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Buitenlandse excursie 2003:

Barcelona en Madrid 

Uitgebreid verslag

blz 39

Redactioneel
Natuurlijk duurt het altijd weer langer dan verwacht. Volgens de officiële planning moest deze laatste
Francken Vrij van collegejaar 2002-2003 in de eerste week van juni verschijnen. Gezien het feit dat het
ongeveer juli zal zijn nu deze tekst onder uw aller ogen verschijnt, mogen we met een gerust hart
toegeven: we zijn te laat. Echter we denken dat we een geldig excuus hebben en als u even goed kijkt
naar de omvang van deze editie, dan denken we zelfs dat dit excuus niet meer expliciet genoemd
behoeft te worden. 

Het thema "Impuls" bleek dusdanig goed in de markt te liggen, dat dit nummer de 50 pagina's ruim
overschrijdt. U kunt uw hart ophalen de komende zomervakantie: naast de onderhand traditionele
stukken van de vakgroepen of "Impuls onder de loep" en vaste rubrieken als Fr@ncken online of
Pumba's puzzels, kunt u zich tegoed doen aan het verslag van de Buitenlandse Excursie naar Spanje
en veel persoonlijk ingeleverde kopij van de leden.

Tot slot nog even een persoonlijke noot. Aangezien het collegejaar weer om is, is de hiermee het laat-
ste commissiewerk geleverd. Met pijn in het hart nemen enkele oude rotten afscheid en maken ruimte
voor de nieuwe garde. Het komende jaar zal de productie tot stand komen door de inspanningen van
Stephan Tamminga, Sander ter Veen en Hedde van Hoorn. Auke-siûk zal hen als oud gediende ter
zijde staan. Uiteraard ziet de Francken Vrij er het aankomende collegejaar nog flitsender uit dan tot
nu toe.

Fijne vakantie.
De Redactie
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Colofon

De Francken Vrij is het periodiek

verenigingsorgaan van de T.F.V.

‘Professor Francken’ en wordt ver-

spreid onder haar leden, sponsoren

en andere geïnteresseerden. De

redactie dankt een ieder die heeft

bijgedragen aan het verschijnen van

dit nummer er wenst iedereen veel

plezier bij het lezen.
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Oplage: 500
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(Groningen)
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Voorplaat: 

Gesimuleerde impuls overdracht

tussen twee botsende auto’s. Volg

de pijlen (hadden zij ook moeten

doen).

Ideeën?

Als redactie vernemen wij graag van

de lezers op welke punten het blad

verbeterd zou kunnen worden. Heb je

suggesties of ideeën, wil je zelf mis-

schien actief meewerken aan de vol-

gende editie, laat het ons dan weten.
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het ledenbestand goed bij te houden, terwijl Auke-

siûk de bestaande be-drijvendatabase grondig

heeft uitgebreid. Daarnaast heeft Timon alle open-

staande debiteuren van voorgaande jaren achter

de broek aan gezeten, waardoor ze allen betaald

hebben. Ik denk dat de huidige mate van orde het

nieuwe bestuur een impuls zal geven tot continuer-

ing en verbetering van het gevoerde beleid.

Daarnaast zijn natuurlijk de welbekende

streeplijsten ingevoerd, welke het mogelijk maken

om op de pof te drinken. Daarbij moet worden

opgemerkt dat net als bij het contante betalen van

de leden wordt gevraagd om sociale controle uit te

oefenen op anderen. Vooral de nieuwe eerstejaars

zullen onbekend zijn met dit systeem. Laten we dus

met zijn allen zorgen dat iedereen zich hieraan

houdt en niemand (on)bewust de vereniging

benadeelt.

Dennis en ondergetekende zijn druk bezig met de

vorming van het jaarverslag, waarin een meer uit-

gebreide verslaglegging zal komen en Timon ook

de uiteindelijke jaarafrekening zal presenteren.

Als tipje van de sluier kan ik zeggen dat er toch

wel enige 'reserveringen' gemaakt konden

worden. 

Graag maak ik van de gelegenheid

gebruik om alle commissies die het

afgelopen jaar hard hebben samengewerkt

om iets moois op poten te zetten, te

bedanken voor hun tijd en inzet. Ook wil ik

namens bestuur 2002-2003 het nieuwe bestu-

ur veel succes en vooral plezier toewensen in

het jaar dat voor hen ligt. Oud-besturen blijven

immer beschikbaar om het huidige bestuur met

raad en daad terzijde te staan. 

Tot ziens op de Franckenkamer!

Marten Frantzen

Beste Franckenleden,

Het zit er alweer op. Op de algemene ledenver-

gadering van 16 mei jl. is het bestuur overgedragen

aan 4 enthousiaste mensen die de vereniging een

nieuwe impuls zullen geven. Na een jaar goed

samenspel tussen mij en medebestuursleden

Auke-siûk, Dennis en Timon, zijn we blij het roer

over te kunnen geven aan een nieuwe garde met

een frisse kijk op de zaken. Tegen de tijd dat je

deze Francken Vrij leest, zijn ze degelijk ingewerkt

en klaar voor de ontvangst van de nieuwe lichting

eerstejaars na de zomervakantie.

Te zijner tijd kunnen jullie in het jaarver-

slag alles lezen over de verschillende activiteiten,

excursies, borrels en alles daaromheen die door

het jaar hebben plaatsgevonden. Desondanks zou

ik kort willen aangeven wat bestuur 2002-2003 het

afgelopen jaar onder meer bereikt heeft. 

Als voornaamste punt hebben we de

scheppen van bestuur Steneker

overgenomen en in de chaos

doorgegraven tot er zoveel

mogelijk orde

bovengekomen is.

Onder meer heeft

Dennis gepoogd
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sturen. Ik was te laat. Men was al binnen. En ik?

Ik rende de borrel binnen. Haast, paniek, zweet.

De eerste indruk was gelijk gelegd. Leg dit maar

eens uit aan de mensen die je een jaar te vriend

wil houden...

wat hiervan geleerd?

1. Wanorde is gevaarlijk.

2. Ik trek wanorde aan.

Gelukkig maar, ik sta er niet alleen voor. Mijn be-

stuur heeft eigenschap 2 zeker niet. Zij kunnen mij

dit afleren. En als zij er niet zijn, dan is er nog wel

de groep actievelingen. En die groep groeit. De

invulling van de commissies gaat snel. Wellicht dat

ze binnenkort geheel gevuld zijn. Dan is het tijd

voor nieuwe initiatieven om de profilering te ver-

groten. En die zijn er genoeg. van het bestuur, van

leden en van derden. 

Het wordt gezellig. Straks met de

niewe lichting erbij wordt het druk.

Laten we hopen dat we de nieuwe

kamer(tegenover de huidige)

voor september kunnen

betrekken. Met een paar man

maken we er dan wat moois van.

Doe-het-zelfen. De aankomende

eerstejaars worden dan ver-

welkomd in een puike kamer.

Een goede start van het

nieuwe jaar. Laten

we eraan werken

met zijn allen.

Marc

De eerste conclusies (van een nieuwe voorzitter)

Als voorzitter een lastige vraag krijgen is vervelend.

Een vraag verkeerd begrijpen is gewoon naar.

Dit merkte ik gelijk na mijn aantreden als voorzitter,

vrijdag de 16e van mei j.l. 

Op de overdrachts alv wilden wij gelijk goed begin-

nen. Na de wissel vertelde ik de aanwezigen dat de

drankjes op de borrel gratis waren. Althans, dit gold

voor bier en fris. In de toenmalige chaos vroeg

iemand: en de sterke drank dan? JA! , ja zei ik.

