasma met zulke hoge dichtheid produceert (voor de 
ingewijden: ~ 1018 m-3 bij 1kW), en meer dichtheid in de 
ruimte meer impulsoverdracht (dus voortstuwing) betekent, 

is deze bron hier uitermate voor geschikt. Een ruimtemotor 
die helicongolven gebruikt is de commerciële VASIMR-
motor. Leuk detail is dat deze motor in eerste instantie 
was ontwikkeld om kernfusieplasma's te verhitten. 
Een andere, ook natuurkundig zeer interessante toepassing 
van heliconplasma’s is het zogenaamde AWAKE-project van 
CERN. CERN is steeds op zoek naar manieren om deeltjes 
een zo groot mogelijke snelheid te geven. Hiertoe kan een 
heliconbron worden gebruikt om een plasma op te wekken in 
een tien meter lange kamer, waar de protonenstraal van de 
synchrotron doorheen wordt gestuurd. Hierdoor ontstaat er 
een dichtheidsinstabiliteit, een plasma wakefield genoemd 
(vergelijkbaar met de boeggolf van een schip in een rivier). 
Door deze dichtheidsgradiënten in het plasma worden er 
zeer grote elektrische velden in de orde van GV/m opgewekt, 
wel vier ordes groter dan in de huidige versnellers. Deze 
velden worden gebruikt om deeltjes te versnellen.

Naast deze toepassingen kan een heliconbron tenslotte 
ook worden gebruikt voor kernfusietoepassingen; de bron 
kan worden gebruikt voor voor ionisatie van fusieplasma’s, 
waardoor het plasma makkelijker opstart enverliezen worden 
geminimaliseerd. Door de hoge dichtheid kan de bron 
worden gebruikt om materialen te testen die tegen een hoge 
deeltjesstroom moeten kunnen. Als laatste kunnen versnelde 
geneutraliseerde plasmadeeltjes van de bron in een fusiereactor 
worden geschoten. Hiermee kan de temperatuur van het 
fusieplasma worden verhoogd (ook wel Neutral Beam Injection). 

Studentenleven
In het tweede weekend van mijn verblijf in Madison vonden 
de diplomauitreikingen plaats op de universiteit, wat voor 
de meeste bachelorstudenten het eind van het semester 
en het begin van de zomervakantie betekende. Hierdoor 
kwam het studentenleven redelijk stil te liggen tijdens mijn 
verblijf in Madison. Ik had graag nog een wedstrijd van het 
American-footballteam Wisconsin Badgers van de universiteit 
mee willen maken, maar helaas was samen met u 
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u het semester het footballseizoen al afgelopen en heb ik 
dus geen wedstrijd kunnen meemaken. Gelukkig bleven mijn 
collega’s op kantoor wel de hele zomer doorwerken, dus ik 
zat niet de hele zomer alleen. Ook ideaal, ik zat recht naast 
het koffiezetapparaat, dat in Amerika trouwens niet standaard 
op elke verdieping te vinden is; mijn collega’s brachten hun 
eigen koffiezetapparaat én koffie mee naar kantoor. 

Er was ongeveer elke dag wel nieuws over president Trump, 
waar mijn collega’s en ik het dan ook vaak over hadden. 
Aangezien Wisconsin één van de meest liberale staten van 
Amerika is, waren er hier ook maar weinig Trump-aanhangers 
te vinden en was er dus vooral kritiek vanuit mijn collega’s. 

"Ik mocht schieten met allerlei 
wapentuig, van handpistolen 
tot geweren uit de Tweede 
Wereldoorlog."

De tweede week van mijn stage vroeg een collega me mee te 
gaan naar een schietbaan. Hier heb ik natuurlijk geen nee tegen 
gezegd. Samen met een vriend van mijn collega reden we naar 
een schietbaan op het platteland van Wisconsin. De vriend 
van mijn collega was nogal een wapenfanaat en had zijn hele 
arsenaal uit de kast getrokken voor ons middagje weg. Ik mocht 
schieten met allerlei wapentuig, van handpistolen tot geweren 
uit de Tweede Wereldoorlog, wat een hele ervaring was. 

