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Redactioneel

D

it is een hele bijzondere Francken
Vrij, niet omdat het de eerste editie
van deze jaargang is of omdat het schitterende woord ‘berentyfus’ er voor het
eerst in staat, maar vooral omdat het de
eerste Francken Vrij is die helemaal full
color is. Geen zwart-witfoto’s meer die je
eigenlijk in kleur moet zien, in kleur wat in
kleur moet en het liefst zo groot mogelijk. Eigenlijk zou je haast liever geen tekst
meer plaatsen maar alleen nog maar grote
kleurenfoto’s, zoals op pagina 24 en 25 van
deze editie.
Dat betekent echter nog niet dat je hoeft
te vrezen voor een Francken Vrij van
Telegraaf-niveau, want ook deze editie

staat weer bol van de intellectuele meesterwerken. Zo kun je alles lezen over plakweerstand, fish tanks en tribologie. Kortom:
een nieuw hoogtepunt in de nog nooit zo
kleurrijke historie van de Francken Vrij.

Van de voorzitter
Weerstand en hechtingen
Edwin de Jong

E

en maand voor dit schrijven vroeg
hoofdredacteur Boerma mij een stukje
op te sturen. Tuurlijk, zo snel mogelijk, ver
voor de deadline, maar dan merk je toch
dat je boven zoiets veel andere dingen
plaatst. Zodoende gebeuren sommige dingen op het laatste moment, wat onder studenten toch een onvermijdbaar fenomeen
blijft.
Toch hoeft niet alles op het laatste moment. Als nieuwe voorzitter van deze
vereniging steek je je neus in verschillende
zaken, ook in commissies waar je je eerder
nog niet in verdiept had. Het gadeslaan van
de voorbereiding op een selectie essentiële
Franckenevenementen geeft veel inzichten
in hoe dingen óók geregeld kunnen worden, en hoe dat wel of niet minder moeilijkheden met zich meebrengt. Over weerstand gesproken.
Aan weerstand heb ik de eerste maanden
van het bestuursjaar op persoonlijk gebied
een klein gebrek gehad. Als bestuurslid doe
je veel contacten op buiten de vereniging
zelf en beland je, vaak onbedoeld en semionverwacht, in een of andere kroeg om de
avond gezellig af te sluiten. Bij het verlaten
van de genoemde kroeg fiets je dan naar
huis, vertrouwende op de weerstand ten
gevolge van de wrijving tussen fietspad en
fietsband. Die is dus niet altijd aanwezig,
wat de reden was dat ik enigzins kwetsbaar

op de bank in de Franckenkamer heb gezeten in de eerste week van het collegejaar,
met mijn linkerhand in een mitella en zes
hechtingen in mijn kin. Op dit gebied had
weerstand, vooral op tribologisch gebied,
toch wel een fijne uitkomst kunnen bieden.
Dat mag de pret natuurlijk niet drukken,
letterlijk drieënhalf uur na het verlaten van
de spoed (lopend, mijn fiets deed het niet
meer) stond ik weer voor een collegezaal
gevuld met ijverige studenten en een dag
later was de aftrap van de herinvoering
van de enige, echte, officiële vrijdagmiddagborrel, die nu eens per maand wat groter
wordt aangepakt. Een van de drukkere vrijdagmiddagen, een succes, een goede afsluiter van een drukke, maar minstens net zo
succesvolle eerste collegeweek.
Geheeld en wel, vol energie en verheugd
op de tijd die komen gaat wat betreft activiteiten, plannen en de gebruikelijke gezellige
pauzes in de Francken
kamer, kijk ik uit naar de
rest van het jaar. Wellicht
een jaar waarin wat minder kapot gaat, waar de
weerstand, laat staan in
de alledaagse zin van het
woord, eens wat meer
in het voordeel van Jan
en alleman is. Maar dat
komt vast wel goed, met
afklops.

Francken Vrij 16.1
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Verenigingsnieuws
Een knallend begin

Maurits de Jong

N

a een van de natste zomers van de
afgelopen eeuw is het academisch
jaar inmiddels weer begonnen. Tijdens
de vakantie was het angstvallig stil in de
Franckenkamer maar sinds de eerstejaars
hun introdag en introweekend hebben gehad, is de Franckenkamer weer een van de
drukstbezochte kamers van het gebouw.
De eerste week van het jaar werd de kamer overspoeld door een meute hongerige eerstejaars, hunkerend naar gratis tosti’s,
of een kop koffie of thee. Hier een kort
overzicht van een aantal hoogtepunten uit
de eerste maand van dit collegejaar.
De eerste week
Om de eerstejaars te laten zien hoe gaaf
Francken is, besloten we de eerste week
goed uit te pakken door vanaf dinsdag elke
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dag een activiteit te plannen. De eerste
dinsdag van de maand is uiteraard Spare
Rib Tuesday. Deze traditie hebben wij in
ere gehouden door samen met 45 man
een niet summiere hoeveelheid spareribs te nuttigen (en vervolgens in oktober
rücksichtlos de nek omgedraaid omdat een
random borrel belangrijker was–red.). Vervolgens werd de film Limitless gedraaid in
een collegezaal.
Woensdag was er de Tropical Survivorsborrel, helemaal in het thema van het introkamp. Helaas hadden we geen tropische
temperaturen meer, maar desalniettemin
kon iedereen zich wel een tropisch beeld
indenken bij de aanwezige Corona’s.
Een dag later vermaakte men zich met
Mario Kart op de beamer en kaartspellen,
waarna de geslaagde avond overliep in een

nacht in Wakkerdam.
De laatste dag van de week werd de vrijdagmiddagborrel geherintroduceerd. Op
de eerste (of tweede, afhankelijk van de
tentamens) vrijdag van elke maand wordt
er een borrel georganiseerd voor zowel
Franckenleden als vakgroepen. De eerste
vrijmibo werd hard gepromoot en was dan
ook gezellig druk bezocht.

tour door het westen van het land. T.F.V.
‘Professor Francken’, VESTING, TBV Lugus
en Risk bundelen hun krachten en selecteren hun beste studenten voor drie intensieve carrièredagen. Om je op te geven: houd
expeditionstrategy.nl in de gaten.

Septemberbarbecue
Een ander hoogtepunt was uiteraard de
jaarlijkse septemberbarbecue, die dankzij
zorgvuldige planning precies op een van de
twee dagen viel waarop het deze zomer
niet regende (niet dat dat uit maakt, want
ieder weer is barbecueweer–red.). Naast
vele ouderejaars en eerstejaars waren er
ook een aantal vakgroepleden aanwezig.
Het vleesassortiment bestond ditmaal niet
alleen uit de gebruikelijke hamburgers, kippenbouten en satés: ook de gemarineerde
spareribs vonden gretig aftrek. De opkomst
was flink groter dan verwacht: er kwamen
uiteindelijk zo’n 120 mensen genieten van
het onbeperkte bier en vlees.
Oefensessie calculus
Naast alle gezelligheid wordt er natuurlijk
ook van alles gedaan aan studie-ondersteuning. Meer dan vijftig man zijn naar de twee
oefenmiddagen voor calculus geweest als
extra steuntje voor de midtoets. Ook dit
jaar lijken deze sessies dus een succesnummer te zijn dat voor herhaling vatbaar is.
Expedition Strategy
Eind november vindt Expedition Strategy
plaats: een driedaagse strategy consultancy

Futsalcompetitie
In de Futsalcompetitie van de ACLO speelt
onder de naam ‘Francken 4’ een elftal Franckenleden mee. De eerste vier wedstrijden
werden overtuigend gewonnen. Hoe het
afloopt, kun je zelf aanschouwen. Precieze speeltijden worden via de Francken
facebook bekendgemaakt. Houd ze in de
gaten: deze jongens gaan voor het kampioenschap!

Verenigingsnieuws
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Onder de loep
Plaksterkte en plakweerstand
prof.dr. J.Th.M. De Hosson

I

n het afgelopen jaar kreeg de Franckenkamer op de begane grond een kwastje
verf en verscheen er een bord met het
woordje 'NAT'. Van kindsbeen af zitten
we met onze vingers overal aan en bij velen onder ons bestaat nog steeds de onbedwingbare neiging om experimenteel te
onderzoeken ‘of de verf al droog is’. Op de
kleuterschool wordt zelfs het ambacht van
plakken als eerste schreden gezien op weg
naar een glansrijke carrière. Enkelen weten
daar zelfs een beroep van te maken en verdienen een goede boterham als behanger.
De vraag voor ons technisch natuurkundigen is uiteraard of dit kleuteronderwijs in
plakken wel zo zinvol is. Wat voor fraaie natuurkunde kun je leren van de plaksterkte
en plakweerstand?
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Als je ergens met je vingers aanzit, zijn er
twee stadia te onderscheiden: het feitelijke
plakproces bij het aanraken en vervolgens
de onthechting bij het weer terugtrekken
van je vinger. De relevante fysische parameter is de energie die vrijkomt in de onthechtingfase. Dat is immers een maat hoe plakkerig iets aanvoelt. De hoeveelheid energie
is niet zomaar gelijk te stellen aan de thermodynamische definitie van de plaksterkte
en plakweerstand, zeker niet bij verf.
Het is illustratief om een kleine ‘vingeroefening’ te doen voor de bepaling van de ordes van grootte. De vinger van een onderFiguur 1. Een gekko kan op een glad oppervlak
prima uit de voeten vanwege de Van der Waalsinteracties tussen de fijnverdeelde haren op zijn
tenen en het glas. (Foto: Bjørn Christian Tørrissen)

zoekende student stel ik mij voor als een
cilinder met straal r, die je in de verf drukt
en daarmee een deformatie-rek ε veroorzaakt. De spanning σ in het (elastisch) gedeformeerde gebied is eenvoudig het product
van ε en de elasticiteitsmodulus of Young’s
modulus E in N/m2. De component van de
kracht F die de vinger uitoefent bij het eruit
trekken over een afstand δ is dan

F = πr2 εE ≈ πrδE.