Neem maar. (ik weet niet meer waarom ik dit zei).

Onze sterke drank, zorgvuldig opgebouwd uit de

beste flessen door oud bestuur en actievelingen,

mocht op. Pak maar hoor, lekkerr. Wanorde.

Zeker toen ik als een gek 

naar beneden rende om de

mensen

nog voor

de bor-

rel bij

te
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Van de voorzitter (2)

“Overigens kan ik zeggen dat

er toch wel enige ‘reserverin-

gen’ gemaakt konden worden”



Inleiding

Friday, May 16, 2003 1:54 PM: 'Mocht u het ver-

geten zijn, het thema van deze editie is impuls',

aldus sprak de redacteur van de FranckenVrij mij

vermanend toe en ter aanmoediging 'de deadline is

dinsdag 20 mei a.s.'. Hierna liet hij mij in verwarring

achter, want 'impuls' is toch eigenlijk een slecht

gedefinieerd begrip. Gebruiken wij fysici het vooral

om de hoeveelheid van beweging aan te duiden

('momentum'), impuls is ook gerelateerd aan stoot

en prikkel ('impulse'). In dit stukje gaat het vooral

om de laatste betekenis. We zijn al een jaartje

bezig met de fabricage van nano-clusters, waarbij

impulsoverdracht een belangrijke rol speelt. Nano-

clusters staan vooral in de technisch wetenschap-

pelijke belangstelling vanwege de miniaturisatie

van elektronische schakelingen en mechanische

eigenschappen. In het bijzonder wil men eilandjes

maken met specifieke eigenschappen, die allemaal

dezelfde afmetingen hebben. Het is niet zo moeilijk

te bedenken dat materiaaleigenschappen

afhangen van de grootte van het systeem (zie

Fermi golflengte) en dat zowel structurele als func-

tionele eigenschappen van nano-afmetingen

aanzienlijk kunnen verschillen van die van de bulk.

Een koperdraad die opgebouwd is uit korrels met

een afmeting van 5 nm is ongeveer een orde van

grootte sterker dan de traditionele koperdraden.

Materialen kunnen ook ieder kleur aannemen die je

maar wenst door de korrelgrootte te veranderen.

In het bijzonder zijn magnetische clusters van

nano-afmetingen interessant in toepassingen van

magnetische recording media die een extreem

hoge dichtheid aan informatie kunnen opslaan. Het

is uiteraard van belang dat alle clusters dezelfde

afmeting hebben en zeker niet een brede distribu-

tie. De centrale vraag is natuurlijk: hoe kun je die

nano-clusters maken?

Nano-cluster opstelling

We fabriceren in het onderzoek met Siete Koch,

George Palasantzas en Thomas Vystavel m.b.v.

magnetron sputtering nano-clusters via de zoge-

naamde gas condensatie methode (zie figuur 1 en

referentie [1]). Het voordeel van de methode is dat

een relatief scherpe verdeling naar grootte van de

clusters kan worden gereproduceerd. De atomen

combineren in een gasstroom van argon (druk 4 ·

10 4 mbar) tot kleine clusters van ongeveer 20 nm.

De achtergronddruk is 10-8 mbar, terwijl helium ook

als driftgas gebruikt wordt bij een druk van 

3 · 10 -5 mbar. 

De impulsoverdracht met het substraat speelt een

belangrijke rol. Als de clusters een te hoge kinetis-

che energie hebben (ongeveer 10 eV) slaan zij te

pletter op het substraat en blijft er weinig over.

Alleen een schokgolfje wordt gegenereerd - elec-

tron-phonon interactie- in het substraat en dat is

dan alles. De clusters moeten dus zachtjes wor-

den neergezet (kinetische energie in de orde van

Impuls Onder de loep:
Impulsoverdracht en nanoclusters

Figuur 1. Nano-cluster opstelling
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Inleiding

Friday, May 16, 2003 1:54 PM: 'Mocht u het ver-

geten zijn, het thema van deze editie is impuls',

aldus sprak de redacteur van de FranckenVrij mij

vermanend toe en ter aanmoediging 'de deadline is

dinsdag 20 mei a.s.'. Hierna liet hij mij in verwarring

achter, want 'impuls' is toch eigenlijk een slecht

gedefinieerd begrip. Gebruiken wij fysici het vooral

om de hoeveelheid van beweging aan te duiden

('momentum'), impuls is ook gerelateerd aan stoot

en prikkel ('impulse'). In dit stukje gaat het vooral

om de laatste betekenis. We zijn al een jaartje

bezig met de fabricage van nano-clusters, waarbij

impulsoverdracht een belangrijke rol speelt. Nano-

clusters staan vooral in de technisch wetenschap-

pelijke belangstelling vanwege de miniaturisatie

van elektronische schakelingen en mechanische

eigenschappen. In het bijzonder wil men eilandjes

maken met specifieke eigenschappen, die allemaal

dezelfde afmetingen hebben. Het is niet zo moeilijk

te bedenken dat materiaaleigenschappen

afhangen van de grootte van het systeem (zie

Fermi golflengte) en dat zowel structurele als func-

tionele eigenschappen van nano-afmetingen

aanzienlijk kunnen verschillen van die van de bulk.

en de afgeknotte dodecaëder.

Oppervlakte-energie

Zou je uit deze microscopische waarnemingen ook

nog fysische grootheden kunnen afleiden. Het

antwoord is: ja. De octaëder vorm van de <100>

projectie (figuur 4(b)) in combinatie met de <111>

projectie (figuur 4(a)) leidt tot de conclusie dat de

feitelijke vorm van de cluster een afgeknotte  rom-

bische dodecaëder is, die bestaat uit 12 {110}

vlakken, 6 {100} vlakken en 8 {111} vlakken. De

afknotting van een  rombische dodecaëder

bevordert de bolvorm van de cluster, ofschoon de

fractie van energetisch ongunstige vlakken toe-

neemt. De mate van afknotting kan simpelweg

beschreven worden door de verhouding λ2/λ1 (figu-

ur 4(c)) die gebaseerd is op de zogenaamde

Wulff's constructie (college Fysische

Materiaalkunde, 4e jaars). Als λ2/λ1=0 is er geen

afknotting van de  rombische dodecaëder, terwijl

voor λ2/λ1=1 een volledige afknotting bestaat en

een cuboctaëder wordt gegenereerd.

Experimenteel blijkt λ2/λ1=0.565±0.05, waaruit de

verhouding van de oppervlakte energieën kan 

worden berekend met de relatie

Figuur 2. Impulsoverdracht: clusters met kinetis-

che energie per atoom van: (a)  0.1 eV, (b) 1 eV(b),

en  (c) 10eV  (H. Haberland et al., Phys. Rev. 51,

11061 (1995))

( )2 1 100 110
/ 2 2 /λ λ γ γ= −

Figuur 3. TEM opnamen van een α - Fe cluster. 
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Het resultaat   bevestigt recente theoretische

inzichten: alleen quantum mechanische bereke-

ningen leveren ongeveer dezelfde oppervlakte

energieën van {100} and {110} vlakken (referentie

[2]). Andere, meer benaderde formuleringen voor

het atomaire krachtenspel blijken niet in overeen-

stemming.

Conclusie

Impulsoverdracht blijkt een essentiële rol te spelen

bij de fabricage van nano-clusters. Een te hoge

kinetische energie per atoom levert een verplet-

terende laag op. De atomaire clusters moeten met

respect, d.w.z  met  zachte hand worden behandeld

en leveren nieuwe impulsen op voor ons toekom-

stig onderzoek.

