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Redactioneel
Al onze kennis van de wereld hebben we via onze zintuigen opgenomen. Beeld, geluid, gevoel,
geur en smaak zijn al eeuwen de
bouwstenen van onze waarneming.
Bijna iedere willekeurige gebeurtenis
of handeling, zoals het herkennen en
groeten van een vriend of vriendin op
straat, is een vorm van waarneming.
Zonder dat je er bij nadenkt, worden
de beelden en geluiden uit je omgeving door honderden miljoenen cellen
omgezet in electrische pulsen. Deze
pulsen gaan via je zenuwstelsel naar
de hersenen, waar de werkelijke
waarneming en reactie plaatsvindt.
Het voor waarneming belangrijkste
gedeelte van de hersenen is het
cerebrum of de grote hersenen. De
grote hersenen zijn opgebouwd uit een
binnen en buiten laag. De buitenste
laag of cortex (in bovenaanzicht te
bewonderen op de voorpagina) bestaat
uit clusters van neuronen (= zenuwcellen), ook vaak grijze stof genoemd. De cortex wordt gekenmerkt
door de grillige vormen van zijn gyri
(= windingen), sulci (= groeven) en
fissurae (= diepe groeven). Waarneming vindt vooral plaats in de gyrus
postcentralis (dwz achter de sulcus
centralis) waar informatie van de
receptoren in de huid, gewrichten en
spieren ontvangen wordt. Andere delen van de cortex die een belangrijke
rol spelen bij het waarnemen zijn de
lobus (= hersenkwab) occipitalis (verwerken van visuele informatie), lobus
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temporalis (gehoor en spraak) en de
insulaire cortex (smaak en pijn).
In dit nummer van de Francken Vrij
kun je lezen over de waarnemingen
van enkele van onze leden. Zo bewonderden een aantal studenten afgelopen maand Philips nat. lab. in eindhoven, geven Martin en Dirk hun kijk
op het studeren in Oxford en wordt er
een blik geworpen op het onderzoek
in vakgroepen.

Reinier Kaptein &
Auke-siûk Nutma

FranckenVrij
Van de Voorzitter
Hoe zat het nou ook al weer? Begon de nieuwe eeuw dit jaar nu
pas officiëel of was dat toch wel
vorig jaar toen iedereen het
vierde? In ieder geval de beste
wensen namens TFV Professor
Francken (gelukkig nieuwjaar
wensen mag ten tijde van de uitgave van deze Francken Vrij al
niet meer, maar de beste wensen
mag je altijd uitdelen).
Met het nieuwe jaar is het ook gelijk al
weer tijd geworden voor een nieuwe
Francken Vrij. Dit betekend weer een
hoop brainstormen voor de Francken
Vrij commissie. Aan hen weer de taak
een onderwerp te verzinnen wat enerzijds interessant genoeg is een anderzijds breed genoeg voor iedereen om
wat over te kunnen schrijven. Dat is
ze ook deze keer gelukt met een
thema als waarneming. Zeker voor
technische Fysici iets waar ze veel mee
te maken krijgen in onderzoek dat ze
doen. Hopelijk lukt het ons om ook
deze keer je weer te boeien met een
Francken Vrij boordevol interessante
stukjes.

zetten (zij het dan dat we het water
bij de wcs moeten halen) en ons
bammetje eten, dus we redden het
wel. Ook van deze ruimte zullen we
wel wat gezelligs kunnen maken.

Veel leesplezier,
Chris

Wij beginnen het nieuwe jaar hier in
de nieuwe Francken-kamer in een wat
bedompte stemming aangezien we er
met de nieuwe bezetting van de vereniging aanzienlijk op achteruit zijn gegaan. En het zal nog wel even duren
voor we weer wat beter komen te zitten. Maar ondanks dit alles gaat het
gewone leven gewoon door. In de
nieuwe kamer kunnen we ook koffie
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Even kennismaken
Velen onder U hebben er vast al
iets van meegekregen, onze
facuteit der Technische Natuurkunde is sinds één januari verrijkt
met de aanwezigheid van een
nieuwe hoogleraar. Aangezien we
nu medio januari leven lijkt het
mij de hoogste tijd om zelf eens
was nader kennis maken en middels dit schrijven een korte introductie te geven van de heer van
der Giessen; hoogleraar in de
Micromechanica van materialen.
Voor de mensen die net als ik nog
weinig in aanraking zijn geweest met
deze tak der natuurkunde: de micromechanica is een wetenschap die uit
de microstructuren van materialen
bepaalde mechanische eigenschappen
hiervan probeert te verklaren. De heer
van der Giessen omschreef zijn vakgebied zelf als een soort link tussen
technische ontwerpdisciplines, zijn
aanvankelijke vakgebied, waarin de
mechanische eigenschappen van materialen crusiaal zijn en materiaalkunde, waar onderzoek gedaan wordt
maar de microstructuren van materialen.
De in 92 bij werktuigbouwkunde begonnen hoogleraar aan de TU Delft,
begon zich in de loop der tijd steeds
meer te interesseren in materiaalkundige vraagstellingen en de koppeling met experimenteel onderzoek aan
materialen; de link met materiaalkunde is zo waarschijnlijk vrij snel
gelegd. Helaas bleek Delft niet optimaal geschikt te zijn voor deze ontwikkeling en leek het vrij liberale be-
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leid in Groningen beter te passen bij
de ideeën van de heer van der
Giessen. Daarnaast was er al sprake
van samenwerking tussen hem en
onder andere de heer de Hosson van
de vakgroep materiaalkunde en ligt
ook de weg voor samenwerking met
polymeergroepen en de vakgroep van
biofysica open. Al met al een prachtige basis voor een succesvolle tijd aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
De vakgroep micromechanica van
materialen zal plaats nemen op de
beneden verdieping van gebouw 5113.
Op het moment wordt er nog druk
verhuisd, maar binnenkort zullen ook
de elf promovendi en post-docs van
de vakgroep daar gezeteld zijn. Vanuit de vakgroep zal plaats geboden
worden voor afstudeerders en er zullen stageplaatsen beschikbaar zijn.
Ook onze vereniging bleek al via symposia en de Francken Vrij onder de
aandacht van de heer van der Giessen
te zijn gekomen. Gelukkig waren alle
opmerkingen aan ons adres vol lof, wat
ons hart natuurlijk doet gloeien van
trots. Tevens werd met een joviaal
gebaar medewerking verleend in geval van vragen, ideeën of opmerkingen. Dit geldt niet alleen voor TFV Professor Francken, de deur van kamer
5113.0012 staat open voor alle
geïnteresseerden.

Reinier

Kaptein

FranckenVrij

De nieuwe hoogleraar Micromechanica van materialen:
Prof.Dr.Ir E. van der Giessen.

De professoren Francken, de Hosson en van der Giessen kunnen het ook
prima vinden.
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Excursie naar het Philips Natuurkundig
lab.
Donderdag 11 januari 2001
Wanneer
je
als
excursiecommissie een excursie naar
Philips Eindhoven organiseert
dan weet je dat je hopelijk een
grote groep van 19 studenten ontzettend vroeg uit de veren moet
laten gaan. Je krijgt vooraf dan
ook het nodige commentaar over
de vroege aanvangstijd maar als
iedereen er dan ook rond die tijd
is dan ontdekt men dat men nog
niet de enige is die om half 8 op
het station is.
Nadat iedereen de slaap uit de ogen
gewreven had, vertrokken we dan uiteindelijk in 2 groepen naar het zuiden.
Vanwege het verschil in de OV-jaarkaarten was er gekozen voor een
groep met de trein en een groep met
een busje omdat dat eenmaal goedkoper uitviel. Gelukkig kwamen beide
wegen op het juiste tijdstip en de juiste
plaats weer bijeen zodat we ontvangen konden worden met een luxe belegd broodje en koffie, thee en multivruchtendrink. Dit bijzonder goede
onthaal viel natuurlijk zeer in de smaak
bij de inmiddels uitgehongerde studenten.
Na dit ontvangst werd iedereen bijeen
geroepen in een collegezaal waar we
een inleiding kregen over de gang van
zaken binnen Philips en in het bijzonder binnen het Nat. Lab. Daarna kregen we nog een diapresentatie die met
leuke muziek en mooie plaatjes ons
de ontspannen werksfeer wilde laten
proeven die binnen dit laboratorium
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heerst. Na deze voornamelijk inleidende presentaties werden we weer in
2 groepen gesplitst en langs 3 verschillende opstellingen geleid. Bij het eerste onderzoek werd geprobeerd om de
overbelichting van rontgenfotos te
voorkomen door de straling die buiten
het lichaam valt en dus voor de
overbelichting zorgt, te absorberen.
Normaal gesproken gebeurt dit door
middel van loden platen die men naast
het lichaamsdeel legt. In dit experiment
werd getracht de straling direct al na
de bron al te absorberen. Dit doet men
door direct achter de bron een
honingraat te plaatsen sommige kanaaltjes in die honingraat heel selectief met absorberend water te vullen.
Op deze plaasten kan de straling niet
verder doordringen en dus ook niet tot
overbelichting leiden.