De opgeslagen elastische energie is te berekenen uit de integratie van de krachtverplaatsingscurve:

1
Eel = πrEδ 2 .
2
De vinger komt los van de verf als Eel gelijk wordt aan de adhesie-energie Eadh, die
wordt geschreven als Gc, de energy-release
in J/m2, vermenigvuldigd met het oppervlak.
Het criterium voor onthechting is dus

Gc
rε2
≈
E
2
Vanuit deze eenvoudige analyse volgt een
interessante conclusie als het gaat om schaling. Immers, het criterium Gc/E (J/m2
gedeeld door N/m2) representeert een
‘lengte’, die bepaalt wanneer adhesiekrachten belangrijk worden. Om dit te illustreren
nemen we de invloed van verschillende
materiaalklassen eens onder de loep. Voor
vele organische en anorganische materialen
in lucht1 is Gc in de orde van grootte 1 J/m2.
Bij het handenschudden, en je krijgt je hand
1: K.R. Shull, “Contact mechanics and the adhesion of soft
solids”. Mat. Sci. & Eng. 36 1– 45 (2002)
C. Creton & L. Leibler, “How does tack depend on time of contact and contact pressure?”. J. Polymer Sci., 34 545–554 (1996)

weer terug, is Gc (vanwege Van der Waalskrachten) ongeveer 0,05 J/m2. Met substitutie van de bijbehorende elasticiteitsmoduli,
die natuurlijk aanzienlijk verschillen voor
metalen, keramische materialen en elastomeren blijkt dat de lengteschaal Gc/E
erg klein wordt voor metalen en keramiek,
maar relatief groot voor verf. De conclusie
is duidelijk: adhesiekrachten zijn belangrijk
als het contactoppervlak klein is en/of de
voorwerpen zacht. Het is dus fysisch eenvoudig te verklaren dat kleine kinderen
goed kunnen plakken en dat nog graag
doen ook!
Wat gaat mis?
Afgezien van het schaalgedrag van Gc/E
met de lengte, viel het met de ‘dimensies’
in de analyse allemaal nogal mee, maar er
zit wel een addertje onder het gras. In feite
zijn oppervlakken helemaal niet atomair
vlak, maar juist ruw. Wat is precies het contactoppervlak? Is dat wel gelijk aan πr2 voor
ruwe oppervlakken of misschien alleen bij
benadering? Het is een belangrijk technischfysisch probleem om de adhesie van dunne
films en coatings goed te kunnen begrijpen
in het bijzonder als functie van de ruwheid
langs het grensvlak.
Ruwheid kan beschreven worden door
fluctuaties van de hoogte h(r), waarbij r de
positievector weergeeft in het vlak en het
gemiddelde 〈h(r)〉 = 0. In feite kan h(r)
uitgedrukt worden als functie van een parameter H, die gerelateerd is aan de zogenaamde fractale dimensie D = 3 –H.
Dit vereist waarschijnlijk wel enige toelichting. De introductie van fractale dimensies
wordt in de literatuur gewoonlijk toege-

Onder de loep
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Figuur 2. Een van de imposante MK transmissieelektronenmicroscopen (400 keV!) met Jiancun Rao
en Paul Bronsveld aan de knoppen.

dicht aan de wiskundige Benoit Mandelbrot
van IBM rond 19772, maar vele wiskundigen
hebben daarna fijntjes opgemerkt dat het
al te vinden was bij George Cantor (1872),
David Hilbert (1891, die van de Hilbertruimte) en Felix Hausdorff (1919). Hoe
dan ook, de verdienste van Mandelbrot
is dat hij het ‘abnormale’ in de wiskunde
van zijn voorgangers wist te integreren tot
één en dezelfde wiskundige taal. Sindsdien
2: B.B. Mandelbrot. The fractal geometry of nature. Freeman,
New York (1982)
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worden Mandelbrots fractale dimensies
gebruikt in de beschrijvingen van objecten
met een complexe geometrie, van kustlijnen tot de verdeling van sterren, maar ook
in theorieën over chaos.3 Mandelbrot zag
in dat een object kan worden beschreven
door een aantal niet-overlappende kopieën
van zichzelf, waarbij iedere kopie naar beneden geschaald wordt met dezelfde factor
λ (0 < λ < 1) voor iedere coördinaat (selfsimilar) of met verschillende factoren voor
de coördinaten afzonderlijk (self-affine). In
de vergelijking D = 3 –H geeft H de zogenaamde ruwheidexponent weer: H wordt
steeds kleiner bij toenemende ruwheid,
oftewel de fractale dimensie van het vlak
verschilt steeds meer van de Euclidische
dimensie D = 2.
Als we rekening houden met een ruw oppervlak (Gaussische verdeling) wordt de
adhesie-energie niet meer recht evenredig
met πr 2, maar met een oppervlak waarbij
de gemiddelde lokale helling een rol speelt.
De opgeslagen elastische energie verandert natuurlijk ook ten gevolge van de variaties in hoogte

Eel =

1
2



h(r)σ(r)d2 r

en de kracht die uitgeoefend moet worden
om je vingers vanaf een fractaal ruw oppervlak te krijgen, kan eenvoudig worden
berekend (gemiddeld over het ensemble
3: H.O. Peitgen, H. Jürgens & D. Saupe. Chaos and fractals: new
frontiers in science. Springer, Heidelberg (2004)

van random configuraties).
De benodigde kracht voor onthechting
neemt toe met toenemende ruwheid, zoals je wel kunt verwachten, maar ook met
kleiner wordende correlatielengte. Fysisch
is het niet goed denkbaar dat de correlatielengtes onbegrensd kleiner kunnen
worden: er bestaat immers een limiet ten
gevolge van de lengte van de moleculaire
ketens. Een te kleine correlatielengte leidt
dan tot partiële bevochtiging van het grensvlak en daardoor weer tot een partiële
decohesie, c.q. partiële adhesie. Een gekko
kan goed lopen op een glad oppervlak
(Figuur 1) en op een heel ruw oppervlak
maar de adhesie heeft een minimum rond
een ruwheid van 100 nm.4 Een interessante
ontwikkeling in het onderzoek bij MK is om
de hoge-resolutietransmissie-elektronenmicroscoop (Figuur 2) in te zetten om het
aan elkaar plakken van clusters van nanoafmetingen in-situ te bestuderen (zie Figuur
3) met de vraag of op kleinere lengteschalen andere verschijnselen optreden. Voor
het antwoord zie: http://materials-science.
phys.rug.nl.

Aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen voor de
volgende opknapbeurt van de Franckenkamer in de n-dimensionale ruimte zijn de
volgende:
1. Als je de Franckenkamer gaat verven,
gebruik een ruwe ondergrond met een
fractale dimensie H < ½ en zorg daarbij
voor een kleine correlatielengte over het
ruwe oppervlak (hoeraatje voor nanotechnologie!).
2. Hang vervolgens een bordje op met het
woordje NAT en blijf met je vingers van het
pas geschilderde voorwerp af.
3. Om te onderzoeken of het voorwerp
droog is, haal een gerenommeerd Franckenfan op met de kleinste en zachtste vingertjes.
4. Druk zo zachtjes mogelijk en ook zo
kort mogelijk op de verf.
Tenslotte: neem een spannend natuurkundeboek en een aantal biertjes omgekeerd
evenredig met de moeilijkheidgraad van het
boek, en wacht het resultaat van het droogproces in vol vertrouwen af.

4: G. Huber, S.N. Gorb et.al., “Influence of surface roughness
on gecko adhesion”. Acta Biomater. 3 607– 610 (2007)
id. “Resolving the nanoscale adhesion of individual gecko spatulae by atomic force microscopy”. Biol. Lett. 1 2– 4 (2005)

Figuur 3. Transmissie-elektronenmicroscopische opname van
het plakken van Co-cluster bij 850°C als functie van de tijd.
(Met dank aan Thomas Vystavel, post-doc bij Materiaalkunde.)