We deden nog wel vaker wat leuks met de onderzoeksgroep. 
Zo organiseerde mijn begeleidende prof voor de hele 
onderzoeksgroep (een man of vijftien) een 'uitje' naar Phoenix 
Nuclear Labs, een bedrijf dat kernfusietechnologie gebruikt om 
neutronenbronnen te maken. Het was voor mij interessant om 
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[2] DOI: 10.1103/PhysRevLett.43.267

Madison in de zomer. Foto: University of Wisconsin-Madison.

Geen idee wat dit voor geweer was, maar het was wel leuk om mee 

te schieten.

te zien hoe kernfusie kan worden toegepast in het bedrijfsleven 
buiten de gebruikelijke toepassing als energiereactor. Na afloop 
gingen we met z’n allen naar het terras aan het meer en kocht 
de Duitse professor bier en braadworsten voor iederee: dat 
was tof. Je zou denken dat mijn professor hiervoor een stukje 
Duitsland naar Wisconsin haalde, maar niets is minder waar; 
braadworst ('brat') is dé lekkernij van Wisconsin, die vooral ook 
tijdens nationale feestdagen als Memorial Day en Independence 
Day wordt gegeten. Dit komt p,dat meer dan 40% van de 
eerste kolonisten van Wisconsin Duitsers was. E zijn daarom 
nog veel Duitse invloeden merkbaar. Daarnaast vindt men in 
Wisconsin stukjes gefrituurde kaas (cheese curds) heerlijk als 
snack (tsja, Amerika). Ook de bierbrouwerijen in Wisconsin 
doen zeker niet onder voor Europese. Waar ik had verwacht 
overal Bud Light aan te treffen, was in ieder geval in Wisconsin 
zeker niet het geval. De nationale feestdag Independence 
Day viel op een van mijn laatste dagen in Wisconsin, waarbij 
ik werd uitgenodigd op het huis/tuinfeest van een van mijn 
collega’s. Craft beer, (zelfgemaakte) snacks en lekker weer 
maakten deze dag een goede afsluiting van mijn stageperiode.

Gelukkig heb ik mijn stageproject goed kunnen afronden; 
zowel mijn professor als ikzelf waren tevreden over het 
resultaat. Na mijn stage heb ik ook nog de steden Chicago, 
New York en Washington D.C. aangedaan. Veel ervaringen 
rijker en een leuke afsluiting van mijn tijd in Amerika. 

—
Door: Lars van Ruremonde (redactielid Van der Waals)
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Er zijn namelijk behalve mineralen ook een hoop synthetische 
materialen die zich in evenwicht volgens de kristalstructuur 
van pervoskiet rangschikken. Alle stoffen die de molecuulfor-
mule ABX3 dragen (waarin A, B en X verschillende moleculen 
zijn) en geconfigureerd zijn als het kristalrooster van CaTiO3 
worden perovskieten genoemd (zie figuur 1). Zo vallen de 
later ontdekte mineralen lopariet ((Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3) en 
bridgmaniet (CaSiO3 of (Mg,Fe)SiO3) ook onder perovskieten. 
Opvallend is dat alle perovskieten die in de natuur voorkomen 
zuurstofmoleculen als derde element bevatten. Natuurlijke 
perovskieten worden namelijk gevormd in omgevingen in de 
bodem die rijk zijn aan silicaten en carbonaten. Bij een derge-
lijke reactie reageren deze twee zuurstofrijke stoffen met de 
omringende kristallen zodat een structuur van twee verschil-
lende metalen en drie zuurstofmoleculen overblijft. Daarmee 
is vrijwel alles gezegd over de perovskietmineralen, maar hier 
wordt de deur geopend naar technologische toepassingen.

Perovskieten
WETENSCHAP

Perovskiet is een mineraal dat in 1839 ontdekt werd in het Oeralgebergte in 
Rusland en is vernoemd naar de Russische mineralogist Lev Perovski. Het heeft 
de molecuulformule CaTiO

3
 en heeft vergeleken met veel andere mineralen 

in de aarde een unieke kristalstructuur. Althans, het was het eerste van vele 
mineralen waarvan de orthorombische kristalstructuur werd ontdekt. Verder is 
perovskiet niet heel bijzonder, maar toch is er het afgelopen decennium onwijs 
veel interesse in vanuit de natuurkundige wereld. Hoe zit dat precies?