Prof.dr. J.Th.M. De Hosson

Referenties

[1] T. Vystavel, G. Palasantzas, S. A. Koch, J. Th.

M. De Hosson, Appl. Phys. Lett. 82, 197 (2003)

[2] M. J. S. Spencer, A. Hung, I. K. Snook, and I.

Yarovsky, Surface Science 513, 389, 2002

Figuur 4. Fe clusters georiënteerd t.o.v. de elektro-

nen bundel in verschillende richtingen (a) <111>

bcc; (b) <100> bcc. (c) tekening van de <100> pro-

jectie van een rombische dodecaëder afgeknot met

de fractie λ2 / λ1. 

Francken Vrij 7_3        9

Impuls Onder de Loep



Postvak IN 
Over Leuven en België

seld) sloot een stage op IMEC goed aan op m'n

afstudeerwerk en kon ik zonder grote aanpassingen

vrij snel volledig meewerken in de groep.

Ik werk hier nu reeds 2 en een halve maand en ik

moet zeggen dat het me erg goed gevalt hier. Ik

werk onder supervisie van een AIO, die in het

kader van z'n aanstaande promotie werkt met mag-

netische sensoren. In het belang van dat onder-

zoek is het nodig de sensoren zo optimaal mogelijk

te maken en dat is dus gelijk m'n stageopdracht.

Binnen IMEC heeft iedereen enorm veel vrijheid in

z'n doen en laten. Daar bedoel ik meer dat er geen

strenge aanwezigheidscontrole is, er wordt van

iedereen verwacht dat hij of zij netjes en gemo-

tiveerd z'n werk doet. Het is dus voor mij mogelijk

om op de doordeweekse dagen langer door te

werken zodat ik vrijdagmiddag al de trein richting

Nederland kan nemen, dit ervaar ik als een groot

voordeel.

Over de verzorging van IMEC voor de student heb

ik niets te klagen. Je krijgt een riante stagevergoed-

ing, waarvan je makkelijk de huur van je kot

(=kamer) kunt betalen en ook nog eens een pintje

van kunt drinken!. Voor de eerste maand huren ze

een kot voor je waar je, als het je bevalt, tot het

eind van je stage kunt blijven. Vind je het niks dan

kun je zonder problemen zelf naar een kamer

zoeken. Ikzelf woon nu in Antwerpen.

Maar mensen ik adviseer jullie, wanneer je de

mogelijkheid krijgt, grijp de kans om voor 5 maan-

den naar een andere plaats te gaan. Het is echt

een enorme ervaring die erg de moeite waard is.

Gelukkig bied de studie Technische Natuurkunde

genoeg mogelijkheden om zo'n stage voor elkaar

te krijgen

Johan van der Heide

Iedereen die nu technische natuurkunde studeert

weet dat hij of zij vroeg of laat een industriële moet

lopen. Een groot voordeel van onze opleiding is dat

je helemaal zelf mag weten waar je deze stage wilt

lopen. In prinicipe zou je dus stage kunnen gaan

lopen waar je maar wilt. Aanvankelijk had ik zelf

geprobeerd een stageplek te regelen bij een HiFi-

bedrijf ergens in Europa (B&O, Samsung, Sony en

Pioneer) maar daar kreeg ik, mede door de

economische malaise in de wereld, geen stageplek

aangeboden.

Toen ik vervolgens probeerde via de vakgroep aan

een stageplek te komen, kon ik onder andere

kiezen uit Japan, de VS en verschillende locaties in

Europa. Er was een serieuze mogelijkheid om een

plek te bemachtigen in Zurich, bij IBM. Zij hadden

in principe een plek maar konden niet voor een

goede stagevergoeding zorgen (ook hier werkte de

economische situatie niet mee) en aangezien het

leven in Zwitserland niet goedkoop is zou het mij

nooit lukken om dit financieel rond te krijgen. 

Al vrij snel daarna werd ik gewezen op een

mogelijke stage bij IMEC in Leuven. Na een vlotte

emailwisseling werd ik uitgenodigd om een dag te

komen kennismaken en het bedrijf eens te bek-

ijken. Dus na een reis van 6 uur werd ik ontvangen

en mocht ik kennismaken met mijn begeleider hier

en kreeg ik een korte rondleiding. Hij heeft me toen

uitgebreid uitgelegd wat de stageopdracht inhield

en wat er van mij verwacht werd. Dit leek me zeer

interessant en na een korte ontmoeting met de

hoogleraar was alles geregeld. Ik mocht komen

stagelopen!

IMEC staat voor (Interuniversitair Micro-Elektronica

Centrum) en is het grootste onafhankelijke

Europese onderzoekscentrum op het gebied van

micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmeth-

odes en technologieën voor ICT-systemen .

Aangezien ik in de groep "Fysica van

Nanodevices" van Prof. Van Wees mijn afs-

tudeeronderzoek had gedaan, (ik had m'n 

afstudeeronderzoek en industriele stage omgewis-
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“Hallo Franckenleden, 

ik ben Teun Koeman. Inmiddels vierdejaars student

Technische Natuurkunde en ik zal dit jaar de rol

van penningmeester gaan vervullen bij TFV

'Professor Francken'. Tevens zal ik nog actief 

blijven in de compucie en de webcie. In deze rol wil

ik het een en ander gaan automatiseren in de taken

van het penningmeesterschap. O.a door het aan-

vragen van internetbankieren. Pas sinds een jaar is

Francken een serieuze plaats in mijn leven gaan

innemen en door nu deel uit te maken van het

bestuur hoop ik dit jaar ook veel mensen te kunnen

overtuigen van het vele goeds dat Francken te

bieden heeft :-) “

“Ik ben Maaike Wiltjer en ben eerstejaars student

Natuurkunde. Ik ben de nieuwe secretaris van het

bestuur. Het leek me wel leuk om na de borrelcom-

missie wat actiever voor de vereniging te worden.

Dus toen ik werd gevraagd voor het bestuur, leek

het me erg leuk om  me op deze manier actiever

bezig te houden met de vereniging. Nu ben ik de

nieuwe secretaris van het bestuur. Dat houd vooral

in dat je bij iedere vergadering de notulen maakt,

dat je de post ophaalt, contact behoud met de zus-

jes en dat je het ledenbestand up to date houdt.

Misschien zie ik jullie wel eens in de

Franckenkamer. “

Teun:Penningmeester
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“Voordat wij van het nieuw bestuur grootse plannen

presenteren willen wij ons allereerst even

voorstellen. Wij zijn een groep van  4 , bestaande

uit, Hedde, Maaike, Marc en Teun. En we hebben

er zin in. We hopen er wat moois van te maken

aankomend jaar.”

“Ik ben dus Marc, Marc de Boer jullie voorzitter uit

het oosten. Niet dat ik zozeer wijs ben, ik ben

geboren te Zwolle en getogen te Nieuwleusen. Het

was daar prima vertoeven. Toch lokte de stad en

inmiddels woon ik al zo'n vier jaar in Groningen.

Met de studie gaat het goed(naar eigen schema). 

Ik hou van hobbies, maar vooral ook van muziek.

Een beetje richting de Beatles, Bowie en Reed.

Verder ben ik bij vlagen sportief. Zwemmen, tafel-

tennis, squash en zelfs judo heb ik gedaan. De vele

jaren Francken-ervaring hebben mij veel lol

gegeven. Ook commissiewerk had zo zijn nut: ik

zie mezelf ervaren genoeg om de taak van voorzit-

ter op me te kunnen nemen.

Kom eens langs in gebouw 13. Dan kun je ons in

levenden lijve zien.”