Onder de loep
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Het leven na Francken
Helaas is al ons werk geheim
ir. S. Tamminga

V

an 2002 tot 2007 heb ik technische
natuurkunde gestudeerd. Over mijn
studie wil ik maar één ding kwijt, en dat is:
als je de mogelijkheid hebt je stage of afstuderen in het buitenland te doen, doe het,
ongeacht de kosten. Het zal de beste beslissing zijn van je studentenleven en je leert
veel belangrijke dingen over de wereld.
Na je studie begint het leven in de grote
boze buitenwereld. Moet je ineens op zoek
naar werk waarvan je van tevoren nooit
een goed beeld krijgt. Ondanks de vele be-

zoeken aan technische bedrijven die je met
Francken hebt afgelegd heb je waarschijnlijk
geen flauw benul van wat je in het dagelijks leven van het werk moet verwachten.
De Goalkeeper van Thales geeft een mooi
promotiefilmpje, maar waar ben je nou
echt hands-on mee bezig bij zo’n bedrijf?
Shell heeft een mooie visie over energievoorziening in de toekomst, maar voor je
het weet wordt je aan het werk gezet om
berekeningen te doen voor sterktes van de
transportleidingen van olie. Daarnaast zal
niet iedereen graag in de techniek blijven.
En dan wordt het alleen maar moeilijker,
want daarvan weet je nog minder wat er
te doen is.
Zelf wou ik ook graag wat anders leren
en doen na mijn studie. Maar bloed kruipt
waar het niet gaan kan, en na drie maanden introducties, meeloopdagen en sollicitaties kwam ik terecht bij Philips. Ik heb
zelf ervaren hoe weinig bekendheid ‘mijn’
afdeling heeft, terwijl het toch één van de
meest interessante is binnen Philips. Ik zal
dus proberen enigszins duidelijk te maken
wat ik hier doe.
Hiervoor is het handig om een beetje een
beeld te krijgen van de organisatiestructuur
van Philips. Philips heeft wereldwijd zo’n

Figuur 1. Werken bij Philips: Sense, simplicity and
ooo, what does this button do?

12

120.000 werknemers, verdeeld over drie
sectoren: Lighting, Healthcare en Consumer
Lifestyle. Corporate Research doet onderzoek voor al deze sectoren en hoort zelf
niet exclusief toe aan een sector. Lighting is
de laatste tijd weer in het nieuws vanwege
de 60-Watt-equivalente LED-lamp, heeft
de Living Colors ontwikkeld en verzorgt de
verlichting van bijvoorbeeld de Eiffeltoren.
Philips Healthcare zit in apparaten als MRI’s
en patiëntenzorg. Consumer Lifestyle doet
‘de rest’ van Philips: espresso-apparaten,
stofzuigers, tandenborstels, Wake-up Lights
en veel meer. De verschillende productcategorieën hebben hun eigen ontwikkelcentra: strijkijzers in Singapore, tandenborstels vlakbij Seattle, keukenapparatuur en
scheerapparaten in Drachten (onze twee
buren) en Oostenrijk etc. Deze ontwikkelcentra (Innovation Sites) ontwikkelen de
volgende generatie van hun producten. Philips Research doet onderzoek voor de langere termijn. Daar tussenin zitten de High
Impact Innovation Centers (HIIC), zoals wij.
Wij zijn er voor de dingen die de ontwikkelcentra zelf niet kunnen en moeten revolutionaire nieuwe producten ontwikkelen.
Waar Research nieuwe technologiën ontwikkelt, doen wij ons werk voornamelijk op
basis van bestaande (nieuwe) technologiën
en op een kortere tijdschaal tot marktintroductie.
Drie-en-een-half jaar geleden begon ik hier
op het HIIC als functieontwikkelaar. De
producten die wij ontwikkelen moeten uiteindelijk een functie leveren. Bijvoorbeeld
kleding kreukvrij maken (strijken). Als functieontwikkelaar moet je dan bedenken hoe
die functie vervuld moet worden en hoe

je dat technisch voor elkaar gaat krijgen.
Dit houdt in dat je vaak eerst op zoek gaat
naar kennis over de techniek, door te praten met collega’s die meer weten dan jij, en
bijvoorbeeld online of door met externe
experts te praten. Vervolgens ga je knutselen. En als je prototype (of ‘functionele demonstrator’) klaar is moet je het natuurlijk
ook testen. Helaas is al ons werk geheim,
dus ik kan niet precies vertellen wat we
doen. Maar het voelt af en toe ongeveer
zoals Figuur 1.
Wanneer iemand je vertelt dat hij voor
Oral Health Care werkt is de eerste reactie
waarschijnlijk iets in de richting van “booooring”, en je zegt iets als “goh, interessant”.
Maar als je bedenkt dat 80% van wat wij
doen nooit naar buiten komt, en hij nooit
heeft gezegd dat er borstels aan te pas komen…
Intussen werk ik meer aan de conceptuele
kant. Wij ontwikkelen niet alleen apparaten,

Wie is Stephan?
Stephan Tamminga studeerde technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen
en is oud-redactielid van
de Francken Vrij. Na een
aantal maanden studie
in Japan is hij aan de slag
gegaan bij Philips Consumer Lifestyle in Drachten.

Het leven na Francken
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we bedenken ze ook. Hiervoor houden we
geregeld brainstorms en workshops om
allerlei wilde en minder wilde ideeën te
bedenken over een bepaald onderwerp.
Deze concepten worden dan voorgelegd
aan een consumentenpanel, en de beste
ideeën worden dan verder uitgewerkt en
ontwikkeld.

Als je denkt je te gaan vervelen, zoek dan verder. Als
technisch natuurkundige ben
je van een zeldzaam en gewild ras: de keuze ligt bij jou.
Naast werken is er gelukkig ook tijd voor
ontspanning. Zo hebben we vorig jaar tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue een toast
launching competition gehouden, waar een
broodrooster aangepast moest worden
om te kunnen toasten én de toast vervolgens zo hoog mogelijk te schieten (top: 6
meter, het Guinness-record staat op 2,58
meter). Dat krijg je als een een stel techneuten los laat…
De overgang van studeren naar werken
was voor mij niet heel schokkend, maar
de wereld draait een beetje om: de gemiddelde student heeft geen geld en zeeën
van tijd. Zodra je gaat werken heb je ineens
veel meer geld, maar een stuk minder vrije
tijd om het in uit te geven. En dat feesten
tot in de vroege ochtend? Na de eerste
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volle week werken wil je in het weekend
alleen maar slapen. Dat trekt vanzelf wel bij;
het is alleen af te raden om doordeweeks
op stap te gaan als je ’s ochtends om 7 uur
je nest uit moet.
Mark schreef in de vorige Francken Vrij al
over de overwegingen en onzekerheden
die op je af komen bij het zoeken van de
juiste baan. Zelf ben ik ook door die hele
molen gegaan, en hier wil ik alleen het volgende nog over kwijt: ga op je gevoel af. Als
je bij je sollicitatie geen goed gevoel hebt
bij de sfeer bij het bedrijf, zoek dan verder.
Als je denkt je te gaan vervelen, zoek dan
verder. Als technisch natuurkundige ben je
van een zeldzaam en gewild ras: de keuze
ligt bij jou.
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Werken bij KEMA
Advertorial
ir. L.G. Soer

I

n de krant lees ik dat KEMA het Chinese
Sinopower overneemt. Voor ons hier op
kantoor geen nieuws. We wisten al een
tijdje dat deze overname plaats had gevonden en dat dit niet de laatste overname zal
zijn. Waarom overnames? Omdat het, ondanks de recessie, lekker gaat! KEMA is van
plan de komende jaren een verdubbeling
van de omzet te realiseren en ook het personeelsbestand te verdubbelen. Dit geeft
interessante bewegingen in het bedrijf, en
binnen de groeiende energiemarkt is dat
natuurlijk in positieve zin.
Aangezien ik de inhoud van het krantenartikel al ken, kijk ik eens naar het plaatje dat