Topview
of
the
network
of
microchannels. The network is covered
with a matrix of electrodes that control
the fluid level in each of the channels.
(From www.research.philips.com)

FranckenVrij
Het 2e en derde onderzoek gingen
over de nieuwe media. Muziek en de
digitale videorecorder via internet en
de bijkomende problemen over de
rechten. Niet echt natuurkundige research maar zeker niet onbelangrijk
voor de toekomst.
Na deze rondleidingen werd ons in de
collegezaal nog het een en ander verteld over het personeelsbeleid en
organisatiestructuur. Tot slot kregen
we van Philips nog een borrel aangeboden en na alle vlammetjes heerlijk
te hebben opgepeuzeld, hebben we de
organisatie bedankt voor de geïnvesteerde tijd en moeite. Toen volgde de
terugreis naar huis maar time flies
when youre having fun . Rond een
uur of negen arriveerden beide groepen weer in de Stad en ging iedereen
tevreden naar huis.

Johan van der Heide

Luchtfoto van het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven. (Van
de website geleend:
www.research.philips.com)
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Waarnemen op atomaire schaal.
Het begrip waarneming speelt
een heel belangrijke rol in de natuurkunde. Voor waarneming is
meestal een bepaald apparaat
benodigd, zoals bijvoorbeeld een
neus
of
een
electronenmicroscoop.

MCBJ
Alhoewel de quantum mechanica ons
leert dat we niet alles (tegelijkertijd)
kunnen waarnemen, is de techniek
behoorlijk ver gevorderd. Met de huidige apparatuur die tot onze beschikking staat kunnen we kunnen we bijvoorbeeld:
*
Individuele elektronen waarnemen, bijv. met behulp van single

elctron transistors(SETs). Deze zijn
zo gevoelig dat zelfs ladingen van 105
e kunnen worden waargenomen
*
Enkele moleculen waarnemen,
m.b.v speciale optische technieken
*
Afzonderlijke atomen kunnen
worden waargenomen,
met een
scanning tunneling microscoop (STM).
Maar atomen kunnen ook op een andere manier waargenomen worden,
bijvoorbeeld door het meten van de
electrische geleiding. Een aardig voorbeeld hiervan is in onze groep gerealiseerd door Laurens Willems van
Beveren. De techniek die hij gebruikt
staat bekend als de mechanical
controllable breakjunction (MCBJ)
technique. Fig. 1 laat het idee erachter zien..
Op een elastisch substraat (fosforbrons) wordt eerst een isolerende laag
polyimide aangebracht. Daarboven
wordt een goudlaagje gefabriceerd.
Met behulp van submicronfabricage
technieken wordt een nauwe (100nm)

Fig.
1
Boven:
Electronenmicroscoop
opname
van
een
breekjunctie.
Onder:Principe van de
breekjunctie techniek.

8

FranckenVrij
en korte (2um) constrictie gemaakt.
Door middel van een etstechniek
wordt de ondersteundende polyimide
laag weggehaald, zodat een vrijhangend bruggetje ontstaat (zie.
Fig1.)

micrometer ingesteld kan worden, een
verplaatsing van de afstand van de
contact electroden van 10-11 meter gerealiseerd kan worden. Dat is vele
malen kleiner dan de afmeting van een
atoom!

Met behulp van een pushing rod (zie
fig. 1) wordt het substraat gebogen.

Laurens deed nu het volgende experiment: Na de breekjunctie gebroken te
hebben,

In ons geval is de pushing rod een
schroefmicrometer, zoals die gevonden kan worden in de gereedschapskist van een fijnmechanicus.
Het metaalbruggetje wordt hierdoor
opgerekt en zal op een bepaald moment breken.
Nu wordt de pushing rod iets teruggetrokken. Hierdoor zullen de beide uiteinden weer contact maken. Het punt
is nu dat heel gecontroleerd kan gebeuren. Door de gebruikte geometrie
is de verhouding tussen verplaatsing
van de pushing rod en de verandering van de afmeting van het contact
heel groot (typisch rond 105, wat men
d.m.v wat eenvoudige berekeningen
kan nagaan). Dat betekent dus dat een
verplaatsing van de pushing rod van
1 micrometer, wat nog met de schroef-

stelde hij het contact in zodat er net
geen electrisch contact was tussen de
electroden
Fig 3 laat zien wat er daarna gebeurde.
Tot ongeveer 30 seconden is de weerstand onmeetbaar groot. Vanaf t=30
seconden kan er echter een weerstand
gemeten worden, zodat er op een of
andere manier weer elektrisch contact
is ontstaan.

Waarneming
Wat is nu de waarneming die hier gedaan kan worden? Welnu, afgezien van
de aanwezige rommel, lijkt het of de
afname van de weerstand niet geleidelijk is, maar met sprongen gaat. Bij
ongeveer 17 kW treedt een sprong op,

Fig. 2 Breekjunctie, zoals gerealiseerd bij Fysica Dunne Lagen. De
eigenlijke breekjuncties
(twee stuks) zijn zichtbaar in het midden. 8
aansluitingen
voor
electrische contacten
zijn zichtbaar.
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Resistance of a nanofabricated MCB-junction upon bending.
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evenals bij 12 kW en 7 kW. Zou men
niet op de hoogte te zijn van het bestaan van atomen, dan zou men hieruit toch moeten concluderen dat het
contact niet continu van breedte verandert, wat alleen maar kan als goud
uit discrete bouwstenen zou bestaan

nier precies 1 molecuul ertussen te
vangen. Op die manier kan het
electrisch transport door een enkel
molekuul gemeten worden, om zodoende de elementaire electrische eigenschappen van functionele moleculen te bestuderen.

Het aardige is nu dat met deze techniek ook bepaald kan worden hoe
groot die bouwstenen zijn. Door de
verplaatsing van de schroefmicrometer te meten en om te rekenen,
heeft Laurens gevonden dat een verplaatsing van ongeveer 0,2 nm nodig
is om de geleiding met een stapje te
laten toenemen. Inderdaad, ongeveer
de afmeting van een goudatoom!.

Voor de fijnproevers nog het volgende:
Het experiment lijkt aan te geven dat
de electrische weerstand van een enkel goudatoom ergens tussen 5 en 15
kW ligt. Waarom zou dat zijn?

Het zal duidelijk zijn dat deze techniek niet door ons ontwikkeld is om
de grootte van goudatomen te bepalen. De bedoeling is om op een gecontroleerde wijze de afstand tussen
goud electrodes op nanometer schaal
in te kunnen stellen, om op die ma-
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Verdere informatie over het onderzoek
kan verkregen worden bij:
Prof. B.J. van Wees
Fysica Dunne Lagen
Kamer 5113.0230
Email: wees@phys.rug.nl

Prof. B.J. van Wees

FranckenVrij
Over porceleinen klompjes, twee-nagelsschuim en: ‘cheers mate!’ (1)
Het heeft zo moeten zijn
..
Dirk en Martin, twee trouwe, jojoende
Francken-leden,
zitten
gezamelijk een maand in Oxford.
De eerste om een trimester vakken te volgen en de andere om
zijn industriële stage te doen.
Gevolg: stijging van de verkoop
in de Engelse pubs, sigarenas
in asbakken, een lege portemonnaie en dit stukje.

de sluitingstijd van de pubs blijft namelijk keihard 23:00 uur, zelfs op de
vrijdagavond stapavond! Dus als een
goed getrainde Nederlandse student,
zul je hier ook niet zo snel dronken
worden (mede vanwege de prijs!). De
ambiance in een pub is perfect, echter
het vrouwelijk schoon wat zich hier op
zon vrijdagavond vertoont is bij lange
na niet te vergelijken met de markt in
Groningen.