“Het begin van mij studie is  nog niet zo lang gele-

den... Als basisschoolleerling zat ik op de Vrije

School in Groningen, totdat mijn mentor vond dat ik

maar gymnasium moest doen, waarom is mij nog

steeds een raadsel. Geweldig nieuws voor mijn

ouders, dus ik ging naar het Maartenscollege.

Eerst in de wijert, vervolgens in Haren. Hier heb ik

in zes jaar, na vier jaar gym, mijn VWO-diploma

gehaald. 

Allereerst was ik van plan niet gelijk door te stu-

deren, maar na enige overweging en mijn eigen lui-

heid kennende, heb ik besloten om toch maar gelijk

door te gaan. Na een niet zo moeilijke keuze

tussen Delft en Groningen ben ik vervolgens hier

terecht gekomen. 

Het afgelopen jaar heb ik hier vooral met veel ple-

zier de gezelligheid bij Francken ontdekt, mede

dankzij mijn activiteiten bij de borrelcommissie en

de wadcie. Hoewel ik nog maar eerstejaars

Technische Natuurkunde ben, heb ik al wel het

gevoel veel betrokken te zijn bij de vereniging. Dit

is ook de reden dat ik nu in het bestuur zit en veel

zin heb om het komende jaar veel te gaan doen,

ook al ben ik verreweg de jongste en de enige

tiener in het bestuur.”

Marc: Voorzitter

Hedde: 
Bedrijvencommissaris /

Vice-voorzitter

Het nieuwe bestuur



kregen we nog even een klein bezoekje aan de

cleanroom die ook heel belangrijk is bij de

preparatie van de samples (zie foto voor impressie

van de cleanroom).

Fysica van Organische Halfgeleiders

Al na drie kwartier moesten we snel weer verder

om de excursie voort te zetten aan de andere kant

van het gebouw bij de vakgroep fysica van orga-

nische halfgeleiders. Ook hier kregen we een inlei-

dend praatje door dhr. Blom. Bij deze vakgroep

wordt onderzoek gedaan naar polymere LED's en

zonnecellen. We kregen uitleg over het verschil

tussen silicium halfgeleiders en polymere halfgelei-

ders en waarom de polymere halfgeleiders steeds

belangrijker worden in de huidige techniek.

Rondleiding (2)

Hierna kregen we ook een rondleiding door de vak-

groep en konden we zelfs de cleanroom in omdat

die verbouwt werd en konden we van dichtbij kijken

hoe de preparatie van de

samples ging en hoe er werd

gemeten aan de samples.

Doordat het al weer heel snel

5 uur was haastten we ons

met z'n allen weer terug naar

de franckenkamer om het

geheel onder het genot van

een lekker koud biertje af te

sluiten en na te bespreken.

Henk Jan Kooij

Activiteiten 
Vakgroepen excursie

Fysica van Nanodevices

Op vrijdag 21 maart zijn we met 15 studenten hele-

maal afgereisd naar de 2e verdieping van gebouw

13 om de vakgroep fysica van nanodevices te

bezoeken. Hier hebben we eerst een inleidend

praatje gehad van de heer van Wees. Hierbij kwam

goed naar voren wat er allemaal gedaan wordt in

de vakgroep en gaf hij een paar voorbeelden van

waar ze precies mee bezig zijn. Onderzoek waar

ze zich op dit moment mee bezig houden zijn onder

andere spintronica en elektrisch transport door een

enkel molecuul.

Rondleiding (1)

Na het korte inleidende praatje was het tijd om een

kleine rondleiding te krijgen door de vakgroep en

gingen we langs de verschillende meetopstellingen

waar we uitleg kregen over welk soort onderzoek

bij welke opstellingen hoorden. We gingen onder

andere langs een cryostaat waar metingen konden

worden gedaan tot 4 mK. Als slot bij deze vakgroep
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Activiteiten 
Karten met het KIvI

ben ik zeer tevreden met de tijd die ik nu gereden

heb." Over zijn kansen durfde Erik niet veel te

zeggen: "Het veld zit erg dicht op elkaar. Het wordt

een lange, zware race waarin van alles kan

gebeuren. Het is gewoon een kwestie van afwacht-

en. Ik moet vooral proberen om in de eerste bocht

uit de problemen te blijven. De 6e plaats is geen

slechte uitgangspositie. Bovendien heb ik net flink

gegeten, dus met de downforce zit het ook wel

goed."

Ook Marc was tevreden met zijn kwalificatie. "Na

mijn problemen in de training had ik niet verwacht

dat ik mij zou kwalificeren. Ik had één goede run,

en gelukkig bleek dat voldoende te zijn, ondanks

dat ik in bocht 6 last had van onderstuur." Marc was

zich bewust van zijn underdog positie: "Om in de

race te kunnen scoren zal er wel het een en ander

moeten gebeuren. Ik moet hopen op pech voor

anderen, dan kan ik scoren. Maar ja, in deze sport

is natuurlijk altijd alles mogelijk. Deze baan biedt

genoeg ruimte om in te halen, dus voor de

toeschouwers zal het ook een interessante wedstri-

jd worden."

Vlak voor de race begon het plotseling te onweren.

Even was er de angst dat de race zich in de regen

zou moeten afspelen. De wedstrijdleiding besloot

echter dat de race gewoon doorgang moest vin-

den. Gelukkig bleef het onweer beperkt tot een

enkele donder, en viel er verder geen drup. Bij de

start reed het veld netjes weg, waarna de strijd kon

beginnen. Er ontvouwde zich een spannende race

die bol stond van de sensatie. De spanning was

continu om te snijden, vooral doordat alle coureurs

voor dezelfde pitstop strategie hadden gekozen.

Allen hadden besloten om te proberen de race zon-

der pitstop uit te rijden.

Vooral de race van Marc was er één met veel inci-

denten. Hij wist zelfs nog enkele ronden de uitein-

delijke winnaar achter zich te houden. Met hand en

tand wist hij zijn positie te verdedigen. Dat hij een

ronde achter lag mocht de pret niet drukken. Deze

ronde achterstand was te wijten aan het  begin van

zijn race. Deze kenmerkte zich door felle gevecht-

en. Hij leek op een goede eindpositie af te 

stevenen totdat een inhaalactie in de hairpin hem

Enige tijd geleden werd onze vereniging uitge-

nodigd om deel te nemen aan een kart race ge-

organiseerd door het KIVI, het koninklijk instituut

van ingenieurs. Deze race vond plaats op don-

derdag avond 8 mei. Francken werd vertegen-

woordigd door maar liefst 8 coureurs. In totaal

waren ongeveer 30 deelnemers op de uitdaging

ingegaan. Alle coureurs kregen de mogelijkheid om

8 minuten te trainen, waarna de kwalificatie plaats

zou vinden. Slechts de snelste 10 van de kwalifi-

catie mochten meedoen aan de finale race.

Sommige fanatieke deelnemers waren vast-

besloten de finale te halen, terwijl andere deel-

nemers meededen onder het mom van de bekende

olympische gedachte.

De training werd door de coureurs vooral gebruikt

om kennis te maken met de baan, en om de opti-

male balans voor hun kart te vinden. Dit ging niet

iedereen even goed af. Een flink aantal coureurs

had de grootste moeite om de kart op de baan te

houden, en in de goede richting te blijven rijden. Na

afloop van de training was dan ook niet iedereen

tevreden met de geleverde prestaties. Gelukkig

hadden de coureurs nog ruim de tijd om hun 

training te evalueren en te bedenken waar ze hun

tijd konden aanscherpen. Er werd dan ook door

enkele coureurs fanatiek tips uitgewisseld en uit-

voerig gediscussieerd over de ideale lijn. Andere

coureurs waren ervan overtuigd dat alcohol een

positief effect op hun snelheid zou hebben en

dronken zichzelf wat moed in.