Figuur 1. De Francken-alumni doen het goed bij KEMA.
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ze erbij hebben gezocht. Een paar kerstlampjes, en de ondertitel: “KEMA Keur
test ook kerstlampjes…” Néé! Frustraties.
Iedereen aan wie je vertelt dat je bij KEMA
werkt zegt: “Oh, KEMA Keur!”. Laat ik het
nog een keer uitleggen. We zijn geen elektriciens die kerstlampjes doortesten. KEMA
Keur is twee jaar geleden verkocht aan het
Duitse Dekra, omdat het niet echt meer
binnen de rest van de activiteiten paste.
We doen namelijk heel gave dingen.
Laat ik hier nu even niet een PR-stukje
copy-pasten, maar vertellen wat mij zo
aanspreekt aan KEMA. Wij zijn namelijk
energieconsultants. Met de aankomende
energieproblematiek natuurlijk een ontzettend interessant onderwerp om mee bezig te zijn. Maar we zijn geen mensen die

even in ons maatpak bij een ander bedrijf
langsgaan om te vertellen hoe ze de tent
moeten runnen, om ze vervolgens weer
hopeloos achter te laten. Nee, wij hebben
diepe inhoudelijke technische kennis van de
problematiek. Daarom zie ik bij mij op de
afdeling eigenlijk alleen maar mensen met
een technische, academische achtergrond.
Waar een heleboel mensen ervan houden
te roepen dat ze zowel breed als diep bezig
zijn, merk ik dat dat hier echt aan de hand
is. Tel daar bij op dat KEMA internationaal
ook goed meetelt. In Amerika en Duitsland
zijn we groot vertegenwoordigd, en bijna
overal ter wereld vind je wel kantoren.
Hier in Groningen is veel expertise op het
gebied van gas. Wij voorzien dat gas, als
schoonste fossiele brandstof, als overgangsbrandstof wordt ingezet naar de duurzame
bronnen. In Nederland is een groot deel
van het gasnetwerk relatief oud, wat voor
ons veel vragen oplevert op het gebied
van de integriteit en veiligheid van deze
pijpen. Daarbij hebben we te maken met
een steeds ingewikkelder wordend gasnetwerk. Dit heeft te maken dat met het toenemende aantal bronnen, ook de kwaliteit
van het gas diverser wordt. Ook krijgen we
steeds meer te maken met groene biogassen, ondergrondse opslag en gas uit het
buitenland. Hierdoor ontstaat een groot
logistiek vraagstuk, waar we ook weer wat
over kunnen zeggen.
Maar we doen ook dingen op het gebied van smart grids, carbon capture and
storage en footprint-reductie. Om een klein
voorbeeldje te geven van waar de slimme
oplossingen liggen: in het kader van het

project PowerMatchingCity staan er in het
smart grids-lab wasmachines die ’s nachts de
was doen, omdat de elektriciteit dan goedkoper is.
We hebben zelf de mogelijkheid om experimenten te doen waar die nodig zijn, zo is
er een analytisch lab en een lab voor het
testen van verbrandingsapparatuur, zoals
cv’s, gastoestellen en grote industriële branders. Bovendien hebben we een flowlab
waar we onder procescondities de werking
en nauwkeurigheid van flowmeters en andere apparatuur kunnen bepalen.
Al deze specialistische kennis is natuurlijk
erg gewild, en daarom komen er ook regelmatig opdrachten uit het buitenland. Zo zijn
er onlangs projecten geweest in Singapore,
Curaçao en Barbados.
Met mij erbij stijgt het aantal Francken
alumni bij KEMA in Groningen naar drie.
Jorn Veenstra en Martin Hommes werken
hier ook. Afgelopen jaar hebben Hilbert
en Marten hier ook een casestudy gedaan
voor de SLEF. We werken hier dus absoluut
niet met een groep suffe nerds, maar wel
met een leuke club mensen die regelmatig
bij elkaar binnenlopen met een kop koffie,
en ook nog eens inhoudelijk goed mee kunnen praten.
Lijkt het je leuk om een keer wat meer
te weten te komen over wat we doen en
hoe het er hier aan toe gaat, kom dan eens
kijken op de lezing of excursie die we komend jaar gaan organiseren. Of neem eens
contact met mij op (laurens-jan.soer@
kema.com). Misschien kun je hier wel een
leuke stageplek scoren!

Werken bij KEMA
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Een kijkje bij NMI
Nanostructured Materials & Interfaces
prof.dr.ir. B.J. Kooi

D

e behoefte in de wereld om informatie digitaal op te slaan is de afgelopen
decennia extreem gegroeid en deze ontwikkeling lijkt ook in de toekomst niet te
stuiten. In 2007 werd het totale digitale universum op 281 miljard GB geschat en voor
2011 is dat opgelopen naar 1800 miljard GB
(en voor 2015 naar bijna 8000 miljard GB).
Meer dan een verdubbeling iedere twee
jaar en dus een snellere ontwikkeling dan
volgens de ‘wet’ van Moore, die aangeeft
dat iedere twee jaar het aantal transistoren
op een chip verdubbelt. De wet van Moore
blijkt al bijna 50 jaar op te gaan. Op zich allemaal interessant, maar wat verontrustend
is, is dat dit digitale universum een belangrijk gedeelte van het totale energieverbruik
in de wereld gaat opslokken. Alleen al het
verbruik van datacenters zal in 2020 richting 20% van het totale energieverbruik in
de wereld gaan, als we de huidige technologieën zouden blijven gebruiken. De belangrijkste drijvende krachten voor nieuwe dataopslagtechnologieën waren tot nu alleen
een hogere dichtheid (voor de laagste prijs
per bit) en een hogere snelheid. Recent en
zeker voor de toekomst is daar dus een lagere energieconsumptie bijgekomen.
Veel verschillende technologieën zijn en
worden gebruikt om informatie digitaal
op te slaan. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen geheugens die vola-
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tile en non-volatile zijn. Bij het eerste type
verdwijnt het geheugen als de elektrische
spanning eraf gaat, terwijl bij het tweede
type het geheugen dan ook vastgehouden
wordt. Voorbeelden van het eerste type
zijn DRAM en SRAM die onder andere in
werkgeheugens van computers gebruikt
worden. Voorbeelden van het tweede type
zijn harde schijven (magnetische dataopslag), DVD’s (optische dataopslag) en het
op dit moment zeer populaire flash-geheugen. Flash zit in ipods, ipads, iphones, usb
sticks etc.. Net als DRAM en SRAM maakt
flash-memory gebruik van transistoren,
maar bij flash wordt lading op een (floating) gate gezet, die een transistor van een
non-volatile capacitief geheugen voorziet.
Vreemd aan deze drie typen permanente
geheugens is dat ze niet op (elektrische)
weerstand gebaseerd zijn.
Weerstand is het thema van dit nummer
van de Francken Vrij en dat koppelt mooi
aan dit verhaal, want non-volatile geheugens
op basis van weerstand zullen de komende
jaren het stokje vrijwel zeker gaan overnemen. Exact voorspellen welk type resistive
memory zal winnen is nu nog niet mogelijk,
maar het lijkt er nu op dat phase-change
random access memory (PRAM) de beste
papieren heeft. De eerste PRAM geheugens komen nu op de markt en Samsung is
al bezig flash-memory in mobiele telefoons
te vervangen door PRAM, maar ook de
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meeste andere bedrijven zoals Intel en IBM
zijn zich op deze transitie aan het voorbereiden. Het grote voordeel van resistive memory ten opzichte van de andere drie typen
non-volatile memory is dat resistive memory
gemaakt zal kunnen worden met de toekomstige, steeds kleinere afmetingen producerende, lithografische technieken. Magnetische dataopslag krijgt bij steeds kleinere
bits problemen met de superparamagnetische limiet. Optische dataopslag heeft
problemen, omdat bits kleiner worden
dan de gebruikte optische golflengte en de
dan benodigde superresolutie-technieken
nu nog geen goede perspectieven bieden.
Flash-geheugen heeft het probleem dat
de hoeveelheid lading op een condensator
(floating gate) te klein wordt, waardoor de
werking van het geheugen niet meer gegarandeerd kan worden. Geheugens op basis
van weerstand hebben dergelijk fundamenteel fysische beperkingen niet en downscaling is in principe mogelijk tot op moleculair
niveau (zeg een paar nanometers groot).
Daarnaast geldt nog dat PRAM aanzienlijk
sneller is dan flash, veel vaker geschakeld
kan worden en minder energie zal gebrui-
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Figuur1. PRAM zoals gebaseerd op een lijn van phase-change
materiaal waarin een reversibele transformatie tussen de
amorfe en kristallijne fasen twee geheugentoestanden geeft.
Schakelen is mogelijk met pulsen van 30 ns en minder dan 1.5
V en 0.5 mA. Links: TEM opname van een grote cel. Boven: de
celweerstand als functie van het aantal schakelcycli tot 100
miljoen cycli voor een kleinere (15×75×225 nm3) cel.

ken. Nadeel is dat PRAM nu nog duurder
is dan flash en overgang naar een nieuwe
technologie veel investeringen (met risico’s)
vergt en dus altijd lastig is. PRAM maakt gebruik van zogenaamde phase-change materialen (PCMs). Deze materialen, typisch
op basis van Sb en/of Te, zijn ideaal voor
geheugentoepassingen, omdat zij binnen
50 nanoseconden (en dus met de hoogste
DRAM-snelheid) geschakeld kunnen worden tussen amorfe en kristallijne fasen, die
een groot verschil in optische/electrische
eigenschappen vertonen. PCMs worden al
gebruikt in de herschrijfbare CD, DVD and
Blu-Ray disk toepassingen.
PRAM kan een miljard keer geschakeld
worden tussen de amorfe en kristallijne
toestand en gebruikt het grote (factor duizend) verschil in weerstand van deze twee
toestanden. Een snelle puls met relatief
hoge energie transformeert de kristallijne
cel naar een amorfe toestand via zeer snel
koelen van de vloeistoffase. De kristallijne
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fase kan opnieuw verkregen worden via
een langere puls met lagere energie die
de cel optimaal verhit tussen de kristallisatietemperatuur en de smelttemperatuur,
waardoor de mobiliteit in de vaste fase
hoog wordt, zodat kristallisatie optreedt.
Dit kan ook zeer snel (<50 ns), maar niet
Figuur 2. Boven: TEM-opname van een Ge2Sb2Te5 laag (40
nm dik) met twee gekristalliseerde gebieden in een amorfe
omgeving zoals verkregen door verwarmen (90, 120°C) plus
bestralen met elektronen (van de TEM). Onder: TEM-opname
van een Ge5Sb75Te20-laag (40 nm dik) na 10 min. verwarmen
bij 155°C waarbij nucleatie en groei van kristallen ondertussen
continu gevolgd kunnen worden.