Pub en de markt

Een andere prachtige vinding van de
Engelsen (Engelse studenten eigenlijk)
is het fenomeen cocktail-party. De
materiaalkunde studenten hier hadden
op een vrijdagavond de kantine ontruimd, omgebouwd tot dikso en entrée-kaarten verkocht met het doel,
dat iedereen in pak komt en belachelijk veel cocktails tot zich neemt. Dit
grapje koste ons 5 pond (= 2,2 pints
in de pub!), omdat de helft gefinancierd werd door de afdeling materiaalkunde. Een prachtige gelegenheid dus
om weer eens in pak te brallen en ervoor te zorgen, dat de rest van de
avond een zwart gat wordt. Zelfs een
bezoekje aan de meest bekende
kebab-wagen van Oxford, Alis
Kebab, verdwijnt dat in het niet. De
kosten van zijn Alis burgers bedragen
anderhalve pond (=de helft van een
McDonalds: Extra Value menu) en je
krijgt daarvoor een grote-diameterhamburger met patat ertussen en als
toegift een praatje over het weer: bad
weather, isnt it!.

Zoals hierboven al staat, zijn de pubs
verkend met behulp van een éénmaand-durende pub crawl. Hieruit
blijkt, dat als je pub zegt, zeg je warm
bier, twee nagels schuim en geen koolzuur. Het warme bier wordt handmatig
uit het vat gepompt en uiteraard geserveerd in de Engelse eenheid: pint.
Tezamen met een sigaartje en een
luxe fauteuil, zorgt het ervoor dat heden en verleden samensmelten, Groningen uit je gedachten verdwijnt en
het pure genieten overblijf. Wat kan
een mens zich nog meer wensen dan
deel uitmaken van de historsche stad
Oxford en zijn universiteit!
Blijkbaar denken de Engelsen er ook
zo over, want ze zijn vaak in de pubs
te vinden. Is het niet voor een biertje
in het weekend, dan is het wel voor
een lunch of voor een biertje na het
werk met de collegas! Een echt
kroegenvolk die Engelsen (en wij passen ons natuurlijk moeiteloos aan!).
Uiteraard is het ook wel begrijpelijk,
dat ze vaak naar de pub gaan, want
wat wij er in een weekend doortanken,
moeten zij een hele week over doen:

Cocktails

&

Ali’s

Kebab
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Universiteit van Oxford
College

&

Het serieuze aan Oxford is de Universiteit van Oxford (let wel: dit is niet de
andere universiteit die Oxford rijk is;
Brooks University, die een disco op
zijn terrein heeft), maar de authentieke 800-jarige universiteit met al
haar Colleges (? Nederlandse colleges
= Engelse lectures).
De basis van de universiteit bestaat
uit deze ruim 40 Colleges. Dit zijn
authonome instituten, die zelf na een
interview bepalen welke studenten ze
aannemen, begeleiden tijdens hun
wetenschappelijke studie en voorzien
van een accommodatie op de Collegesite (=quad). De undergraduates worden voorzien van een tutor, die hen
met raad en daad terzijde staat, maar
die ook de stof van de lessen met je
bespreekt, de opgaven en essays beoordeelt en die naast lid van het betreffende department (van de students
studiekeuze) ook een fellower (=lid)
is van het College. Wekelijks heb je
zon twee tot drie tutorials met je tutor
en het is dus wel feit, dat je dan de
stof hebt bekeken, opgaven hebt gemaakt of de essay kunt laten zien.
Hard werken dus en dan te bedenken
dat het trimester hier bestaat uit twee
in plaats van drie maanden. De student wordt dus op allerlei manieren
aan het werk gezet, maar ook in de
gaten gehouden. De College-site,
quad, bestaat meestal uit huizen/kamers voor de studenten, eetzaal, bibliotheek, verschillende gemeenschappelijke ruimtes (=common
rooms),
collegezalen
(lecture
theatres),
collegebar,
computeraccomodatie,
wasgelegenheid en de grotere oudere
Colleges hebben ook meestal nog een
kerk,
ruime
gazons
met
zit-
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gelegenheden, eigen sportgronden en
ontzettend veel eigen kapitaal. Het is
dus niet nodig om de collegegrond te
verlaten. Dit komt ook tot uitdrukking
in de porterslodge, die bij elke College ervoor zorgt dat niemand binnenkomt die er niet hoort en de student
binnenhoudt en hem beperkt om de
verdere wereld te ontdekken en op
eigen benen te staan ..

Historie

en

tradities

Elke College bezit zijn eigen bibliotheek en dat zorgt ervoor dat je geen
eigen boeken hoeft te kopen. De vak-

ken die hier gegeven worden (aan het
Materials Department), voorzien de
student van kopieën van de sheets en
een literatuur-lijst. Er wordt dus niet
één boek doorgewerkt, maar je moet
op eigen kracht de relevante theorieen
uit de boeken opzoeken. Het feit, dat
de bekende Bodleian Library van elk
Engels gepubliceerd boek een kopie
ontvangt, zorgt ervoor dat er genoeg
literatuur aanwezig is. Deze boeken
kun je echter niet lenen en kunnen
alleen terplaatse bestudeert worden.

FranckenVrij
Toegang tot deze bieb is streng beperkt en er wordt bij de uitgang zelfs
gecontroleerd op het niet-meenemen
van de boeken. Martin heeft hiervoor
een eed moeten afleggen, in het Nederlands (n Grunninger tekst was dr
neit).
Het meest bekende aspect van de
Oxford University is misschien wel de
eeuwen oude historie bezit. De Engelsen houden van tradities en ook hier
staat het er bol van. Tijdens elke officiële gelegenheid dien je je zwarte
toga en bijbehorende cap te dragen.
Er zijn zelfs Colleges waar het verplicht is om tijdens je tutorial en diner
de toga te dragen! Alle titels hebben
hun specifieke toga en tijdens de
Matriculation (=inwijding) van alle 1e
jaars (undergraduate en graduate
students) bestond heel Oxford uit
wandelende pakken, togas en caps.
Zon inwijding, bul-uitrijking, en andere officiële gelegenheden wordt dan
gehouden in Sheldonian Theatre, een
van de vele oude gebouwen van de
Universiteit. De Bodleian Library zit
o.a. in een 200 jaar oud gebouw, het
Merton College is van 1264, Radcliff
Camera is 250 jaar oud. Je ziet historie in gebouwen en tradities alom.

Links

of

rechts

toont hezelfde gedrag. Gevolg: je
hoeft niet altijd te rennen als je omhoog wilt.

Engeland

fietsland?

Engeland is dus geen fietsland. Dit
blijkt uit de beperkte ruimte die er is
voor fietsers in het verkeer. Op de
verschillende grote wegen is er aan
de buitenkant van het wegdek een
halve meter gereserveerd en de bus
stopt bij bushalte (zoals dat hoort) óók
aan de buitenkant van het wegdek.
Ook geven autos weinig ruimte aan
fietsers. De auto wordt gewoon voor
de fietsers gegooid om zo maar lekker makkelijk links af te slaan. Om te
voorkomen aangereden te worden
dragen de meeste fietsers hier opvallende feestkleding. Alles wordt uit de
kast gehaald, debiel-gekleurde fietshelmen komen op het hoofd,
fluoriserende linten worden om het lijf
gebonden, broekspijpen worden dichtgesnoerd en de fiets is opgefleurd met
flikkerende rode en witte lichtjes; rare
jongens die Engelsen. Ze snappen er
hier ook niets van, want in het land
dat Nederland evenaart met zijn regenval gebruiken ze mountainbikes en
racefietsen zonder spatborden. Wij
willen nog even benadrukken, dat het
hier evenveel regent als in Nederland.