Na de training begon voor de heren (en enkele

dames) coureurs het echte werk: de kwalificatie.

Deze werd gekenmerkt door een groot aantal in-

cidenten. Na afloop klaagden enkele coureurs over

verkeer tijdens de kwalificatie. Veel van de

coureurs die zich niet hadden gekwalificeerd weten

dat aan langzamere deelnemers die ze tegenkwa-

men tijdens hun snelle rondes.

Erik en Marc mochten naar de finale race om daar

de eer van Francken te verdedigen. Erik had zich

op de 6e positie gekwalificeerd terwijl Marc genoe-

gen moest nemen met plaats 8. Na zijn slechte

prestatie in de training was Erik toch wel de grote

verrassing. "Gezien mijn slechte tijd in de training
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hun medailles in ontvangst te nemen. Uiteindelijke

winnaar van de race was Jan Feitsma. Na het tra-

ditionele champagne spuiten, werd er nog lang

nagepraat.

Herman Nicolai

fataal werd. Vanaf dat moment begon voor Marc

een lange inhaalrace. Dat wil zeggen, en race

waarin hij vooral werd ingehaald. Uiteindelijk fin-

ishte Marc op de 9e plaats. "Ik zat goed in de wed-

strijd en mijn kart reed perfect. Opeens gooide die

gast achter mij zijn kart in een gat dat er niet was.

Ja, en dan verlies je zo veel tijd, dan kun je alleen

nog maar redden wat er te redden valt. Het is ook

jammer dat er geen uitvallers waren." Marc kijkt nu

vooral naar de toekomst: "Ik ben blij de race te

hebben uitgereden, dat geeft hoop op meer."

Erik reed een solide race. Na één plaats verloren te

zijn reed hij onbedreigd naar de 7e plaats. "Mijn

start was niet echt goed, daardoor verloor ik in het

begin een plaats. Ik kon daarna mijn positie wel

verdedigen, maar de mensen die voor mij reden

kon ik gewoon niet bijhouden. Wil ik voor de over-

winning gaan, dan zal ik dus ergens nog wat snel-

heid moeten vinden."

Na afloop van de race mochten de eerste drie

geklasseerde coureurs naar het podium om daar

Wie of wat is het KIvI? Kijk voor meer informatie

op bladzijde 37.
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LaTeX, toch de moeite van het leren
waard??

Het meest gangbare besturingsysteem bij het overgrote merendeel van de wereld en ook onder de

studenten (technische) natuurkunde is nog steeds Windows. Het is dan dus ook niet gek dat bijna

alle studenten van onze vereninging zonder problemen om kunnen gaan met de tekstverwerker

Word die doorgaans gebruikt wordt bij Windows. Op zich is dit best opmerkelijk aangezien de goed-

koopste versie van dit pakket toch bijna � 200,- kost! Het zal wel standaard geleverd worden bij

nieuwe pc's ;-). 

De programma's die in het Officepakket geleverd worden, kent eigenlijk iedereen. Maar wanneer

men gaat afstuderen en een wetenschappelijk artikel van de APS (the American Physical Society.

www.aps.org) bekijkt dan zal direct het afwijkende lettertype opvallen: het is namelijk niet de stan-

daard "Times New Roman" die we kennen van Word. Ook veel dictaten die op het IWI, of bij

Theoretische natuurkunde worden geschreven zijn niet met Word gemaakt. Oorzaak hiervan is over

het algemeen het besturingssyteem waarop deze wetenschappers hun computers laten werken. 

Aangezien Linux voor deze mensen om veel redenen praktischer is, kunnen ze geen gebruik

maken van Microft's Officepakket (waar ze soms niet geheel rouwig om zijn) en wijken dus uit naar

andere tekstverwerker. Deze tekstverwerker heet LaTeX (spreek uit: Latech) en wordt dus nog

steeds veel gebruikt in met name de wetenschappelijke wereld en het is dus ook niet ondenkbaar

dat je hier vroeg of laat mee in aanraking komt, vandaar een introductie. Overigens is met komst

van Openoffice (www.openoffice.org) ook een hele goede (gratis) vervanger van Microsoft Office

voor linux op de markt gekomen, zodat je als linuxgebruiker niet altijd op LaTeX aangewezen bent.

Groot verschil van LaTeX met bijvoorbeeld Word is dat het niet volgens het WYSIWYG (What You

See Is What You Get) principe werkt. Bij LaTeX typ je eerst je document en geeft met behulp van

commando's in je document aan of bepaalde woorden vet, cursief of wat de lettergrote moet zijn.

Vervolgens stop je het document in de LaTeX compiler, en die genereert je output in een file (.dvi)

waarin alle commandos verwerkt zijn tot je uiteindelijke document. Met een simpel commando kun

die document vervolgens naar je (laser)printer sturen. Deze manier van werken zal enorm moeten

wennen. Wanneer een commando verkeerd getypt is zal de compiler een foutmelding geven en

moet er weer gezocht worden naar je fout. Maar goed het enorme grote voordeel van LaTeX is dat

je je absoluut geen zorgen meer hoeft te maken over de opmaak van je document. 

Dit is omdat de plaats van voetnoten, bladzijdenummers, kopjes, inhoudsopgaves en tekstjes onder

je plaatjes en de nummering van de plaatjes en hoofdstukken worden volledig door LaTeX worden

gedaan en dit gaat verbluffend goed. Ook verwijzingen naar een bepaald hoofdstuk kun je

dynamisch aangeven zodat bij het tussenvoegen van een hoofdstuk alle nummers keurig mee

opschuiven. Ik weet zeker dat wanneer je het principe van LaTeX doorhebt je voor grote docu-

menten (afstudeer/stage verslagen) nooit meer anders wilt. 



Het gaat in dit artikel te ver om alle LaTeX commandos door te nemen. Er is echter een hele goede

(nederlandse) handleiding te downloaden op www.cs.uu.nl/~piet/latexhnd.pdf en via: 

www.professorfrancken.nl/files/latex.zip kun je een zipfile downloaden die een globale LaTeX

plate bevat. Hij bestaat uit een hoofdfile (latex.tex) waarin alle verwijzingen staan naar de volgende

hoofdstukken. In iedere file staat achter de % commentaar. Je zou deze template kunnen gebuiken

en aan kunnen passen aan je persoonlijke wensen

LaTeX is oorspronkelijk ontworpen voor Linux/Unix maar er er inmiddels ook een versie voor

Windows. Deze heet Miktex en is vrij te downloaden via www.miktex.org. Je hebt naast de files van

miktex.org ook een editor nodig en hier zou je in principe iedere tekstverwerker kunnen gebruiken

(notepad, Word) maar de enige aanrader als programma om de texfiles te schrijven is WinEDT

(www.winedt.com). Deze is als 30-dagen trial te downloaden maar we hebben tot op heden nog

steeds geen crack kunnen vinden die het langer dan 30 dagen uithoud. Maar goed, je kunt altijd

nog Linux installeren of op zoek gaan naar een alternatieve editor.

Japaveh@hotmail.com

Vetste dos-game van het moment:
Zatacka, achtung die kurve!

Al sinds enkele weken is de Franckenkamer drukker bezet dan ooit. En wel door mensen die aan

hun nieuwe verslaving moeten toegeven, namelijk: Zatacka! De tafel wordt aan de kant geschoven

en moet plaatsmaken voor de bank die achter de computer wordt gezet. Want dit antieke spel is

met maar liefst zes deelnemers te spelen.