20

zo snel als het maken van de amorfe toestand, want dat kan in principe met (sub)
picosecondepulsen. Vooral de combinatie
van ultra-snelle kristallisatie en de grote
verandering in electrische/optische eigenschappen is een uniek kenmerk van PCMs.
Ondanks het grote technologische belang
van PCMs zijn veel vragen met betrekking tot begrip en optimalisatie van PCM
eigenschappen en prestaties nog niet beantwoord. In de onderzoeksgroep Nanostructured Materials and Interfaces (NMI)
werken 2 PhD studenten, Jasper Oosthoek
en Gert Eising, aan PCMs. Jasper doet dat
aan feitelijke geheugencellen van NXP
(voormalig Philips Halfgeleiders) en Gert
werkt aan dunne lagen. Tijdens de recente
economische crisis zijn ook 5 medewerkers
van NXP (zogenaamde kenniswerkers) op
het gebied van PRAM anderhalf jaar verbonden geweest aan NMI en betaald door
het Ministerie van Economische Zaken.
Jasper heeft individuele geheugencellen
100 miljoen keer geschakeld en in de tussentijd allerhande eigenschappen van de
geheugens bepaald, zoals de weerstand van
de amorfe en kristallijne fase, de power-law
exponent waarmee de amorfe weerstand
blijft stijgen nadat de schakelpuls gegeven is,
de drempelspanning waarmee de amorfe
fase geleidend wordt, de kristallisatietemperatuur en de activeringsenergie voor
kristallisatie. We meten daarbij interessante
degradatieverschijnselen. Een voorbeeld uit
dat onderzoek is te zien in Figuur 1.
Een belangrijke huidige eis voor non-volatile
geheugens is dat ze ten minste 10 jaar bij
80°C hun informatie kunnen vasthouden.
In het begin lukte dit niet voor de PRAM

cellen van NXP, maar door gebruik te maken van een aangepaste samenstelling van
het phase-change materiaal wordt deze eis
nu makkelijk gehaald. Dit lijkt niet spectaculair, maar bedenk daarbij dat een amorfe
mark met een lengte van 50 nm 10 jaar stabiel is bij 100°C, maar wel in 10 ns gekristalliseerd kan worden bij ca. 450°C. De kristalgroeisnelheid moet dus 1016 (16 ordes
van grootte!) toenemen als we van 100°C
naar 450°C gaan. Dit kunnen we inderdaad
meten, maar echt begrijpen hoe dit werkt,
doen we nog niet.
Gert werkt minder direct gekoppeld aan
een toepassing. Initieel doel is het onderzoeken van explosief kristalliseren in PCMfilms. Bij explosief kristalliseren is het genoeg om de kristallisatie te initiëren in een
zeer klein gebiedje (met bijvoorbeeld een
laser), omdat de warmte die bij kristalliseren vrijkomt genoeg is om het kristallisatieproces continu te laten doorgaan. Daarbij
kunnen hoge kristallisatiesnelheden van
tientallen meters per seconde bereikt worden. Dit proces willen we volgen met een
hogesnelheidscamera die tot 105 frames
per seconde kan opnemen. De afgelopen
10 jaar hebben we veel kristallisatieprocessen in dunne PCM-lagen onderzocht door
deze lagen in een transmissieëlektronenmicroscoop (TEM) te verhitten en met
nanometerresolutie de groei zeer lokaal te
volgen. Een voorbeeld van dit werk wordt
getoond in Figuur 2, waarbij goed te zien is
dat PCMs zeer verschillend gedrag kunnen
vertonen. Het meest gebruikte materiaal
nucleëert extreem snel en vormt daardoor
kleine kristallen. Het andere type nucleëert
zeer moeilijk, maar groeit heel snel. In toe-

Figuur 3. Opname met een hoge snelheidscamera van een
Ge7Sb93-laag (200 nm dik) op een polycarbonaatsubstraat na
verhitting bij 180°C , waarbij in de initieel amorfe laag stervormige kristallen groeien. De groeiende kristalpunten vertonen
versnelling en er kan ook vertakking (bifurcatie) optreden. Deze
specifieke wijze van groei treedt op omdat het polycarbonate
substraat verhit wordt boven de glasovergangstemperatuur (ca.
150°C) en dus zacht wordt en er daarnaast een complexe
interactie is met de spanningen in de laag door het verschil in
uitzetting tussen laag en substraat en door het verschil in dichtheid tussen de amorfe en kristallijne fasen

passingen is nucleatie in feite ook niet nodig,
omdat een amorfe bit altijd kristallijne randen heeft, waarvan groei kan plaatsvinden.
Voordeel van de TEM-techniek is dus de
hoge spatial resolution, maar nadeel is dat
we traag meten, typisch een opname per
seconde (of zelfs langzamer). De hogesnelheidscamera ondervangt dit probleem,
maar daarbij is de spatial resolution weer
heel matig. Toch kunnen we daar zeer in-
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Figuur 4. Kristallisatie van een Ge9Sb91 laag (200 nm dik) op
een glassubstraat na verhitting bij 184°C. Links: Door gebruik
te maken van ca. 300 opnamen die de kristalgroei als functie
van de tijd registreren, kan met computeralgoritmen deze
figuur gemaakt worden, die de kristalgroeisnelheid op iedere
plaats (pixel) in het beeld (950×950 μm2) toont. Interessant
is dat bij één temperatuur eerst kristallen nucleëren die langzaam groeien (de blauwe) en dan later kristallen nucleëren die
snel groeien (de geel-rode). Rechts: Wanneer metingen, zoals
links getoond, bij verschillende temperaturen herhaald worden,
kan deze zogenaamde Arrheniusplot geconstrueerd worden
die het grote verschil in groeisnelheid voor de twee concurrende groeiprocessen als functie van de reciproke temperatuur
duidelijk laat zien.

teressante processen mee volgen zoals
Figuren 3 en 4 laten zien. Bij kristallisatie
neemt de dichtheid van het phase-change
materiaal toe. Dit betekent ook dat spanningen invloed op de kristallisatie(snelheid)
hebben. Trekspanning in de laag vertraagt
kristallisatie, drukspanning versnelt kristallisatie. We hebben dit als eerste in de wereld
direct aangetoond.
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Ik heb in dit stukje geprobeerd een interessant verhaal met een duidelijke focus te
schrijven, zodat het maar een zeer beperkt
inkijkje in de gehele groep Nanostructured
Materials & Interfaces is geworden. Naast de
phase-change materialen doen we namelijk
nog veel meer werk, zoals aan nanoresonatoren, nanoclusters (o.a. voor waterstofopslag en voor gebruik in zonnecellen) en Casimirkrachten. Wil je ook dit bredere beeld
krijgen, kijk dan op onze website (http://
nmi.phys.rug.nl/) of kom gewoon langs bij
mij, George Palasantzas of Gert ten Brink
in de kamers 5113.0211 t/m 17. Dit moet
je zeker doen als je mogelijk interesse hebt
om een (Ba of Ma) afstudeerproject bij ons
te gaan doen.