In 2009 ontdekten Kojima et al. dat een specifiek opgebouwd 
materiaal als zonnecel fungeerde met een significant betere 
efficiëntie ten opzichte van silicium-zonnecellen1. Dit materiaal 
bestaat uit nanokristallen die dezelfde structuur als CaTiO3 
hebben en die goede foto-elektrische eigenschappen vertonen 
bij excitatie binnen het zichtbare spectrum. Kortom, dit materiaal 
kan concurrentie bieden aan de silicium-zonnecellen die al jaren 
onderzocht worden. De molecuulformules van twee varianten 
van het materiaal zijn CH3NH3PbBr3 en CH3NH3PbI3. Ze behoren 
allebei tot de groep organo-loodhalogenide perovskieten. Het 
‘organo‘-deel duidt op de (organische) methylammonium (MA) 
groep, ‘lood’ spreekt voor zich, ‘halogenide’ duidt in deze context 
op de halogenen broom, jood of chloor. Omdat de stoffen 
een orthorombische structuur hebben zijn het perovskieten. 

Voordelen van perovskieten
De stoffen hebben beide een band gap tussen de 1,5 eV en 
2,3 eV, afhankelijk van de concentratie van de halogenen. Het 
mixen van de halogeengroepen Br, I en Cl bij de MAPbX3-stoffen 
beïnvloedt namelijk de band gap van het gehele materiaal. 
Hierdoor heb je direct invloed op het emissiespectrum van je 
materiaal en in lichtere mate ook op het absorptiespectrum. Dit 
precies kunnen afstellen van de band gap is natuurlijk handig, 
maar alleen in combinatie met een hoge kwantumopbrengst 
(quantum yield of QY) is dit een technologie die de moeite 
waard is om te onderzoeken. Deze QY-waarden variëren van 
30% tot boven de 80% voor sommige golflengtes, wat binnen 
het zichtbare spectrum veelal gelijkwaardig is aan de inwen-
dige kwantumopbrengst van silicium zonnecellen. Toch heeft 
het materiaal voordelen ten opzichte van silicium zonnecellen, 
en juist daarom is het voor natuurkundigen interessant.

Huidige siliciumcellen worden geproduceerd volgens een proces 
dat veel stappen omvat, waarvan een van de processen in een 
hoog vacuüm in speciale clean rooms bij hoge temperaturen 
(>1300 K) plaatsvindt. De organische (en inorganische) perovs-
kietcellen kunnen met veel simpelere technieken worden u 

Figuur 1: De eenheidscel van de orthorombische structuur van 

perovskieten (ABX3), met paars = A, oranje = B en groen = X.
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u gefabriceerd. Zeker de MAPbX3-perovskieten kunnen met 
eenvoudige oplos- en indamptechnieken worden gefabriceerd, 
welke makkelijk opgeschaald kunnen worden naar grootscha-
lige productie. Door een zelforganiserend proces wordt de 
orthorombische structuur op natuurlijke wijze bewerkstelligd. 
Spin-coating in een nauwkeurig gecontroleerde omgeving bij 
een temperatuur van 150 °C resulteert in een netjes geordende 
laag van de nanokristallen in de perovskieten die zeer dun is. 
Aangezien deze laatste techniek ook eenvoudig opgeschaald kan 
worden is die aantrekkelijk voor de halfgeleiderindustrie. Een 
groot pluspunt ten opzichte van silicium zonnecellen, maar op 
andere vlakken moeten de perovskieten nog progressie boeken.

Nadelen van perovskieten
Het belangrijkste aandachtspunt is de efficiëntie van de 
cellen. Het record voor silicium op moment van schrijven is 
27,6% door Kaneka, een Japans bedrijf gefocust op het fabri-
ceren van allerlei chemische producten. Het huidige record 
van perovskietcellen is 22,1% door Seong Sik Shin et al.2 
(zie figuur 2). Het Koreaanse team gebruikte hiervoor LBSO 
(met lanthaan gedotteerd BaSnO3), een daarvoor nog nooit 
eerder gebruikte stof. Deze informatie is echter misleidend, 
aangezien er al meer dan dertig jaar aan silicium cellen wordt 
gewerkt, en nog geen tien jaar aan perovskieten. In figuur 2 is 
te zien dat de perovskietcellen nog aan een opmars bezig zijn 
die de siliciumefficiënties de kop in lijken te gaan drukken. Zo 
ver is het echter nog niet, en de grootschalige halfgeleiderin-

dustrie is geïnteresseerd in slechts twee factoren. De eerste 
is efficiëntie, dus zolang silicium cellen efficiënter zijn dan 
perovskietcellen ligt daar de interesse van de industrie nog. 