Iedereen weet dat ze hier in Engeland
links aanhouden, of eigenlijk denkt
iedereen dat te weten. In het verkeer
klopt dat ook wel, je rijdt op de linkerbaan en moet rechts inhalen, maar
links aanhouden hoeft niet altijd! Op
de stoep bijvoorbeeld passeren de
Engelsen de ene keer links en de andere keer rechts en dat wekt af en toe
(lees: ELKE KEER WEER !) wel wat
(lees: ONTZETTEND VEEL) ergenissen
op! Ook de Londense Underground is
er nog niet helemaal uit, want die ver-
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Engels

ontbijt
Ali?

of

toch

Verder heb je natuurlijk een paar bekende cultuurverschillen, zoals het
Engelse ontbijt, queue-en en gokken.
Iedereen kent het Engelse ontbijt met
de spek, eieren, witte bonen in
tomatenssaus, worst, champions en
röstie-pannenkoek. Dat is een geweldig ontbijt en dat heb je ook wel nodig, als je bedenkt dat de lunch pas
na 1 uur is. Een late lunch houdt dan
ook in dat ze laat warm eten, namelijk 7 uur. Op het St. Annes College
zijn dit allemaal warme maaltijden en
wat verder nog wel opvalt, is dat ze
hier wel van chips houden. Deze lijken op onze patatten, alleen zijn ze
wat dikker en druipt het vet ervan af.
Die chips eten ze echt overal bij, bij
de pasta, tussen de hamburger (van
Ali) en bij rijst met prut. Het ontbijt
en de chips hebben een goeie basis
gelegd voor het feit, dat de Engelsen
de Amerikanen recentelijk hebben ingehaald, zijnde het dikste volk ter
wereld.

Paardenraces
Ze kunnen hier ook goed in de rij
staan, to queue heet dat hier. Bij de
bushalte, in de winkels, bij attracties,
echt overal staan ze gewoon netjes in
de rij en voor ons brutale Nederlanders is dat wel heel moeilijk om ons
daar netjes aan te houden. Een van
de dingen die wij Nederlanders nooit
zullen begrijpen, is de liefde voor het
gokken. Bij een bezoekje aan een
borrel van mijn (uiteraard niet Dirks)
voetbalclub werden er 6 races gehouden, vooraf gegaan door een Happy
Hour van 18:00 tot 19:30. Wij, ras
echte Nederlanders, waren er om ca.
18:05 en wisten niet precies wat de
races nou waren. Dat bleken dus oude

14

opgenomen paarderaces te zijn die op
een groot scherm vertoond werden. Je
kon dan voor 1 pond op een paard
gokken en voor 2 pond een paard kopen. Voor de paardeneigenaars was
er dan een leuke prijs weggelegd, namelijk een fles drank (altijd goed). Bij
de laatste race ging het toch iets anders, daar werden de paarden geveild
en dan kon je ook een leuke prijs winnen als jouw paard won, namelijk 150
pond. Er werden groepjes gevormd die
op de paarden gingen bieden en wijzelf wilden ook wel meebieden. Het
maximum stelden we op 3 à 4 pond
per persoon. Toen de veiling begon
bleek al, dat dit te laag was, want het
openingsbod lag bij 10 pond. De eerste 3 paarden werden gemiddeld verkocht voor ca. 33 pond en daarna
daalde het gemiddelde tot 30 pond.
Voor meer informatie:
http://www.ox.ac.uk/
http://www.materials.ox.ac.uk/

Voor vervolg: zie pagina 25.
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Verhuizing...
Het begon allemaal met een mailtje van professor De Hosson. Hij
vroeg of iemand van het bestuur
langs kon komen om te praten
over de huisvesting van de T.F.V.
Professor Francken. Hij deelde
ons mee dat, door de herindeling
van gebouw 13, we uit onze huidige kamer moesten. We moesten er voor 1 januari uit zijn en
we zouden in 13.0006 komen, een
kleinere kamer dan we eerst hadden. We probeerden nog via
gebouwenbeheer een grotere kamer te krijgen, maar helaas was
dit niet mogelijk omdat er al een
kamertekort was in het hele gebouw.
Maar vol goede moed gingen Tim,
Erik, Henk Jan, Wouter, Redmer,
Bart en ondergetekende in het
weekend van 9 en 10 december
met de verhuizing van start. De
nieuwe kamer kreeg een nieuwe
vloerbedekking. Daarna werden
de zwaardere dingen verhuisd,
zoals de bureaus en de kasten.
Het archief moest uitgezocht worden en aangezien we minder
ruimte hebben in de nieuwe kamer, werd er kritisch gekeken
naar wat mocht blijven en wat
weg moest. Bij het opruimen van
het archief kwam je allerlei spullen en documenten van vroeger
tegen en het was alsof je in de tijd
terug ging. Gelukkig was er ook
al een deel uitgezocht voor het
lustrumboek van vorig jaar en
waren de meeste papieren op jaar
ingedeeld. Langzaamaan werd de
Franckenkamer leger en leger,

het was een triest aangezicht. Aan
het eind werd er besloten om de
oude Franckenvloerbedekking te
veilen als herinnering aan de
goede oude Franckentijd.
De nieuwe kamer kreeg algauw
een indeling waar Jan des Bouvrie
jaloers op zou zijn. Met de banken en de tafel buiten de kamer
kreeg de hoek een gezellige
sfeer.Hiermee was ook het probleem dat er geen plek was voor
de leden om te zitten opgelost. In
het nieuwe jaar kregen we van
professor De Hosson twee mooie
grote kasten als afscherming en
opbergruimte, waarmee nog meer
een zithoek werd gecreeerd.
Al met al is het toch nog goed terecht gekomen en hopelijk blijft
de Franckengezelligheid en 
sfeer ook in de nieuwe kamer
13.0006 aanwezig.

Tasco

Silva
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Oproep
Op het moment dat dit geschreven
wordt, zijn wederom een paar mensen druk bezig met het in elkaar zetten van ons verengingsblad Francken
Vrij. Een leuke bezigheid als je graag
wat meer wilt doen dan enkel koffie
drinken bij Francken.
Binnenkort gaat de huidige redactie
echter over tot andere bezigheden en
is op zoek naar een opvolger.
Natuurlijk begint de taak van de volgende redactie pas in het volgende
studiejaar. Het heeft echter voordelen
om de kunst even van de oude garde
af te kijken zodat jullie niet helemaal
van de grond af moeten beginnen.
Aangezien dit de één na laatste
Francken Vrij is die dit jaar van de
persen rolt, bestaat er hierna nog

slechts een mogelijkheid om van de
huidige redactie, door samenwerking
een opstapje te krijgen en een, waarschijnlijk nog veel beter, verenigingsblad te kunnen produceren.
Mochten er dus mensen zijn die wat
breder, dan enkel als student, inzetbaar zijn, laat het dan graag zo snel
mogelijk weten en kom even langs.
Dan kunnen we in ieder geval even
uitleggen wat redactie lid van de
Francken Vrij zijn, inhoud.
Natuurlijk is iedereen altijd welkom
met vragen of opmerkingen bij kamer
13.0006
of
via
e-mail:
frvrij@cpedu.rug.nl

De

redactie

Agenda
Hieronder staan de data van enkele belangrijke activiteiten binnen en buiten
Francken. Meer informatie vind je wekelijks in de rubriek Mededelingen van
de UK en op de homepage. Natuurlijk is er elke vrijdagmiddag vanaf 16.00
uur de gebruikelijke borrel op de Franckenkamer.