In het buitenland
Boston, Massachusetts
Olger Zwier

H

et was een felle zomerdag, 27 juni
987. Op het voorsteven van de drakenboot, eenzaam klievend door de golven, stond een meisje. Naast haar stond
een houten kooi, half gevuld met een grote
zwarte vogel. Het was Olger, een dappere
raaf en trouwe metgezel van het meisje. Iedere dag kreeg hij wormen en brood, en
mocht wat rondvliegen, maar wel aan een
touwtje, want er was nog geen land gezien,
en als hij wegvloog zou hij vast verdrinken.
Het meisje was hier al weken de horizon aan
het afstropen naar Groenland, het beloofde land van Erik de Rode. Ze was bevreesd,
want de reis duurde al twee weken langer
dan de twee weken die hij duren zou. En nu
keek ze omhoog, met grote ogen, naar de
gitzwarte wolken die als grommende beren
over de horizon kwamen rollen. “Dochter,
bind je vast aan de mast!”, commandeerde
haar vader, even voordat de storm het
bootje optilde en lucht en zee versmolten
met oorverdovend geraas. “Thor en Aegir,
spaar ons…!”
Twee dagen later was het als bij donderslag
weer helder, maar het kwaad was reeds
geschied: de voorraden voedsel en mede
waren van boord geslagen. “We hebben
maar één kans”, verzuchtte vader. “Laat
de raaf los. Als er land is, zal hij er op af
gaan. Zo niet, dan kunnen we ten minste
zelf zijn wormen en brood nog opeten.” En

zo geschiedde: Olger
spreidde zijn vleugels
en steeg op, steeg op,
en ontdekte Amerika.
Exact 210 jaar later
volgde ik in het spoor
van mijn illustere
naamgenoot, en landde
op de kust van Massachusetts. Ik kwam om
mijn industriële stage
Wie is Olger?
te beginnen aan het
Olger Zwier was in het jaar
befaamde MIT, in Cam2008-2009 bedrijvencombridge, Boston. Via
missaris/vicevoorzitter van
Caspar van der Wal,
Francken. Olger houdt van
in wiens groep ik mijn
Engelse uitspraken en loopt
afstudeeronderzoek
graag in jasje-dasje-chillhad gedaan, viel er hier
broek. Momenteel loopt hij
wel ‘wat toponderzoek
stage bij het wereldberoemde
te doen’. Dit moest
Massachusetts Institute of
dan gebeuren in de
Technology in Boston.
Superconducting Circuits
and Quantum Computing Group van professor Terry Orlando, onder de tuttilage van
subgroephoofd William Oliver en een stel
Zweedse postdocs. Maar vers aan de grond
moest ik eerst kofferen naar mijn nieuwe
huis voor de eerste maand, en wel het huis
van Franckencorifee Bas Vlaming, al een
jaar postdoc aan MIT (it’s a small world). Een
derde huisgenoot deelde deze mancave,
maar helaas, hij bleek een gekke kluizenaar
met de neiging tot hoogst frequente zelf-
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bevrediging, dus daar hebben we het maar
niet meer over.
Onderzoek aan MIT
Mijn onderzoek voltrekt zich dus aan MIT,
prachtig gelegen aan de rivier de Charles,
en alles combineert hier tot een sfeer van,
nou ja, toponderzoek. Het is groot (zie
achtergrond), het is mooi, het is rijk, zoveel
mensen zijn (of lijken) razend slim... Het is
een ervaring om hier alleen al te zijn.
Laten we inzoomen: centraal in mijn vak-
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groep staat het supergeleidende flux qubit.
Let me break that down for you (alvast excuses voor mijn walgelijke mix van Engels en
Nederlands, en sla dit stuk over als kwantum je niet boeit!).
Ik neem aan dat de meeste ingelezen techneuten wel een beetje kaas hebben gegeten van supergeleiders, maar laat ik toch de
hoofdkenmerken nog eens noemen. Allereerst, wanneer een potentieel supergeleidend materiaal voldoende gekoeld wordt
en zijn ‘kritieke temperatuur’ bereikt, ver-

liest het al zijn elektrische weerstand (ha,
daar is je thema!). Daarnaast werkt een
supergeleider ook als een perfecte diamagneet, oftewel hij stoot alle magnetische
veldlijnen uit, door (weerstandsloze) stromen te creëren die in de supergeleider externe velden compenseren.
Van supergeleidend aluminium maken we
dan onze qubit, de kwantummechanische
tegenhanger van het klassieke bit. Op zijn
kwantums kan een qubit niet alleen de
0- en 1-toestand van een bit aannemen,

maar ook superposities daarvan, en met
meerdere qubits kunnen hun toestanden
ook nog entangled raken, zodat de staat van
de één onlosmakelijk verbonden is met de
staat van de ander. Een computer van qubits zou dan in sommige gevallen exponentieel sneller kunnen rekenen dan klassiek
mogelijk is, en dat is natuurlijk sexy.
Het supergeleidend flux qubit dat wij gebruiken is schematisch afgebeeld in Figuur
1a. Door een ring van aluminium wordt
een magnetische flux gestuurd (de kruisjes
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Figuur 1. Schematische uitleg van qubits, uit Clarke
& Wilhelm.1

zijn Josephson junctions, die de qubit enkele noodzakelijke non-lineaire eigenschappen geven: zie voor meer detail het goed
leesbare Insight Review van Clarke en Wilhelm1). Nu komt het cruciale flux-aspect
1: J. Clarke en F.K. Wilhelm, Nature, Vol 453, 19-06-2008,
p1031-p1042
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om de hoek kijken: de toegestane flux in
zo’n supergeleidende ring is gekwantiseerd.
Hierdoor zal er in de ring een stroom gaan
lopen die een eigen flux opwekt (de zwarte
pijl in Figuur 1a), zodat de totale flux door
de ring een integer aantal maal het elementair flux quantum is.
Nu is de volgende logische vraag: wat als je
met je aangelegde flux precies tussen twee
gehele flux quanta in gaat zitten? Wel, dat
is nu precies waar de ring fungeert als een
qubit. Een stroom de ene kant op die het
externe veld tegenwerkt om n fluxquanta
te vormen, en een stroom de andere kant
op, die meewerkt en voor n+1 fluxquanta zorgt, zijn nu in perfecte superpositie,
waardoor het potentiaallandschap symmetrisch is (een double well, als in Figuur 1b).
In principe gaat de stroom nu dus twee
kanten tegelijk op. De blauwe en rode lijnen in figuur 1b zijn nu de twee mogelijke
golffuncties, symmetrisch en asymmetrisch,
van de superpositie, gescheiden door een
energy gap Δ.
Als dan nu de aangelegde flux een beetje
wordt veranderd kan deze symmetrie lichtelijk worden verstoord, zodat één van de
twee states gunstiger wordt dan de ander.
In Figuur 1c is dit afgebeeld, en is duidelijk
te zien dat het flux-energielandschap een
tweeniveausysteem vormt, met een ground
state en excited state, gescheiden door de
energy gap.
Mijn niche in dit onderwerp is nu om de
transitie ν in figuur 1c te verwezelijken,
waarmee Rabi-oscillaties, spin echos, Ramsey fringes, en nog een hele verdere goocheldoos aan qubit-effecten kan worden
geopend. Dit gebeurt door een DC flux

bias aan te leggen, en dan een flux microwave door het qubit te sturen, resonant met
de transitie-energie voor die bias. Deze microwaves proberen te genereren in ideale
pulsen, ruisvrij, middels FM-modulatie en
digitaal gegenereerde pulsen is nu mijn dagelijkse activiteit: in een vlaag van verstandsverbijstering leek het men een goed idee
mij een rek elektronica te overhandigen,
ter waarde van ruwweg twee ton, met de
summiere instructie “fix dat”. En jawel, het
ziet er naar uit dat ik nu over een week of
twee aanschuif om een qubit mijn bitch te
maken met mijn zelfgemaakte flux-hocuspocus.
Amerika(nen)
Maar als ik al dit moois overpeinzend over
straat fiets (je blijft een Nederlander), genietend van de skyline van Boston by night,
word ik vaker dan gewenst bijna platgewalst
door foeterende, toeterende chauffeurs,
die bijna zonder uitzondering niet kunnen
rijden, en woedend zijn op mij, elkaar, de
weg, het weer, en de stand van de maan
(alles is een excuus om te claxonneren).
Gelukkig kan ik dan weer van de schrik
bekomen met de honderden soorten bier
die hier geschonken worden (mits je naast
je baard ook een paspoort hebt om oud
genoeg te lijken): New England heeft een
rijke cultuur van microbreweries en importbiertjes. Mijn favoriete ontdekking tot dusver: ‘the Old Speckled Hen’. Spreek het uit,
laat het eens over je tong rollen: “één ouwe
spikkelkip graag”. En voor de FND’ers onder u: IPA is hier een biersoort. Natuurlijk
moet je wel ophoepelen rond 1 à 2 uur
‘s nachts, want dan sluit pilsend Boston,

op straffe van gigantische boetes voor de
bewuste kroeg. En naast bier kom je hier
ook om in de koffie: Boston is de geboorteplaats van Dunkin’ Donuts, en er zijn in
Boston (geen grap) meer dan 400 van deze
ontbijt- en koffiehuizen te vinden.
Iets anders waar Boston helemaal mee vergeven is, valt te zien in Figuur 2; doch domweg onmogelijk te besluipen of vangen – ik
heb het geprobeerd. Die pluizige dieven zitten overal, zoals New York waar ik al meermaals heb vertoefd (à la King Kong het Empire State beklimmen, jassen, pils drinken
in de stamkroeg van de NYPD en sjoelen,
bootje varen langs Lady Liberty, Đoković
kijken op de US Open), New Hampshire
(waar ze rondsluipen rond azuurblauwe
meertjes waar je heerlijk op kunt kayakken,
omgeven door een eindeloos tapijt van bomen en taxfree liquorstores), en Philadelphia
(waar ze geserveerd worden in Chinatown,
of je bespieden vanaf het standbeeld van
Rocky Balboa).
Tweemaal per week op het water, om
6 uur ‘s ochtends roeiend in een acht op
de Charles, ben ik wel van ze af. Ik hoop
ze de komende tijd nog te ontvluchten in
Washington D.C. en bij de Niagara Falls, en
op avondjes uit met de chronisch gezellige
Euroclub. En Thor verhoedde dat ze mijn
huidige huisje met beerpong-grage international students ooit binnendringen...