De tweede factor voor de industrie is – uiteraard – geld. Sili-
cium is simpelweg goedkoper dan de individuele componenten 
waarvan de perovskieten moeten worden gemaakt. Ook bestaat 
de meest gebruikte elektrode in perovskietzonnecellen uit 
goud, dat een stuk duurder is dan het aluminium, magnesium 
of calcium dat in silicium zonnecellen kan worden gebruikt. Een 
groter probleem is dat de perovskieten materialen snel slijten; 
ze kunnen erg slecht tegen vocht en de afbraakproducten die 
dan kunnen ontstaan breken de metalen elektrodes af. Om dit 
tegen te gaan, zijn extra lagen beschermend materiaal nodig 
die de efficiëntie, het gewicht en dus ook de kosten van de 
zonnecel negatief beïnvloeden. Het grootste probleem is echter 
de giftigheid: een van de afbraakproducten van de zonnecellen 
is loodjodide (PbI), een schadelijke stof die kankerverwekkend 
is. Er zit in veel perovskieten lood, wat op zich al schadelijk is 
voor de natuur. Aan veel van deze factoren wordt gewerkt; zo 
wordt er veel geëxperimenteerd met tin als vervanger voor 
lood, zijn er perovskieten ontdekt die meer resistentie tegen 
water vertonen en is onlangs ontdekt dat lagen grafeen de 
prestaties van het perovskiet positief beïnvloeden. Perovs-
kietzonnecellen hebben de potentie om de meest efficiënte 
fotovoltaïsche cellen te worden, maar het zal nog een aantal 
jaren duren voordat ze daadwerkelijk op onze daken liggen.

Figuur 2: Overzicht van de efficiëntierecords van verschillende fotovoltaïsche technologieën binnen de vastestoffenfysica sinds 1975. Dikgedrukt 

staan de bedrijven en onderzoeksinstituten die de huidige records in hand hebben, met in de rechterkolom hun respectievelijke efficiënties. Merk op 

dat onder de snelst groeiende technologieën (oranje datapunten) de perovskieten het meest efficiënt zijn. Bron: https://www.nrel.gov/pv/.

34 | N! december 2017



Leds, lasers en detectoren
Een materiaal met een afstelbare band gap is uiteraard niet al-
leen toe te passen als zonnecel, ook als led, laser of fotodetector 
zijn perovskieten zeer flexibel. Een onderzoek van Wang et 
al. wijst uit dat een uitzonderlijk hoge QY van 11,7% behaald 
kan worden bij de elektroluminescente toepassing van een 
bepaalde perovskiet3. Ze gebruiken daarvoor een structuur van 
opgestapelde monolagen die samen meerdere kwantumput-
ten (MQW) vormen met een interessante bandstructuur. De 
monolagen bestaan uit naftylformamidiniumloodheptajodide, of 
NFPI7, die een dubbele orthorombische structuur vertonen. Door 
de structuur van de monolagen ontstaan er zones waarin kleine 
band gaps en grotere band gaps elkaar periodiek afwisselen. 
Dit resulteert in de uitzonderlijk hoge QY vergeleken met leds 
van authentieke halfgeleidermaterialen. Wanneer er een stroom 
door dit materiaal wordt gestuurd ontstaat er een cascade die de 
kwantumputten een voor een aanslaat; ze werken op een gelijke 
wijze als kwantumcascadelasers

.

"Het huidige efficiëntierecord 
van siliciumcellen is 27,6%, van 
perovskietcellen is dat 22,1%."