Elk van de spelers bestuurt een worm die

met een constante snelheid vooruit gaat en

alleen rechts- of linksom kan draaien. De

spanning stijgt wanneer de zes krioelende

wormen elkaar de weg af proberen te snij-

den en dan op het laatste moment nog een

vluchtweg denken te vinden, om vervolgens

tot de conclusie te komen dat ze zichzelf

hopeloos in de knoop hebben gewerkt. Dit

alles gaat door totdat een speler zich onder

het uitroepen van "Konec Hry" winnaar van

het potje mag noemen. Uiteraard dit spel

ook te downloaden, en wel op: 

http://www.professorfrancken.nl/files/zatacka.zip



Gootgooien met Francken

"Bowlen.. Wat is dat ook alweer??" Dat moeten vol-

gens ons een aantal mensen gedacht hebben toen

ze aankwamen bij de bowlingbaan.. Want sommi-

gen STONDEN daar toch een potje te prutsen! (ik

noem geen namen, maar ze zaten/zitten in het

bestuur)

Op woensdag 12 maart was er door de borrelcom-

missie een bowlingavond georganiseerd. Zo'n 20

enthousiastelingen gingen mee. Vooral Timon,

Dennis en Maaike blonken uit in het door ons

ingestelde kampioenschap gootgooien. Wel sneu

voor de kegels trouwens, want die kregen kramp

van het lange wachten…

Grote verliezers van het gootgooien waren overi-

gens Erik en Teun met een belachelijk hoge score

van bijna 140.. Ik geloof dat ze het gootgooien nog

niet helemaal onder de knie hadden. Waarschijnlijk

had dit te maken de soort drank die met grote

hoeveelheden genuttigd werd: bier, bier, bier…

Oja, we moesten iets zeggen over impuls geloof ik..

Impuls van het bier ter stimulatie van de werpkun-

sten, impuls van de bal die de kegels zou moeten

raken, impuls van de team-genoten die je aan-

m o e d i g e n ,

impuls van je

tegenpartij die je

maar al te graag

zou willen inmak-

en (hetzij met

gootgooien, het-

zij met kegels

raken..), noem

maar op eigen-

lijk… Al met al

dus een heftig

impulsief spellet-

je dat bowlen,

zeker de moeite

waard om nog

eens te doen. Er

komt in elk geval

genoeg impuls

uit de groep!

Johan de Vries &

Maaike Wiltjer

Werpkunsten.

De impulsieve aanmoedigingen.

Spannend!

Activiteiten
Bowlen
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Een kijkje bij Onderzoeksgroep
Computational Physics

" Het bestuderen van de eigenschappen

van mesoscopische spin systemen (in 

samenwerking met de groep van Prof. 

S. Miyashita van de universiteit van 

Tokyo en Dr. V.V. Dobrovitski van Ames 

Laboratory)

" Koolstof nanobuizen voor microgolf 

bronnen (EEG project in samenwerking 

met Thales Frankrijk, universiteit van 

Fribourg en universiteit van Cambridge)

Omdat we hier niet op alle onderwerpen dieper

kunnen ingaan, zullen we enkel over ons onder-

zoek aan de fotonische bandkloof materialen iets

meer vertellen.

Fotonische bandkloof kristallen zijn periodische

dielektrische composiet structuren die in een

bepaald frekwentiegebied de propagatie van elek-

tromagnetische golven, in elke bewegingsrichting

en voor elke polarisatie, verbieden. Dit frekwen-

tiegebied wordt de fotonische bandkloof van het

materiaal genoemd. De fotonische bandkloof wordt

gekarakteriseerd door twee grootheden: de

breedte van de bandkloof en de middenfrekwentie

van de kloof. De karakteristieken van fotonische

bandkloven zijn afhankelijk van het dielektrisch

contrast tussen de composieten, van de symmetrie

en de topologie van de de structuur, en de van

vullingsfactor, i.e. de verhouding van het volume

van elk dielectricum in verhouding tot het totale vo-

lume van de composiet structuur.

De fotonische bandkloof in een fotonisch kristal is

een analogon van de elektronsiche bandkloof in

een halfgeleider. In een halfgeleider zorgt de peri-

odische rangschikking van atomen in het kristal-

rooster ervoor dat er een interval van energieën

bestaat waarvoor de elektronen niet door het mate-

riaal kunnen propageren. Voor fotonische kristallen

bestaat er zo geen "natuurlijke periodische

rangschikking" en moet die dus op één of andere

manier gemaakt worden. Het maken van deze

kristallen is een grote uitdaging.

Naar analogie met de halfgeleider technologie zou

Door:

Dr. Kristel Michielsen (kristel@phys.rug.nl), 

Prof. Dr. Hans De Raedt (deraedt@phys.rug.nl)

Onze groep ontwikkelt modellen en computer algo-

ritmes voor het beschrijven en simuleren van

bepaalde fysische systemen. Deze fysische syste-

men kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Het

kan gaan van het bestuderen van vrij fundamentele

fysische problemen tot het onderzoeken van syste-

men met een meer toegepast karakter. Alhoewel

we uiteraard ook theoretisch werk verrichten voor

de aanpak van onze problemen staat de computer

toch over het algemeen centraal in ons onderzoek.

Meestal wordt door de onderzoekers in de groep

aan vrij verschillende onderwerpen gewerkt. Op dit

ogenblik zijn deze onderwerpen:

" Het ontwikkelen van verschillende algo

ritmes voor het oplossen van de tijds-

afhankelijke Maxwell vergelijkingen.

" Het bestuderen van de eigenschappen

van fotonische bandkloof kristallen (in

samenwerking met de groepen van 

Prof. A. Lagendijk en Prof. W. Vos van

de Technische Universiteit Twente)

" Moleculaire dynamica simulaties van

nano-indentatie exprimenten (in samen

werking met de groep van Prof. J.Th.M.

De Hosson)

" Het modelleren op multi-schaal van 

breuken in materialen  (in samenwerk

ing met de groepen van Prof. E. van der 

Giessen en Prof. J.Th.M. De Hosson)

" Beeldanalyse van o.a. CT scan 

opnames van aluminium schuimen (in 

samenwerking met de groep van Prof. 

J.Th.M. De Hosson)

" Het bestuderen van het toepassingsge

bied van de Maxwell vergelijkingen en 

de diffusievergelijkingen (FOM program

ma "Waves in Complex Media")

" Quantum computers (in samenwerking 

met de groep van Prof. S. Miyashita van 

de universiteit van Tokyo)

Francken Vrij 7_3        19

Een kijkje bij Onderzoeksgroep Computational Physics



20 Francken Vrij 7_3    

Een kijkje bij Onderzoeksgroep Computational Physics

lijke Maxwell vergelijkingen numeriek op te lossen.

Als toepassing hebben we drie-dimensionale

bicontinue dielektrische structuren bestudeerd.

Deze structuren worden beschreven door mathe-

matische vergelijkingen met goniometrische func-

ties.

In bijzondere gevallen vormt het scheidingsopper-

vlak tussen de twee dielektrische materialen een

drievoudig periodisch minimaal oppervlak. Dit is

een oppervlak dat periodisch is in de drie coördi-

naatrichtingen en waarvoor de gemiddelde krom-

ming nul is in elk punt van het oppervlak (i.e. mini-

maal oppervlakken zijn opgebouwd uit perfekte

zadels). Deze oppervlakken kunnen verschillende

kristalsymmetrieën hebben. Enkele voorbeelden

van deze oppervlakken worden gegeven in Fig.1.