Figuur 2.
Squirrel!

Goed, nu hoop ik de verbeelding voldoende geprikkeld te hebben. Mocht het nog
niet glashelder zijn: een stage in het buitenland is een mooie, verrijkende ervaring, die
ik iedereen kan aanbevelen. Have a good
one!
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Werken bij Bosch
Advertorial

Bosch Nederland

H

oe het is om bij Bosch te werken? Aan
het woord is Erwin van de Wiel, System Engineer van Bosch Rexroth:
Hoe ben je bij Bosch beland?
“Bosch Rexroth, dáár zie ik jou wel werken”, zei een kennis uit het verenigingsleven. Drie jaar geleden nam ik zijn uitnodiging aan voor een informatieavond. Snel
daarna zaten we tegenover elkaar als collega’s. Mijn studies werktuigbouwkunde
– op hbo en universitair niveau – bleken
een uitstekende basis. Als system engineer
ontwerp ik systemen voor grote baggerschepen en verdiep ik me in vraagstukken
als: “Hoe kan ik een ankerpaal met 400 ton
massa gecontroleerd op de zeebodem laten neerdalen?” Daarnaast zijn er de communicatieve en commerciële uitdagingen.
Zoals de afstemming met klanten, werven
en leveranciers, en de noodzaak om binnen
het budget te blijven.
Wat vind je van Bosch?
Bosch is met recht een ‘werelds’ bedrijf. Internationaal toonaangevend met driehonderd bedrijven in meer dan zestig landen.
Dat heeft zo zijn voordelen. Als wij bezig
zijn met een schip dat op een werf in Sin-
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gapore wordt gebouwd, springen wij niet
voor elk wissewasje in het vliegtuig. Dan
vragen wij eerst of onze collega’s van de
vestiging in Singapore iets kunnen betekenen. Daarnaast heeft het werken bij een
‘global player’ als voordeel dat je in een internationale atmosfeer en op inspirerende
locaties over de hele wereld kunt werken,
buitenlandse culturen ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen.
Wat interesseert je in Bosch?
De veelzijdigheid en de ontwikkelingsmogelijkheden. Je kunt hier blijven leren. Tijdens coachingsgesprekken geef je zelf de
richting aan die je interessant en kansrijk
vindt. Het spectrum van de aandrijf- en besturingstechniek – het specialisme van Rexroth – biedt al enorm veel mogelijkheden.
Maar Bosch is ook actief in de sectoren
automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en bouwtechnologie. Met zoveel diversiteit hoef je
je geen seconde te vervelen.
Werken bij Bosch
Werken bij Bosch is de start van een carrière vol met (internationale) mogelijkheden.
Door de grote diversiteit van het bedrijf,
zijn er mogelijkheden voor ambitieuze talenten met bijna alle studieachtergronden.
Dus ook voor jou. Realiseer jouw ambities!
Kijk op bosch.nl of www.eerstewerkgever.
nl/bosch voor de actuele mogelijkheden of
plaats een open sollicitatie.

Bosch Nederland
Bosch Nederland is een verzameling van
12 verschillende bedrijven gevestigd op 21
locaties. De bedrijven worden verbonden
door hun technische karakter en hun topposities in de markt.
Innovatie, onderzoek, kwaliteit, veiligheid
en milieuzorg staan hoog in ons vaandel.
Onze investering in R&D is 7,7% van de
totale omzet, oftewel 3,6 miljard euro. In
Nederland is de Bosch-groep vertegenwoordigd in alle sectoren van de groep:
automobieltechniek, industriële technologie, consumentenproducten en bouwtechnologie.
De divisie Automobieltechnologie bevestigt zijn reputatie als ’s werelds belangrijkste leverancier voor de automobielsector.
Verantwoordelijk voor de leidinggevende
positie op de markt zijn de toenemende
vraag naar geavanceerde diesel- en benzine-injectiesystemen, het groeiend aantal
voertuigen dat uitgerust is met het stabiliteitssysteem ESP®, en het succes van innovatieve producten als het start-stopsysteem en de elektrische stuurbekrachtiging.
Alle ontwikkelingen staan in het teken van
veilig, zuinig en milieuvriendelijk rijden.
Binnen de divisie Industriële Technologie
worden alle grote technologieën voor Drive
& Control-applicaties geleverd, zowel voor
elektrische als voor hydraulische en pneumatische aandrijvingen. Daarnaast maakt
de verpakkingstechnologie deel uit van
deze divisie, waarbij veel nieuwe orders
worden binnengehaald door groei in de
farmaceutische en voedingssector.
De divisie Consumentenproducten en
Bouwtechnologie draagt niet toevallig de

slogan ‘Technologie voor het leven’. Naast
duurzaamheid en betrouwbaarheid ligt de
klemtoon inderdaad op een technologie
die in dienst staat van het leven. Dit blijkt
ook uit de voortdurende vernieuwingen en
verbeteringen in het productenprogramma van gereedschap voor de professional
en de doe-het-zelver, van ecovriendelijke
verwarmingssystemen en van persoonlijke
veiligheid en beveiliging. De divisie bekleedt
dan ook diverse topposities in de wereldmarkt.
Werken bij Bosch is geen eindpunt, maar
de start van een carrière vol met mogelijkheden. Ons credo: succesverhalen komen
niet gewoon uit de lucht vallen. Ze worden
gemaakt.
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Prijspuzzel
Resistance is futile. Dit ook
Arjan Boerma

D

e nevenstaande hints zijn cryptische
of gewoon belabberde omschrijvingen van de antwoorden van de prijspuzzel
op de volgende pagina. Om je een beetje
op weg te helpen, staat in een aantal vakjes een cijfer: waar hetzelfde cijfer staat,
moet ook dezelfde letter staan. Als je alles
goed of geluk hebt, dan komt in de dikomlijnde kolom een natuurkundig vakgebied te
staan. E-mail je antwoorden voor 27 januari
naar franckenvrij@professorfrancken.nl en
maak kans op het boek Fearful Symmetry
van Anthony Zee.
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1. C + TBC. 2. Kracht die een balans ondervindt ten gevolge van invallende fotonen. 3. Functie met lage concentratie. 4.
Dit trek je bijvoorbeeld uit je oor. 5. Online
opdracht. 6. Aanhanger van Rita Verdonk.
7. Hier geeft bodemonderzoek informatie
over. 8. Puntsymmetrische detector. 9. Dit
leer je bij Calculus en een inburgeringscursus. 10. Bezweek, bijvoorbeeld in een trekproef. 11. Gedeeld door een genetische
afwijking. 12. Vinnige informatiekwanta.
13. Tussenwerpsel + B&W. 14. Grill voor
wijnglazen.
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Oplossing vorige puzzel
Als je in de vorige puzzel de woorden weerstand, halfgeleider, beneveld, weerkaatsen, alfastraling,
bestuursbeurs, impulsmoment, edelmetaal, standaardafwijking, ruggespraak, conservatief, roodverschuiving, kritiek, stroming, spin, plasma, en superpositie invulde, viel verticaal de oplossing te lezen:
elektromagnetisme. We hebben onder de goede inzendingen het boek Fearful Symmetry van Anthony
Zee verloot. Susan Klooster is hierbij als winnaar uit de bus gekomen. Gefeliciteerd Susan, je prijs ligt in
de Franckenkamer voor je klaar!