12 februari

Unilever besturendag

15 februari

Excursie naar de ABN-AMRO

29 februari

Mogelijkheid tot inschrijving voor de studiereis naar Italie

1 april

Vertrek naar Italie

7 april

Terugkomst uit Italie
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Sponsorcolofon
Dit nummer kwam mede tot stand door samenwerking met onderstaande bedrijven. Advertenties van deze bedrijven kunt u in deze Francken Vrij terugvinden:
ASM Lithography
DSM
Lucent Technologies
Nederlandse Philips Bedrijven B.V.
Shell International B.V.
Hollandse Signaalapparaten B.V.
Bedrijven en/of instellingen die geïnteresseerd zijn in de advertentieruimte in
dit blad kunnen altijd contact opnemen met de bedrijvencommissaris, Erik
Koop (tel. 050363 49 78), (fax: 050-363 81 01). De hoofdsponsoren van de
T.F.V. Professor Francken:
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Door meten tot weten
De titel van deze bijdrage wordt
toegeschreven aan KamerlinghOnnes. Ofschoon door sommige
fysici deze uitspraak later verbasterd is tot de (mathematisch)
weinig houdbare stelling meten
is weten, heeft aan het begin van
de
20 e
eeuw
met
name
Kamerlingh-Onnes het opzetten
en uitvoeren van natuurkundige
waarnemingen in Nederland gestimuleerd.

De

prijs

voor

talent

De discipline Natuurkunde van deze
universiteit besloot zelfs in 1991 enige
aandacht te schenken aan het top-talent onder onze studenten en een prijs
in te stellen, waaraan de naam van
Kamerlingh-Onnes werd verbonden.
Zelf studeerde hij in 1876 af aan de
RUG (en niet in Leiden waarmee hij
altijd wordt geassocieerd) en in 1911
ontving hij de Nobelprijs Natuurkunde.
Het idee bij de instelling van deze prijs
in 1991 was dat de collectieve aandacht voor uitzonderlijk talent en topkwaliteit van de studenten 1e fase
aanmerkelijk minder was dan de zorgen voor het opkrikken van de achterblijvers. Uit strategische overwegingen begrijpelijk, alleen al uit redementsoverwegingen. Ik heb het gevoel
dat ook de huidige facultaire inspanningen op het terrein van de onderwijsvernieuwing nog steeds gestuurd worden door zorgelijke trekjes over de
redementscijfers in plaats van de aandacht voor talent.
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Kamerling-Onnes was uiteraard ook
een kind van zijn tijd en een schakel
in de ontwikkeling van de experimentele natuurkunde. Om dit wat verder
uit te diepen doen we nog een stapje
terug in de tijd.

Francis

Bacon

Als je de boekjes erop naslaat wordt
de Engelse Lord-kanselier Francis Bacon, vooral door de Engelsen overigens, als de heraut bezongen van de
nieuwe experimentele wetenschap
van waarnemingen. Eigenlijk is dat
buitengewoon grappig want zelf
voegde Francis Bacon hoegenaamd
niets toe aan de bestaande wetenschap. De betekenis van de moderne
natuuronderzoekers in de 17 e eeuw,
met Galilei voorop, ontging hem en de
rol van de wiskunde in de natuurwetenschappen wist hij eveneens weinig
te waarderen. Zijn inductieve methode is door geen enkele geleerde
van formaat opgevolgd, ofschoon zijn
waarschuwing tegen idolen wel ter
harte werd genomen. Idolen sloeg op
het veronderstellen van een grotere
orde in de natuur dan er werkelijk is.
Vanuit Bacons bezieling voor waarneming en experiment als grondslagen
voor de nieuwe natuurkunde heeft hij
wel vele experimentatoren van de 17e
eeuw geïnspireerd. Newton en
Huygens beschouwden zich zelfs als
zijn volgelingen! De kracht van Francis
Bacon was dat hij, in tegenstelling tot
de humanisten, geloofde dat de experimentele wetenschap zich diende
te richten op de toekomst en niet in
de eerste plaats in het verleden gezocht moest worden.

FranckenVrij

Figuur 1: Titelpagina van
Francis Bacons Novum
Organum
De titelprent van zijn opus magnum
Novum Organum (figuur 1) was veelzeggend: Het stelt de exploratie weer
van de nieuwe geografische wereld
(ontdekking van Amerika etc). Een
schip passeert daarbij twee zuilen die
de twee grote vooroordelen symboliseren waarmee de vooruitgang van de
natuurwetenschappen volgens Bacon
werd belemmerd: de overschatting
van de antieke wetenschap en de
onderschatting van de mogelijkheid
om haar de overtreffen.
Naast de ontdekking van de nieuwe
wereld moest ook de intellectuele
globe verder worden verkend. Volgens
Bacon hadden de officiële wetenschappen tot dan toe vrijwel niets bijgedragen tot het welzijn van de mensheid.

Grote uitvindingen (boekdrukkunst,
buskruit, magnetisme) waren immers
niet het werk van geleerden maar van
nietszeggende handelslieden! Bacon
legt er de nadruk op dat de kunstmatige experimenten geldige kennis
over de natuur zouden moeten verschaffen. Bacon eist dan ook, dat men
begint met datgene wat al te zeer verwaarloosd was: metingen doen, feiten
verzamelen, verbanden aanleggen
etc.
Vaak wordt aan Kepler de positie toegeschreven van eerste experimenteel
fysicus. Weliswaar stond hij op de overgang naar de nieuwe wetenschap van
de waarnemingen maar te veel was hij
nog verwikkeld in het geometrische
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wereldbeeld (figuur 2) van de klassieke Zo is niet Kepler maar Bacon de eeroudheid.
ste profeet geworden van de stelling
door meten tot weten.
Hij schreef, dat de tranen hem over
de wangen liepen toen hij besefte, dat,
Atomaire
waarnemingen
na zoveel eeuwen, de Schepper hem
uitverkoren had om als eerste een blik De tijden van Kamerlingh-Onnes en
te slaan om Zijn raadsbesluit dat bij Francis Bacon liggen al ver achter ons
de schepping werd uitgevoerd. Of- maar hun basisprincipes gelden nog
schoon een snufje arrogantie bij de steeds als uitgangspunt bij het huidige
huidige fysicus nog valt te bespeuren, technisch-fysisch onderzoek. In vele
is het bijbehorende tranendal toch aar- gevallen gaat het immers om het waardig opgedroogd. De planeten zouden nemen van verschillen, dwz om convolgens Kepler ook melodieën gene- trast dat gedefinieerd is als het verreren (uiterste tonen corresponderen schil in intensiteiten, In de praktijk kan
met de minimale en maximale snelhe- het menselijke oog intensiteitsden) die tezamen de wereldharmonie veranderingen waarnemen van > 10%.
voortbrachten (Harmonice mundi, 1619 Dat geldt ook in mijn vak van de
met daarin de derde wet; de kwadra- microscopie. Als het beeld digitaal is
ten van de omlooptijden der planeten opgenomen kunnen evenwel lagere
verhouden zich als de derde machten contrastverschillen electronisch verder
worden versterkt. Het is daarbij bevan de afstanden tot de zon).
langrijk intensiteit niet te verwarren

Figuur 2: Keplers idee over de
verhoudingen van de banen
van de planeten uit vijf regelmatige lichamen
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met contrast. In het algemeen neemt
het contrast af in een transmissie
electronen microscoop als de intensiteit toeneemt.
In onze bestudering van de atomaire
structuur neemt een ultra hoge-resolutie transmissie elektronenmicroscoop
een centrale plaats in. Door elektronen te versnellen en op een dun preparaat te richten is het mogelijk de
uitgaande elektronengolf (transmissie)
uit te vergroten en te projecteren op
een fosforscherm. Hierdoor wordt een
projectie verkregen van de (atomaire)
potentiaal van het materiaal. Voor de
beeldvorming vormen de elastisch
verstrooide electronen de belangrijkste bijdrage. De in-elastisch verstrooide electronen verzorgen voornamelijk de achtergrond maar het zogenaamde energy loss spectrum van de
inelastisch verstrooide electronen biedt

interessante mogelijkheden voor de
elementanalyse op atomair niveau.
Om structuurinformatie uit de waarnemingen te destilleren, is het noodzakelijk om het pad van de electronen
door het materiaal nauwkeurig te kunnen berekenen. Het uittredende
electronengolffront bevat faseverschillen die geconverteerd worden
in intensiteitsverschillen (zoals in de
fase-contrast microscoop waarvoor
Frits Zernike de Nobelprijs ontving).