De benaming "minimaal" is afkomstig van expri-

menten van de negentiende eeuwse Belgische

fysicus Plateau. Hij dompelde metalen kaders (niet

noodzakelijk vlak) onder in een zeepoplossing. De

zeepfilm die zich opspant in het kader is zodanig

dat de oppervlakte vrije energie minmaal is, i.e.

zodanig dat de oppervlakte van de film minimaal is.

Vandaar de naam "minimaal oppervlak".

Het periodische scheidingsoppervlak tussen de

twee dielektrische materialen (dat niet noodzakelijk

minimaal is) verdeelt het volume in twee geschei-

den subvolumes. Elk subvolume vormt een conti-

nue netwerk in het hele systeem. Vandaar de naam

"bicontinue" structuur in het geval van de verdeling

van het oppervlak in twee subvolumes. Er bestaan

een fotonisch bandkloof materiaal namelijk kunnen

gebruikt worden voor het maken van geïntegreerde

optische schakelingen wat vele interessante

toepassingen met zich mee zou brengen. Eén van

de grote uitdagingen wordt gevormd door het feit

dat in het algemeen de roosterconstante van het

fotonisch kristal (i.e. de afmeting van de eenheids-

cel) ongeveer gelijk moet zijn aan de golflengte van

het licht of van de elektromagnetische golven die

men wil "controleren". De telecommunicatie indus-

trie werkt bijvoorbeeld met straling met een

golflengte van 1.5  m. De fotonische kristallen

moeten dus afmetingen hebben in de orde van

micrometers waarbij de interne structuren afme-

-tingen hebben in de orde van nanometers. Het is

duidelijk dat het op grote schaal fabriceren van

dergelijke kleine dielektrische structuren niet een-

voudig is en dat daarbij allerlei hoogtechnologische

processen ingezet worden zoals microfabricatie,

microlythografie, het weven van dielektrische

draden, zelf-organisatie van systemen zoals in

polymerenmengsels.

Vanuit theoretisch standpunt is het interessant om

nieuwe fotonische kristallen te ontwerpen en hun

eigenschappen te bestuderen. De studie van de

propagatie van licht in fotonische kristallen gebeurt

door middel van het oplossen van de Maxwell

vergelijkingen. In het algemeen kunnen deze

vergelijkingen enkel in zeer eenvoudige gevallen

analytisch opgelost worden. In de groep

Computational Physics hebben we verschillende

(nieuwe) algoritmes ontwikkeld om de tijdsafhanke-

P(Pm3m) D (Fd3m) G (I4132)

Figuur 1. Eenheidscellen van enkele minimaal oppervlakken: P (primitief), D (diamant) en G (gyroïde).

Tussen haakjes is de kristallografische ruimtegroep weergegeven.
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Een kijkje bij Onderzoeksgroep Computational Physics

ook meervoudige continue structuren, maar deze

hebben wij niet bestudeerd.

We hebben verschillende bicontinue dielektische

structuren onderzocht op het bestaan van fotoni-

sche bandkloven. De fotonische kristallen met de

grootste bandkloof zijn van het type D, G en C(I2-

Y**), een structuur behorende tot de hoogste kubi-

sche symmetriegroep. In Fig.2 worden enkele van

deze structuren getoond.

In het algemeen kunnen we uit ons onderzoek

besluiten dat binnen een bepaalde symmetriegroep

enkel de kubische structuren met de meest een-

voudige topologie een fotonische bandkloof

hebben. Het verhogen van de symmetrie van de

structuur verwoest niet noodzakelijk de fotonische

bandkloof, maar het kan wel zijn dat de topologie

van de structuur complexer moet zijn vooraleer een

fotonische bandkloof optreedt. 

Indien we veronderstellen dat de dielektrische

functie van het materiaal onafhankelijk is van de

frekwentie dan heeft een fotonisch kristal ontwor-

pen voor een bepaalde lengteschaal dezelfde frac-

tionale kloof (i.e. breedte van de bandkloof gedeeld

door de middenfrekwentie van de kloof) als een

kristal voor gelijk welke andere lengteschaal. Het

doel is nu om fotonische kristallen met een struc-

tuur zoals hierboven beschreven te fabriceren voor

bepaalde lengtes van de eenheidscel. De meest

voor de hand liggende techniek hiervoor zou zelf-

organisatie zijn van polymeermengsels of colloï-

dale mengsels kunnen zijn. Momenteel is het

echter nog steeds moeilijk om grote mono-kristal-

lijne gebieden te maken met een voldoende hoog

dielektrisch contrast en met de gewenste afme-

tingen van de eenheidscel. Bovendien moeten de

gevormde structuren ook nog de juiste symmetrie

en topologie hebben. Als theoretische groep kun-

nen wij echter wel aangeven welke structuren de

meeste slagingskansen hebben in het vormen van

een echt fotonisch kristal.

Voor meer informatie over ons onderzoek kan je

een kijkje nemen op onze web site:

http://www.compphys.rug.nl

Een Flashy overzicht van onze aktiviteiten vind je

op: http://rugth30.phys.rug.nl/compphys.

Figuur 2. 

2x2x2 eenheidscellen

van enkele bi-

continue dielektrische

structuren.  φ is de

vullingsfactor van het

dielektrische materiaal

met de grootste dielek-

trische constante 

(grijze structuur). 
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"Pumba's puzzels"

'Het dagelijks leven van een

Franckenkamerbezoeker zit

vol berekening, kansen &

kansberekening'

Om een impuls te geven aan de

scherpte binnen de Franckenleden

op het gebied van de kansbereken-

ing, heeft Pumba voor deze aflever-

ing van zijn puzzels enkele waargebeurde gevallen

van binnen en buiten de Franckenkamer bijeenger-

aapt. De impulsieve puzzelaar zal merken dat

enkele vraagstukken meer vragen dan op het

eerste gezicht gevraagd lijkt. 

"Simba says"

Pumba's puzzles doet zijn

hartelijke gelukwensen vanwege

het winnen van zo'n felbegeerde

taart toekomen aan de winnares

van de vorige editie: Ingrid Luijkx.

De correcte oplossing van het logi-

gram was als het volgt:

Goed, eenieder is weer uitgedaagd om een cor-

recte oplossing in te leveren bij Pumba, dit maal

uiterlijk 1 september. Insturen kan ook naar be-

stuur@professorfrancken.nl.

De Puzzels

1.  Verjaardagen; er is natuurlijk altijd een kans dat

op een vergadering twee of meer mensen op

dezelfde dag jarig zijn...

(gegeven 365 dagen per jaar, gegeven een gelijke

verdeling van verjaardagen over het jaar)

a) Hoeveel mensen moeten er aanwezig zijn tij-

dens een willekeurige pauze in de Franckenkamer,

zodat je veilig kunt gokken dat twee of meer

mensen op dezelfde dag jarig zijn?  (m.a.w. wan-

neer is deze kans groter dan de kans dat dit niet

het geval is?)

b) Hoeveel mensen moeten er aanwezig zijn, zodat

je veilig kunt gokken dat een van de aanwezigen

op dezelfde dag jarig is als de nieuwe voorzitter?

(m.a.w. wanneer is deze kans groter dan de kans

dat dit niet het geval is?)

Zeven enveloppen

Het nieuwe bestuur moet acht brieven in de juiste

acht enveloppen doen. Ze hebben alle brieven

willekeurig in de enveloppen gedaan. Hoe groot is

de kans dat het ze  gelukt is om precies 7 envelop-

pen in de juiste enveloppen te doen?