Prijspuzzel
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De theoreet
Ideeënweerstand

drs. R. Andringa

A

ls fysici zijn we allemaal bekend met
het fenomeen weerstand. Niet alleen
elektronen hebben last van weerstand; wetenschappelijke ideeën ondervinden vaak
ook de nodige weerstand. En omgekeerd:
onder wetenschappers heerst er soms
weerstand tegen religie. Dus in deze Theoreet gaan we eens bekijken waar die weerstand vandaan zou kunnen komen.
De wereld zoals we die dagelijks waarnemen met onze zintuigen is een stuk ‘gekker’ dan we uit die dagelijkse waarneming
zouden concluderen.
Deze dagelijkse
waarneming vormt onze intuïtie. Zo leven
we op een lengteschaal van meters, bewegen we met snelheden in de orde van
kilometers per uur, en leven we een leven
wat in de orde van een eeuw duurt. Op
basis daarvan werden de vroegste vormen
van wetenschap bedreven. Het is pas sinds
ruwweg een eeuw dat we (ver) voorbij die
intuïtie kunnen kijken. Eén instrument daarvoor is de wiskunde. De dagelijkse realiteit
is slechts het topje van de ijsberg, en met
wiskundig redeneren en de wetenschappelijke methode hebben we een aardig stuk
van die ijsberg onder water weten bloot te
leggen.
Dat levert nogal eens ideeën op die de
nodige weerstand ondervinden. Zo lijkt
de sterrenhemel sereen en statisch, maar
denken we sinds een eeuw dat er een
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oerknal is geweest. Het idee dat het universum ooit kleiner was dan een speldenknop is bizar, maar niet meer dan dat; het
tast onze menselijkheid niet direct aan. De
bijbehorende kosmologie stelt hooguit dat
onze plek in het universum niet bijzonder
is. Een idee dat veel verder gaat dan dat
is de evolutietheorie. Om orde te scheppen in die chaotische wereld om ons heen
denken we graag in termen van oorzaak en
gevolg. Waarschijnlijk is met ons bewustzijn
op een gegeven moment de notie van een
schepper meegekomen. Onze wereld van
oorzaak en gevolg, waarin zaken en gebeurtenissen een nut en doel lijken te hebben hebben, moest toch zelf ook een doel
hebben. Dit zogenaamde teleologische wereldbeeld, wat overigens niet per se theïstisch of deïstisch hoeft te zijn, vinden we al
terug bij Aristoteles. De enorme diversiteit
aan leven was anders toch onmogelijk te
verklaren, en daarvoor wendden veel mensen zich eeuwenlang tot de klassieke scheppingsverhalen zoals die in de bijbel staan
beschreven.
Het idee van de evolutietheorie — dat die
diversiteit voortkomt uit een geestloos
algoritme wat we nu ‘natuurlijke selectie’
noemen — was en is voor veel mensen
moeilijk te verkroppen. Werkte de oerknal
al relativerend, het idee dat we dezelfde
voorouders hebben als een banaan, fruitvlieg of bacterie gaat ver voorbij de be-

scheidenheid; het is, op z’n minst, egokrenkend.
Dat verklaart voor een deel ook de weerstand tegenover deze theorie, vooral vanuit
religieuze hoek. Daarbij zijn theorieën als
de evolutietheorie en de oerknaltheorie in
het dagelijkse leven makkelijk te ontkennen;
onze dagelijkse waarneming vertelt ons iets
heel anders, en wetenschap is abstract genoeg om het naast je neer te leggen. Jullie theoreet heeft dat persoonlijk mogen
ondervinden tijdens een Alpha-cursus, een
cursus waarin het evangelische christendom
in een paar weken uit de doeken wordt
gedaan. Ook heerst er in de maatschappij
een bepaalde desinteresse in wetenschap;
de recente resultaten van het CERN omtrent superluminale neutrino’s en de sensationele maar soms ronduit foute manier
waarop het in de media werd gebracht
(“We kunnen terug in de tijd reizen!” “Onwrikbare zekerheden in de fundamentele
natuurwetenschap op losse schroeven!”)
laat dit droevige feit maar weer eens zien.
Dat maakt het makkelijk voor mensen om
selectief met wetenschap om te gaan; uiteindelijk is het ‘toch maar theorie’.
Aan de andere kant merk ik wel eens een
bepaalde weerstand bij mensen tegenover
religie, een weerstand die vaak eerder
emotioneel is dan rationeel. Deze weerstand wordt gevoed door mensen als Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher
Hitchens. Religie wordt bijvoorbeeld door
Dawkins gezien als een virus dat vroeger
wellicht zijn nut heeft gehad, maar dat we
nu zo snel mogelijk moeten kwijtraken.
De wetenschappelijke methode en het
rationele redeneren worden zo verheven

boven het primitieve, religieuze en nietrationele denken. Hierbij wordt er dan ook
een scheidslijn gemaakt tussen deze twee.
Dat deze scheidslijn echter lang niet altijd
even duidelijk is, kun je bijvoorbeeld lezen
in Why Beliefs Matter van de wiskundige E.
Brian Davies. Als voorbeeld haalt hij paradigmaverschuivingen aan, de ware aardverschuivingen in ons wetenschappelijk denken. Het idee van Johannes Kepler, dat de
kracht die de planeten in hun baan houdt
wel eens dezelfde kracht zou kunnen zijn
als die we op aarde ervaren als dingen naar
beneden vallen, was revolutionair, maar bovenal: volstrekt irrationeel! Tegenwoordig
zijn we gewend aan het reductionistische
karakter van de wetenschap in het algemeen, en de filosofie van unificatie in de
natuurkunde in het bijzonder, maar in Keplers tijd waren er weinig directe redenen
om dit te geloven. Davies stipt dan ook aan
dat verschillende grote stappen voorwaarts
in de wetenschap niet het resultaat zijn
van rationeel denken, maar juist creatieve
denkstappen die voorbij het rationele gaan.
Dit zijn natuurlijk geen ‘religieuze’ ideeën,
maar het laat wel zien dat zelfs in de wetenschap het rationele denken niet altijd
zegeviert.
Ik denk dat de scheidslijn hierboven beschreven een valkuil is waar religiecritici
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vaak in vallen. Religieus denken (of, algemener: geloof in het bovennatuurlijke) wordt
vaak gezien als een hypothese, iets wat je
kunt falsificeren, en wat mensen over een
tijd wel zullen kwijtraken. Het wordt niet
gezien als een essentieel onderdeel van
wat ons mens maakt, en dat is volgens mij
precies wat het wel is. Dit verklaart ook
waarom we na de Verlichting gewoon door
zijn gegaan met geloven. Het idee van
een volledig geseculariseerde maatschappij houdt geen stand; iemand als Charles
Taylor betoogt in zijn A Secular Age dat dit
idee, dat de secularisatie over een bepaalde
tijd ‘voltooid is’ en we verlost zullen zijn van
religieus denken, een hardnekkige mythe is.
De geschiedenis kent diverse oplevingen
van religie in de maatschappij; het is bijvoorbeeld pas sinds de jaren ’60 dat Nederland
ontzuild raakte, zo’n 3 eeuwen na het begin
van de Verlichting.
Waar komt dan die weerstand jegens religie vandaan? Ik zie nogal eens mensen hun
wenkbrauwen fronsen wanneer er wordt
aangestipt dat een religie als het christendom ook haar positieve invloed heeft gehad op wetenschap. Mensen slepen gelijk
Galilei erbij om maar te brullen hoe religie,
en het christendom in het bijzonder, als
vertragende factor heeft opgetreden. Dat
de christelijke theologie wetenschap ook
gestimuleerd heeft wordt vaak afgedaan
als irrelevant. Zo poneerde de christelijke
theologie een universum wat door een orderlijke God werd geregeerd, en wat het
dus mogelijk maakte om dit universum te
onderzoeken. Iemand als James Hannam
heeft diverse artikelen geschreven waarin
hij onder andere probeert te verklaren
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waarom in de Griekse beschavingen nooit
een wetenschappelijke revolutie heeft
plaatsgevonden zoals dit in het christelijke
westen is gebeurd. Zijn conclusie is dat het
christelijke denken hier een significante rol
in heeft gespeeld.
Iemand als Dawkins ziet zijn geliefde vakgebied bekritiseerd worden door religiefanaten, vooral in de Verenigde Staten. Dat
wekt weerzin op, en terecht. Het scheppingsverhaal als wetenschappelijk alternatief aanbieden voor de evolutietheorie is
net zo dwaas als Empedocles’ idee van de
vier elementen aanbieden als alternatief
voor het periodieke systeem. ‘Het christendom’ geeft critici alleen daarmee al genoeg
redenen om sceptisch te zijn.
Ik heb echter het idee dat het wellicht verder gaat. Misschien zijn sommige mensen
bang om, na al die jaren van wetenschappelijk onderwijs en verlichting via wetenschappelijke literatuur, geconfronteerd te worden met het idee dat ze zelf wellicht een
stuk minder rationeel zijn dan ze zouden
willen. Daarbij geeft de wetenschappelijke
kijk voor sommige mensen misschien een
berustend gevoel van controle over een
wereld die, ondanks alle wetenschappelijke
bevindingen, toch vaak nog heel grillig en
onbegrijpelijk is. Een berusting die andere
mensen in religie vinden.
Supergeleiding hoeven we niet na te streven, maar een klein beetje relativeringsvermogen om de weerstand te verminderen
jegens bepaalde ideeën, zowel uit religieuze
hoek als wetenschappelijke hoek, zou niemand kwaad doen. En met deze amateurpsychologische analyse rust de theoreet
weer zijn koffer.

“Een ‘global player’
verveelt nooit”