Figuur 3: atomaire structuur van
nanodeeltjes van Co in Au, GMR effect

A u 8 0 C o 2 0 <110>

( 1 11)

(1 1 1 )

10 nm
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Uit de atomaire vervormingen aan het
grensvlak kunnen conclusies getrokken worden over de interacties tussen
verschillende materialen. Immers, indien er geen interactie aanwezig is
zullen de kristalroosters van beide
materialen niet vervormd worden. Er
is in dat geval sprake van een
incoherent netwerk. In het geval dat
er (veel) interactie is tussen deze materialen zullen de materialen zich aanpassen door het kristalrooster te vervormen zodat alle kristalvlakken doorlopen van het ene materiaal in het andere. In de praktijk ligt de waarheid
ergens in het midden en zal maar een
gedeelte van de vlakken zich aanpassen om te zorgen dat het kristalrooster doorloopt. Tussen deze gebieden zitten kristalvlakken waar de
mispassing grotendeels gelokaliseerd
wordt
in
zogenaamde
grensvlakdislocaties.
Ons onderzoek richt zich o.a. op de
combinatie tussen een metaal en een
keramiek. Keramische materialen zijn
bijvoorbeeld erg slijtvast maar nogal
bros, terwijl metalen bekend staan om
hun goede vervormbaarheid. Met een
combinatie zouden beide kunnen winnen, maar zij houden helemaal niet
van elkaar. Waarom en hoe precies de
hechting tussen een keramiek en een
metaal fysische beschreven moet worden is niet duidelijk. Dit onderzoek probeert deze vraag te beantwoorden
door af te dalen tot het atomaire niveau en de interacties tussen metaal
en keramiek te verkennen via gedetailleerde structuurinformatie van het
grensvlak. Momenteel richt het microscopische onderzoek ook op de koppeling tussen de atomaire structuur en
de magnetische eigenschappen (Giant
Magneto-Resistivity effecten, reductie
van de electrische weerstand in een
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magneetveld, zie figuur 3). Er is eigenlijk weinig veranderd sinds
Kamerlingh-Onnes. Het blijft: van
meten tot weten.

Prof.dr.
Hosson

J.Th.M.

De
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Fr@ncken online
Bij deze nog een fijn computer- en
internetjaar gewenst. In dit stukje
zal ik weer wat aardigheidjes noemen waar jullie hopelijk wat aan
hebben.
Wist je bijvoorbeeld dat als je mp3tjes
luistert
m.b.v.
Winamp
(www.winamp.com) er plugins te krijgen zijn om deze muziek te
visualiseren? Het is wel de moeite
waard. Laad de plugin van Geiss maar
eens (www.geisswerks.com). Installeer deze, draai een mp3-tje en start
de plugin op (onder menu van winamp
bij visualisation, start/stop plugin, of
met Ctrl + Shift + k). En geniet van de
mooie kleuren animaties. Ben je toch
op de site van Winamp, laad dan ook
eens een mooie skin. Dit veranderd het
uiterlijk van de programma interface.
Er zijn er genoeg te krijgen (dus ook
Pokémon).

kunnen branden. Nu alleen nog het
hoesje erbij (www.mega-search.net)
en klaar is Kees. Dat klopt ook. Houdt
er rekening mee dat de maten van cdhoesjes als volgt zijn: voorkant
4.75x4.75 inch, achterkant: 5.9x4.6
inch, 1 inch = 2.54 cm. Wil je audiocds maken gebruik dan mp3-tjes met
een bitrate van 160 of hoger (hoe hoger hoe beter).

Maar het kan sneller. Het brandprogramma Nero 5 (www.ahead.de)
kan namelijk zelf van mp3s direct een
audio-cd maken. Dan heb je dus geen
Mpegsuite nodig. Er gelukkig kan je
ook filters gebruiken want vaak is het
Nu we het toch over Mp3s hebben, nu geluidsniveau van de mp3-tjes verwat informatie over het omzetten hier- schillend. Gebruik dan de filter
van, want vaak wil je een normale normalize.
audio-cd wel graag omzetten naar Nu nog wat leuke surftips (als jullie
mp3, of andersom. Een handig pro- daar nog tijd voor hebben):
gramma hiervoor is Mpegsuite. Haal dit
programma
bij
bijvoorbeeld Hoe strik ik mijn stropdas?
www.winfiles.com. Hiermee kan je
www.edcetera.nl/p/p_3.html
heel makkelijk deze bewerkingen
doen. Let wel op je schijfruimte want Boeken bestellen?:
een wave bestand zal gemiddeld een
www.proxis.nl
keer of 10 keer groter zijn dan een
mp3-tje. Slimmerds hebben nu bedacht
(was: www.proxis.be)
dat ze via Napster (www.napster.com)
de gewenste mp3-tjes kunnen laden, Informatie over de horeca in Nederdeze kunnen omzetten naar wave-be- land (per stad):
standen en vervolgens een audio-cd
www.kies.com/netwijzer/
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Concerten en muziekfestivals:
members.home.nl/altmusic/
concert.htm
Hoe laat gaat de bus in Groningen?
www.bustijden.nl
Alles over Groningen:
www.dsg.nl
Dit blijft een hele handige site. Veel
bedrijven, winkels, horeca, verenigingen etc.
Iedereen kent startpagina wel. Maar
dat is maar één van de vele sites van
dezelfde maker. Want kijk maar op:
www.pagina.nl
Verzamel je theezakjes?
members.tripod.lycos.nl/
vvleugels

24

Of verzamel je wat anders?
www.verzamelnet.nl
Veel computergepiel en veel prettige
interneturen toegewenst en vergeet
Valentijn niet (14 februari),

Groeten van Flep
(deflepmeneer@hotmail.com)

FranckenVrij
Over porceleinen klompjes, twee-nagelsschuim en: ‘cheers mate!’ (2)
Martin
Ik zal even uitleggen wat mij hier in
Oxford brengt: het vliegtuig. Ik doe
mijn industriële stage aan de Department of Materials aan de Universiteit
van Oxford. Het klinkt inderdaad raar,
maar het is nou eenmaal zo. In tegenstelling tot onze universiteit, bestaat dat hier niet uit voornamelijk
saaie gebouwen en een paar mooie
historische gebouwen, maar uit saaie
gebouwen, een paar huizen en veel
mooie historische gebouwen. Zelf zit
ik in een soort landhuis, wat ze hebben omgebouwd tot wat kantoren, een
paar lecture rooms (college zalen),
een werkplaats, experimenteenruimtes en sample preparatie ruimtes.
De werkplaats hebben ze in de kelder
geplaats, op zolder zijn een paar kamers, waar studenten en phds een
bureau hebben zitten. Ik doe onderzoek naar het maken van componenten met dunne wanden. Deze worden
gemaakt door vloeibaar aluminium in
de juiste vorm te gieten en dat proces
zijn mijn begeleider en ik dan aan het
optimaliseren.
Om te zorgen dat ik niet alleen maar
bezig ben met mijn stage, heb ik eens
geïformeerd bij een voetbalclub voor
universiteitstaf en graduate-students.
Daar was ik van harte welkom en daar
ben ik dan ook met veel plezier naar
toe gegaan om te trainen. In Groningen speel ik normaal in de zaal, dus
de eerste wedstrijd op het veld sinds
ca. 14 jaar was wel even wennen.
Maar als rechts-back heeft mijn directe
tegenstander toch geen kans gehad

en kan toch wel terug kijken op een
geslaagde wedstrijd, zeker omdat we
3-0 gewonnen hebben. Het was dan
wel een vriendschappelijke wedstrijd,
omdat ze al waren uitgeschakeld in
de competitie. Maar in het nieuwe jaar
begint er een nieuwe competitie en dan
ben ik zeker van de partij.
Ik woon in een huis waar nogal wat
uiteenlopende nationaliteiten van verschillende leeftijden rondlopen. Voor
zover bekent zijn de volgende nationaliteiten
aanwezig:
Chinese,
Koreaanse, Japanse, Zambiaanse,
Kameroense, Franse, Itanliaanse,
Spaanse, Engelse, Amerikaanse en
uiteraard de Nederlandse en verder
zijn er vast nog wel wat andere nationaliteiten van mensen die de hele tijd
op hun kamer zitten.