Ook als fotodetectoren zijn perovskieten perfect te gebruiken. 
Aangezien ze een hoge QY voor licht met een golflengte tussen 
de 300 en 800 nm vertonen, zijn ze als detector misschien 
ook wel beter dan hun silicium of galliumarsenide broertjes. 
Omdat veel perovskieten een directe band gap hebben met 
een absorptiecoëfficiënt van 104 cm-1 (103-105 voor Si) is een 
laag van ~100 nm voldoende om nagenoeg alle inkomende 
fotonen op te nemen. Dit resulteert in een zeer korte fotores-
pons, een wenselijke eigenschap voor fotodetectoren. Het grote 
voordeel van perovskieten ten opzichte van de concurrentie 
is dat het afgezien van de materiaalkosten vrijwel niets kost 
om een dergelijke structuur te bouwen. Het deponeren van 
een oplossing met de stof en die vervolgens eenvoudig spin-
coaten is al voldoende voor een vrijwel foutloze dunne laag. 
Deze methode is met succes aangetoond door Dou et al.4.

Tot slot kunnen perovskieten binnen de elektroluminescente 
technologie toegepast worden als laser. Dit werd aange-
toond door Zhu et al., waarbij ze nanodraden hebben gepre-
pareerd die gemaakt zijn van MAPbX3, de stof waar eerder 
in dit verhaal ook al over werd gesproken.5 Pas wanneer dit 
materiaal in de structuur van een nanodraad wordt gepre-
pareerd kan de lasing threshold, het laagste excitatieniveau 
van een materiaal waarbij gestimuleerde emissie een grotere 
rol gaat spelen dan spontane emissie, worden overkomen. 
Omdat het maken van deze nanodraden een arbeidsinten-
sief proces is vergeleken met de andere processen die in 
dit stuk staan omschreven, wordt er relatief weinig onder-
zoek naar de lasertoepassingen van perovskieten verricht.

Andere toepassingen
Perovskieten staan dus vooral in de schijnwerpers vanwege 
hun bijzondere fotovoltaïsche en electroluminescente eigen-
schappen. Ze zijn ook in geïntegreerde circuits te gebruiken 
als transistoren voor verscheidene toestellen, bijvoorbeeld in 
rookdetectoren, voor geheugenopslag en als bewegingssen-
soren (zie figuur 3). Ook zijn ze toe te passen om schadelijke 
gassen te detecteren, zoals stikstofdioxide en koolstofmono-
oxide. Zelfs in biosensoren zijn perovskieten toe te passen: 
de stof LaNiO3 detecteert bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
waterstofperoxide en glucose in biologische monsters.

Tot slot kunnen perovskieten toegepast worden in brand-
stofcellen, zowel voor het gebruik van een kathode als van 
een anode. De chemische en thermische stabiliteit van veel 
perovskieten overtreft die van concurrerende materialen. Dit 
geldt overigens voor alle toepassingen die tot nu toe genoemd 
zijn: de robuustheid van perovskieten is een van de grote 
redenen dat ze stand kunnen houden tegen de technologie die 
al aanwezig is in een groot deel van de halfgeleiderindustrie.

Kortom: perovskieten hebben de mogelijkheid om uit te 
groeien tot een van de grootste spelers in de halfgeleide-
rindustrie. De enige reden dat ze dat nog niet zijn, is dat 
ze twintig jaar achterlopen op het hedentendage meest 
gebruikte silicium. Voornamelijk in China en Japan worden 
er veel tijd en moeite gestoken in onderzoek naar perovs-
kieten (kijk maar eens naar de namen bij de referenties hier-
onder), omdat daar veel nieuwsgierigheid is naar duurzame 
energie via zonnecellen. Het duurt wellicht niet lang meer 
voordat ook uw telefoon vol zit met dit bijzondere stofje...
—
Door: Joep Nieuwdorp (redactielid Van der Waals)
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Figuur 3: Verschillende perovskieten met hun applicaties als 

transistoren. Bron: https://tutorialehd.info/.

N! december 2017 | 35



BNN

Hendrik B. G. Casimir
Niemand begrijpt precies hoe kwantummechanica werkt: deeltjes die golven zijn, spontaan 
ontstaan en weer verdwijnen en overal en nergens tegelijk zouden kunnen zijn totdat je ze meet. 
In een wereld met zulke fenomenen lijkt het niet onmogelijk dat voorwerpen spontaan kunnen 
gaan bewegen. Hendrik Casimir voorspelde precies deze beweging. Maar hoe meet je zoiets?