Dirk
Mijn dagelijkse bezigheid is dezelfde
als die van de normale student,vakjes
volgen. De belangrijkste reden dat ik
dat hier doe is omdat ik graag eens in
het buitenland wilde studeren en ervaren hoe het studentenleven ergens
anders is. De vakken die ik hier doe
tellen mee voor mijn natuurwetenschappelijke keuze in het doctoraal en
dus loop ik (daardoor) geen achterstand op.
Ik heb bij Dr. Van Steenwijk geïnformeerd naar de mogelijkheden om in
Engeland te studeren, maar hij gaf het
niet veel hoop. Via de contacten van
Prof. De Hosson kwam ik wel binnen
bij de Univeristeit van Oxford en het
blijkt dus maar weer eens dat er genoeg mogelijkheden zijn om trage
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regelgeving te omzeilen. Het trimester duurt hier precies 8 weken en elk
vak bestaat uit 8 uur les. Daarbij moet
je dan de tutorials bij optellen en alle
zelfstudie die je (daarvoor) verricht.
Wil je hier lessen gaan volgen, moet
je opgenomen zijn door een College.
Bij mij is dat volledig via de contactpersoon bij het materiaalkunde-department gelopen en een interview zoals Engelse studenten zouden moeten
afleggen heb ik niet gehad. Het St.
Annes College is daarin vrij soupel.
Ik woon op de College-site in een huis
met acht studenten. Koken doe ik zelden, want de Dining Hall van het College is echt goed en goedkoop; ontbijt, lunch en natuurlijk diner. Er zijn
niet echte studie- en studentenverenigingen zoals wij ze kennen. Elk
College heeft zijn studenten verzameld
in een common room. Er is een Junior Commen Room, voor de
undergraduates (normale studenten), Middle Common Room, voor de
graduates (MsC, PhD, etc.) en Senior
Common Room, voor de wetenschappelijke staf,de fellows van het College.
Mijn tutor, die dus tegelijkertijd fellow
is van St. Annes en Materiaalkundige,
heet Dr. C.Grovenor, maar contactpersoon voor het socrates-uitwisselingsprogramma is Dr. P. Wilshaw (deze
mocht je rustig mailen als je ook zoiets wil doen!).
Als ontspanning heb ik Londen een paar
keer bezocht, maar ook in het histori-

First Groningen, then the
world. Francken bereikt ook
Engeland.
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sche Oxford heb ik rondgedwaald. Verder heb ik met een layak gevaren op
overstroomde weilanden en de
thames, boogschieten, uiteraard bier
drinken, Stratford-upon-Avon &
Blenheim Palace gezien, in het natuurgebied Cotswold gewandeld, etc. Al
met al genoeg gedaan, gestudeerd en
genoten van de vrije tijd! Een dikke
aanrader!
Voor meer informatie:
peter.wilshaw@materials.oxford.ac.uk
chris.grovenor@materials.oxford.ac.uk
http://www.stannes.ox.ac.uk/
http://www.dabekke.com

Dirk Bekke & Martin
Hommes

FranckenVrij
Symposium: Communicatie
Vrijdag 8 december vond het
jaarlijkse symposium van de
T.F.V.
Professor
Francken
plaats. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: Communicatie. Hiervoor waren 5 sprekers
uitgenodigd, te weten Jan-Jaap
Aué, Hans Mulder, Mar van der
Hoek, Jurriaan Schmitz en Tjeerd
Andringa. Conform traditie was
Prof. De Hosson de dagvoorzitter.
Dit eerste symposium van het nieuwe
millennium blikte vooruit naar wat ons
te wachten staat in dit tijdperk van
communicatie. Er was een breed scala
aan praatjes(makers) waardoor het
een erg boeiende dag beloofde te
worden.
Nadat Prof De Hosson het symposium
met een welkomstwoord en enkele
huishoudelijke mededelingen had geopend, mocht Jan-Jaap de spits afbijten.

Is

internet ‘the
Telco’
?

new

Jan-Jaap is hier in Groningen afgestudeerd en gepromoveerd. Hij is zelfs
nog lid van onze vereniging. Tegenwoordig werkt hij bij KPN Research
aan internetplatformen.
Hij begon met een korte geschiedenis
van het internet. De koude oorlog en
bijbehorende technologiewedloop zijn
het begin van het internet geweest.
De groei van het internet is
exponentieel en het is inmiddels het
grootste netwerk ter wereld. Om succesvol te zijn in de internetbusiness is

het belangrijk dat je niets alleen voor
jezelf doet. Het aanbieden van diensten trekt klanten en levert geld op.
Je moet dus een open structuur aanbieden.
In de toekomst zal het internet veel
toegankelijker en sneller worden. Het
aantal toepassingen zal sterk toenemen. Als voorbeeld had Jan-Jaap een
inbraakalarm via internet geïnstalleerd
in zaal 11.22. Een webcam werd als
bewegingsdetector gebruikt. Zodra hij
iets oppikte kreeg Jan-Jaap een smsje
en kon hij via in dit geval wireless
LAN op zijn palmtop een foto van de
inbreker opvragen.

Introductie
van
Prof.
Van
der Giessen en Prof.
Francken.
Na het eerste praatje presenteerde de
dagvoorzitter een nieuw gezicht in
Groningen. Vanaf 1 januari 2001 is de
Groninger universiteit een vakgroep
rijker. Prof. Van der Giessen zal de
vakgroep Micromechanica van materialen, die uit Delft is overgekomen,
leiden. Tevens mochten wij ook dit jaar
Prof. Francken weer op ons symposium verwelkomen.

Slechthorendheid
oplossingen
van
eeuw.

en
deze

Hans Mülder studeerde experimentele
kernfysica aan de VU en is momenteel werkzaam bij Phonak als Manager Audiological Services.
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Zeker met de vergrijzing van tegenwoordig is slechthorendheid volksziekte no. 1. Na een korte inleiding
over de werking van het oor en het
slakkenhuis vertelde hij iets over de
huidige generatie analoge gehoorapparaten. Deze versterken het gehele
spectrum gelijkmatig. Dit is ongewenst
omdat verschillende frequenties in
verschillende mate wegvallen bij
slechthorendheid. Ook worden sommige geluiden, die normaal gesproken
niet hoorbaar zijn, onbedoeld wel versterkt. De nieuwe generatie digitale
gehoorapparaten kan slim versterken.
Dit betekent dat lage frequenties meer
versterkt worden dan middentonen.
Ook kun je tegenwoordig, door gebruik
te maken van meerdere microfoons,
ruimtelijke scheiding maken tussen

spraak en achtergrondlawaai. Dit
wordt audio zoom genoemd.
Ook wordt veel gewerkt aan bescherming tegen de storingen van buitenaf
zoals mobiele telefoons. Het design van
het gehoorapparaat speelt ook een
steeds belangrijkere rol.
Even tijd om bij te komen was er tijdens de lunch. Na een uurtje, waarin
veel gepraat werd over de bevindingen van de ochtend en wat de middag
nog zou brengen, was het tijd voor de
volgende spreker

Bouwen

aan de fotonische
snelweg.