Levensloop
Hendrik Brugt Gerhard Casimir werd op 15 juli 1909 geboren 
in Den Haag. Later zou hij het Nederlandsch Lyceum, door zijn 
eigen vader opgericht in Hendriks geboortejaar, doorlopen en 
op zeventienjarige leeftijd zijn gymnasiumdiploma behalen. 
Dat Casimirs carrière als fysicus een kansrijke start had blijkt 
wel uit het feit dat hij theoretische natuurkunde studeerde 
bij zowel Paul Ehrenfest als later Niels Bohr. In 1931, toen hij 
21 jaar was, promoveerde Casimir bij Ehrenfest op zijn proef-
schrift “Rotation of a Rigid Body in Quantum Mechanics”. 
Hierbij introduceerde hij de casimiroperator, een wiskundige 
grootheid in de groepentheorie. Na te zijn gepromoveerd werd 
Casimir in 1932 assistent van Wolfgang Pauli, wederom een 
grote naam in de natuurkunde. Na zijn terugkeer in Leiden zou 
hij tot 1942 aan de Rijksuniversiteit Leiden werkzaam zijn.

Twee-fluïdamodel
Begin jaren dertig ontwikkelde Casimir samen met Cor 
Gorter het twee-fluïdamodel, ook wel twee-vloeistoffen-
model genoemd. Met dit model trachtten Casimir en Gorter 
het fenomeen supergeleiding te verklaren. In het model 
beschouwden zij de elektronen in een supergeleider als een 
mengsel van twee vloeistoffen: één een ‘normale’ vloeistof 
die zorgde voor de entropie en weerstand en de ander een 
‘supergeleidende’ vloeistof zonder entropie of weerstand. Het 
model is gebaseerd op de thermodynamica en de wetten van 
Maxwell. Jammer genoeg gaf dit model niks prijs over de aard 
van supergeleiding, maar er konden wel een aantal verschil-
lende thermodynamische resultaten uit afgeleid worden.

Casimireffect
Al in 1948 voorspelde Casimir samen met Dirk Polder het effect 
dat later naar hem vernoemd zou worden; het casimireffect. 
Dit effect beschrijft hoe twee parallelle geleidende metalen 
platen een onderlinge aantrekkende kracht ondervinden als 
zij in een vacuüm zeer dicht bij elkaar worden geplaatst. Door 
de moeilijkheid van het meten van dit effect lukte het, toen 
Hans Sparnaay dit effect in 1958 trachtte te testen, niet om 
een voldoende nauwkeurige meting te produceren, waardoor 
de casimirkracht vooralsnog niet bevestigd kon worden. Pas in 
1997 lukte het Steve Lamoreaux om een meting uit te voeren 
die nauwkeurig genoeg was om uitsluitsel te geven over het 
bestaan van dit effect en wat bleek? Het casimireffect is echt! 
Om dit aan te tonen moesten een vergulde bol van vier centi-
meter doorsnede en een vergulde kwartsplaat in vacuüm slechts 

honderden nanometers van elkaar worden geplaatst. Het effect 
werd gemeten met een uiterst nauwkeurige torsieslinger. Later, 
in 2001, slaagde een onderzoeksgroep aan de Universiteit van 
Padua erin de casimirkracht tussen parallelle platen te meten 
met behulp van microresonatoren. Maar hoe kan dat nu, twee 
platen die zomaar naar elkaar toe bewegen? Casimir voorspelde 
deze kracht vanuit de kwantummechanica. Een vacuüm is niet 
leeg, maar is eigenlijk tjokvol met virtuele deeltjes die constant 
ontstaan en geannihileerd worden. Deze deeltjes zelf zijn niet 
direct meetbaar maar kunnen wel een effect hebben op hun 
omgeving. Echter, waar de virtuele deeltjes die ontstaan buiten 
de twee platen alle golflengtes hebben, kunnen deeltjes die 
tussen de platen ontstaan enkel een golflengte gelijk aan de 
afstand tussen de platen, of een hele breuk daarvan, hebben. 
Hierdoor ontstaan er minder deeltjes tussen de platen dan 
buiten de platen en aangezien al deze deeltjes een druk uitoe-
fenen op de platen worden deze naar elkaar toe geduwd.