Via de koningsroute (mts, hts, ut) wist
Mar van der Hoek zich een groot aan-

De symposiumcommissie bedankt de gastsprekers
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tal titels toe te eigenen. Hij is werk- daarmee zoveel mogelijk chips op een
zaam bij Ingenieursbureau Coenecoop plak te plaatsen. Sinds het ontstaan
als technisch directeur.
is er een exponentiële groei van het
aantal componenten dat op een chip
Het internet is gebaseerd op datageplaatst kan worden. Een groot naverkeer tussen computers. Vanwege
deel daarbij is dat de isolerende laag
de groeiende vraag naar capaciteit
zo dun wordt (2 nm) dat het niet meer
wordt er gewerkt aan snellere verbinisoleert en er andere materialen gedingen. Via een enkele glasvezel kan
zocht moeten worden. Een begrip in
net zoveel dataverkeer plaatsvinden
opkomst is de zn. system-on-a-chip
als door een vierkante meter coax
waarbij alle mogelijke functies op 1
kabels. Een ander nadeel van een
chip geïntegreerd worden. Daardoor
coax kabel is dat het signaal om de
wordt het oppervlak gereduceerd.
300 meter versterkt moet worden, in
tegenstelling tot glasvezels waarbij Verder werd nog aandacht besteed
versterking om de 80 km genoeg is.
aan de huidige toepassingen waarbij
werd opgemerkt dat de technologie te
Bij glasvezels wordt gebruik gemaakt
snel vooruitgaat om de ideëen van
van optische versterkers. Er wordt
ontwerpers mee te laten werken.
gewerkt aan een nieuwe generatie
Jurriaan sloot af met een korte
optische versterkers die meerdere sigvooruitblik.
nalen met verschillende golflengtes
kunnen bundelen bij de transmitter en
De fysica van
weer kunnen scheiden bij de ontvanherkenning.
ger. De bundel wordt als geheel door
de glasvezel gestuurd, waarbij de fre- Net als de eerste spreker van de dag
quenties niet meer dan 0,8 nm ver- studeerde ook Tjeerd Andinga aan de
Zijn
bedrijf
HuQ
schillen en tot wel 80 lagen gebundeld RuG.
kunnen worden. Veel werk wordt ge- Speechtechnologies vloeide voort uit
daan om het mogelijk te maken op een een zeer succesvol project waaraan
willekeurig punt één signaal uit de bun- hij tijdens zijn promotie had gewerkt.
del te pikken zonder de rest te verDe standaard spraakherkenningsstoren of de bundel te onderbreken.
technieken werken alleen bij een enkelvoudige bron en een geschikte
De
steeds
kleinere
bemonster frequentie.
transistor.
Na de zoveelste koffiepauze was de
beurt aan Jurriaan Schmitz. Momenteel is hij werkzaam bij het NatLab van
Philips en werkt onder andere aan het
verkleinen van CMOS transistoren. Dit
was tevens het onderwerp van zijn
praatje. Hij begon met een korte uitleg over het ontstaan en de ontwikkeling van de transistor. Bij het maken
van transistoren wordt een siliciumplak
laag voor laag bewerkt; het streven is
om de plakken groter te maken en om

Het menselijk basilair membraam
werkt totaal anders en veel beter. Het
membraan is continu in de tijd en
plaats. Elke plaats correspondeert met
een frequentie. Het is mogelijk om het
menselijk gehoor na te bootsen met
een computer. Hierdoor kunnnen de
uitstekende
spraakherkenningskwaliteiten van de mens op de computer benadert worden.
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Nog even het antwoord op de vraag
die Tjeerd in het symposiumboekje
stelde: Welke geluidsbron is onmogelijk te herkennen? Antwoord: De ideale HiFi-instalatie. Het is onmogelijk
om te herkennen of het geluid echt is
of nagebootst.

Borrel
Nadat alle sprekers bedankt waren
voor hun bijdrage aan dit symposium,
ontvingen zij evenals prof. De Hosson,
prof. Van der Giessen en prof.
Francken een erg toepasselijk geschenk; een boek over lichaamstaal.
De borrel die traditioneel na het symposium in de Franckenkamer plaats-

De symposiumcommissie:
v.l.n.r.: Erik Koop, Bart
Postmus & Anneke Praagman.
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vond, had dit jaar een wrange bijsmaak. Vanwege een grote reorganisatie in het gebouw waren we gedwongen de Franckenkamer te verlaten.
Deze borrel zou de laatste zijn die in
deze kamer gehouden zou worden.
Ondanks dat was het erg gezellig en
werd er nog lang geborreld.
Enkele mensen hadden het zo moeilijk met afscheid nemen van de
Franckenkamer dat zij besloten er die
nacht te slapen.

De symposiumcommissie;
Anneke Praagman, Bart
Postmus, Erik Koop

FranckenVrij
De Borrelcommissie; geen woord te veel
commissie is het bevorderen van de
onderlinge contacten tussen de
De Borrelcommissie is een van de Francken-leden. Dit doet de commisactiviteitencommissies van de Fysisch- sie door wekelijks een gezellige borMathematische Faculteitsvereniging. rel te organiseren.
Het doel van de Borrelcie is het bevorderen van de onderlinge contacten De Borrelcommissie van het Francken
tussen de FMF-leden. Dit doet de com- jaar 2000-2001 wordt gevormd door:
missie door maandelijks een gezellig
Ying Hao als zijnde een derde van de
borrel
te
organiseren.
commissie, Georg de tweede derde en
tot slot maakt Johan af en toe de circel
Ja dat kopieer je net van de Borrelcie
compleet. Samen wordt er gezorgd
van de FMF.
voor, natuurlijk, consumpties en
Hoe kom je daar nou bij? Nou opnieuw borrelgelegenheden, wel logisch op
zich. Wie weet komt er binnenkort
dan.
weer een pracht van een thema borEven
voorstellen
rel, dus hou de borden in de gaten.

Even

voorstellen

De Borrelcommissie is een van de
activiteitencommissies van de Technische
Natuurkunde
Vereniging
Francken. Het doel van de borrel-

Ying Hao, Georg & Johan

Het ledenweekend was erg gezellig (z.o.z.).

31

FranckenVrij
Ledenweekend
Traditiegetrouw werd er ook dit
jaar weer een ledenweekend georganiseerd door TFV Professor
Francken. En even traditiegetrouw hield dat net als voorgaande
jaren een weekend relaxen op
Schiermonnikoog in.
Zonder al teveel moeite werden de
voorbereidingen
getroffen:
een
kampeerboerderij geregeld, de boodschappen bij de supermarkt besteld en
de mensen geïnformeerd die mee wilden gaan. De bezetting was dit jaar wat
minder dan voorgaande jaren. Veel leden kampten met geld- of tijdtekort en
zagen zich daardoor genoodzaakt het
jaarlijkse van-alle-gemakken-voorzien-zonder-programma-of-verplichtingen-weekendje te skippen.
Omdat Edzo dezelfde vrijdag promoveerde en sommigen daarbij aanwezig wilden zijn, vertrok de groep in twee
ritten. De eerste groep mensen, waaronder ik, vertrok om vier uur met de
bus. Twee uur later kwamen we aan
op Schiermonnikoog en kregen we gelijk door dat het een behoorlijk koud
weekend zou worden. Na wat rondvragen in het dorp vonden we de weg
naar de kampeerboerderij waar we alvast begonnen met koken. Twee uur
later arriveerde de rest en konden we
aanschuiven voor het avondeten. De
rest van de avond werd voornamelijk
gevuld met een hoop drank, hier en
daar wat fris, en veel maxen. s Avonds
nog een wandeling van een paar kilometer naar het strand onder een
gevoelstemperatuur van minstens 20
en iedereen kon de volgende dag ge-
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garandeerd tot laat in de middag in
zn nest blijven liggen.
Toen iedereen goed en wel opgestaan
en enigszins levensvatbaar was de
volgenden morgen, besloten we de
dag maar te vullen met een van de
extreem weinige dingen die er te doen
zijn op een eiland dat de indruk geeft
nog in de middeleeuwen rond te dwalen: wandelen. Maar bij windkracht
acht en 10 graden vorst ben je daar
al snel op uitgekeken, dus doken we
snel in een plaatselijk strandpaviljoen
om ons te warmen aan de koffie en
snert. Nadat we daar onze tijd hadden uitgezeten onder het genot van
een enerverend potje schaken, waren
we teveel in luxe doordrenkt om de
barre tocht huiswaarts nog te ondernemen, dus werd er voor ons een taxi
gebeld.
Terug op de kampeerboerderij was het
weer tijd om te eten en ons daarna
weer in het drinkgelag te storten. Voor
we het goed en wel beseften was het
zondag en hadden we er weer een
drukke avond op zitten waar ik me op
de een of andere manier weinig van
kan herinneren.
Tot slot nog de grote schoonmaak en
een reis huiswaarts en er zat weer een
geslaagd, voor herhaling vatbaar
ledenweekend op.

Groeten,

Chris