Philips
In 1942 werd de Rijksuniversiteit Leiden gesloten op bevel van 
de Duitse bezetters. Casimir trad vervolgens in dienst bij NatLab 
van Philips, in Eindhoven. Na de bevrijding van het zuiden werd 
in Eindhoven de Tijdelijke Academie opgericht, waarvan Casimir 
tot rector magnificus werd benoemd. In 1946, direct na de 
oorlog, werd hij directeur van NatLab op zich. Ondanks deze 
functie hield hij genoeg tijd over voor het doen van onderzoek 
en ontwikkelde in deze tijd zijn theorie over het casimireffect. 
Vanaf 1956 was hij lid van de raad van bestuur bij Philips, waar 
hij de leiding had over al het onderzoek. Dit duurde tot aan 1972, 
toen Hendrik Casimir na een leven lang onderzoek de natuur-
kunde en zijn constante bijdragen aan Philips neerlegde en met 
pensioen ging, waarvan hij mocht genieten tot zijn dood in 2000. 
—
Door: Yuri Janson (redactielid Van der Waals)

Waar kennen we Casimir van?
●     Casimiroperator

●     Casimireffect

●     Directeur van NatLab

●     Raad van bestuur bij Philips
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Solution to finding π is a piece of cake
Last edition the editorial staff had you estimate π with only 
3408 needles. This was namely the amount of needles with 
which the Italian mathematician Lazzarini conducted his 
experiment, and he found π with a remarkable six-digit preci-
sion. As a matter of course, physicists are better educated 
in how to conduct field experiments, which lead to some 
submissions that even accused Lazzarini of cheating.

Two submissions are being highlighted in which both contes-
tants recognized that the problem can be modelled with Monte 
Carlo simulations. In the first submission, Erwin Rossen tries 
to increase the accuracy of the experiment by introducing a 
triangular grid. Therefore, one throw by Erwin resembles three 
throws of Lazzarini. Subsequently, Erwin shows that with the 
triangular grid method it takes 200,000 needles, while the 
normal grid needs 106 needles to get a six-digit accuracy. In the 
postscript of his submission he mentions that there are “lucky” 
numbers of needles for which a six-digit accuracy can be 
reached. The second highlighted submission is sent to us by Bart 
Klarenaar. Bart tries to avoid the use of π and goniometric func-
tions in his model. He shows by performing six measurements 
with varying amounts of needles that an exponential decay can 
be identified. By extrapolating his results he concludes that 

it takes 1012 needles to get a six-digit accuracy. Both contes-
tants are correct to question Lazzarini's method. As a matter 
of fact, he changed the distance between the grid lines in such 
a way that the well-known rational approximation of 355/113 
pops up in his calculations. He could only have done this with 
knowledge of where the answer of the riddle needed to head. 

Therefore, the editorial staff would like to congratulate 
both guys with their findings. You can collect your prize, 
the much acclaimed Borrelbonnen, in the Van der Waals 
room. Do you also want to win Borrelbonnen? You can! 
By submitting your findings of this edition's puzzle. Send 
your solution to redactie@vdwaals.nl and win!

New puzzle: Liberathor
During the last constitution Borrel the board has gone missing. 
Rumor has it that the board is held captive by the board of 
the study association Thor. In their captivity they have been 
lined up and forced to wear Viking hats, with either no or 
one broken horn(s). They are not allowed to communicate, 
move or respond apart from saying: "My hat has one/two 
unbroken horns". If they collectively guess the correct number 
of unbroken horns they will be released. Can you liberate the 
board by suggesting the correct strategy they have to adapt?

Redactieleden gezocht! Redactors wanted!
Do you enjoy reading the N! and would you like to 
contribute by writing articles on diverse subjects? 
Now is your chance: we are looking for new redac-
tors! The redaction is a committee of Van der Waals 
that publishes the N! four times a year. From cover to 
cover, everything is written and edited by enthusiastic 
members of Van der Waals and VENI! Interested? 
Send an email to hoofdredacteur@vdwaals.nl

Lees je graag de N! en lijkt het je leuk om bij te 
dragen door stukken te schrijven over diverse onder-
werpen? Nu is je kans: we zoeken nieuwe redactie-
leden! De redactie is een commissie van Van der Waals 
die vier keer per jaar de N! uitbrengt. Van cover tot 
agenda: alles wordt geschreven en opgemaakt door 
enthousiaste leden van Van der Waals en VENI! 
Interesse? Mail naar hoofdredacteur@vdwaals.nl
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