Armen

Een theoretisch ingesteld Franckenlid oppert de

volgende vraag: hoe groot is de kans dat de

eerstvolgende bezoeker van de Franckenkamer

een bovengemiddeld aantal armen heeft:

a) Nul

b) Zeer onwaarschijnlijk

c) Bijna zeker

d) Zeker

Koffieblikken

Het gaat nu om het volgende: de kandidaat om

koffie te zetten heeft de keus uit drie koffieblikken

en slechts een verbergt koffie. De kandidaat gokt al

op één van de blikken en als hij zijn keus heeft

gemaakt, maakt een lid van de borrelcommissie,

die duidelijk over voorkennis

beschikt in deze, een

van de twee andere

blikken open. Het blik blijkt

niet de grote prijs te verber-

gen, maar slechts

zaagsel. "Als je dit blik

had gekozen," zegt het

lid van de borrelcom-

missie, "had je zaagsel gevonden. Wil

je nog veranderen van koffieblik?"
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Wat moet de kandidaat nu doen? Blijven bij zijn

eerste keus, wisselen, of maakt het niet uit? En

waarom? 

Tien Enveloppen

Het nieuwe bestuur heeft tien

verschillende en per-

soonlijke brieven

geschreven en

de enveloppen ge-

adresseerd. Dan stop-

pen zij elke brief in een

w i l l e k e u r i g e

enveloppe. Hoeveel

brieven, verwacht je

gemiddeld te vinden in de juiste enveloppen?

De lucifer

Als ik een lucifer op twee willekeurige plaat-

sen breek, hoe groot is de kans dat de

lucifer daarna een driehoek kan vor-

men? En geef de mogelijke sce-

nario's? 

Terugschrijven, of niet?

Drie personen ontvangen van

iemand een brief. In die brief staat, dat

twee anderen een gelijke brief hebben ont-

vangen en dat als een van de drie terug schri-

jft zij alle drie een grote prijs ontvangen. Alle drie

willen natuurlijk dat een van hen terugschrijft, want

dan winnen ze. De drie briefontvangers kennen

elkaar niet en kunnen op geen enkele wijze met

elkaar communiceren. 

Wat is de beste methode om de hoogst mogelijke

kans te hebben om te winnen (wat zou jij

doen?). Hoe hoog is de

waarschijnlijkheid dat

daadwerkelijk maar

een van de drie antwo-

ordt. 

Kentekenplaten

Enkele autofanatici in de Franckenkamer filosofer-

en over de kentekenplaten

in Nederland. We krijgen in

Nederland nl. kentekenpla-

ten met drie letters een

streepje en dan drie cijfers.

Neem nu aan dat alle

mogelijke kentekenplaten wor-

den gemaakt, wat is de kans

dat een kentekenplaat tenmin-

ste één herhaalde letter en/of cijfer

heeft? 

Winst verzekerd?.

Jeroen  en Armand doen een spelletje. Beide

hebben een munt en die leggen ze tegelijkertijd op

tafel. Ieder van hen mag geheel en al voor zichzelf

bepalen of hij de munt met de kopzijde of met de

muntzijde boven neerlegt. Uiteraard mag geen van

beiden zien wat de ander heeft neergelegd voor

hij zelf zijn munt neerlegt. Uitbetaling gaat

als volgt:

Als Jeroen munt heeft en Armand

heeft kop, betaalt Jeroen aan

Armand 3 gulden. Als Jeroen

kop heeft en Armand heeft

munt, betaalt Jeroen aan

Armand 1gulden. Als ze allebei

kop hebben, krijgt Jeroen van

Armand 2 gulden. Als ze allebei munt

hebben, krijgt Jeroen van Armand 2 gulden.

Zoals gebruikelijk bij spelletjes, spelen ze dit

spel een groot aantal malen. Na verloop van tijd

klaagt Armand dat hij verliest. 't Gaat niet hard naar

beneden, maar wel gestaag; hij raakt langzaam

maar zeker verder in de min. Kan dat anders dan

toeval zijn? En zo ja, hoe doet Jeroen dit?

Tossen met een oneerlijke munt

Hoe kun je met een oneerlijke munt (de munt valt

vaker op kop) toch een 50/50

kans genereren?  
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Werken bij 
Corus

Tijdens het persen van een motorkap bijvoorbeeld,

moeten de legeringen goed vervormbaar zijn en

mogen ze absoluut  geen scheurvorming vertonen.

Gedurende het latere verfproces (onder hoge tem-

peratuur) moeten ze

juist weer een

veel 

hogere sterkte

verkrijgen om de auto zijn uiteindelijke stevigheid

en veiligheid te kunnen verschaffen. Je kunt je

dus voorstellen dat hier een flinke dosis optimal-

isatie aan te pas komt.

Al met al dus zeer uitdagend werk, dat nog eens

aangevuld wordt met een flink pakket aan oplei-

dingen binnen het Talent-Development Programma

van Corus. Dit om je naast research/metaalkunde

ook op andere vlakken, zoals bijvoorbeeld (pro-

ject)-management, te kunnen ontwikkelen.

Marc-Jan de Haas

Werken bij Corus als Technisch Natuurkundige /

Materiaalkundige uit Groningen, wat houdt dat pre-

cies in ? Dat is een vraag die ik mezelf enige tijd

geleden ook stelde. Inmiddels ben ik ruim een jaar

werkzaam bij dit bedrijf en zal ik een impressie

proberen te geven.

Momenteel werk ik bij de afdeling Aluminium

Metallurgy van Corus Research and Technology.

Deze afdeling verricht hoofdzakelijk het onderzoek

voor de verschillende Corus Aluminium business-

units (o.a. de walserijen in Koblenz en Duffel,

maar ook de gieterij in Delfzijl). De R&D

organisatie is opgezet volgens een

matrix-structuur, waar-

bij de research-pro-

gramma's verdeeld wor-

den over de verschillende

kennisgroepen. De

twee grootste

Aluminium research-

programma's zijn Aerospace

en Automotive. Ik

werk aan projecten

binnen het laatste

programma.

De projecten binnen Automotive hebben voor-

namelijk betrekking op het ontwikkelen van

nieuwe c.q.  verbeterde aluminium-legeringen voor

de automobiel-industrie.

Aangezien er in de huidige auto's steeds meer alu-

minium verwerkt wordt, is dit een tamelijk dynamis-

che wereld. De legeringen voor de moeten aan

allerlei eisen voldoen. Deze worden veelal

opgelegd door de klanten (o.a. Volvo, Daimler,

Peugeot en Porsche).

Werken bij Corus
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Impuls: P = -i@—

van onze correspondent in Theoretenland: Dennis Westra

over dat ruimte-tijd-gebied waarbinnen het experi-

ment plaatsvindt. Als je dan je rekenwerk goed

doet, kom je er vanzelf op uit dat het gemiddelde

inderdaad weer de klassieke formule zal

weergeven, ofwel <P> = m <v>. Met behulp van de

Schrödinger formule is te bewijzen dat dit altijd

klopt en dit gaat onder de naam van het Ehrenfest-

theorema (zie het boek van Griffith's), wat dus

eigenlijk beweert dat klassieke formules uit de

kwantummechanica volgen na een geschikte mid-

deling. 

Maar er is meer. Impulsbehoud bijvoorbeeld … Je

kan bewijzen dat als je systeem translatiesym-

metrisch is er behoud van impuls is. Aangezien een

infinitesimale translatie x → x+dx overeenkomt met

een infinitesimale coördinatentransformatie x→
x'=x+dx, valt te verwachten  dat er een relatie is

tussen impuls (-behoud) en invariantie onder coör-

dinatentransformaties. En die is er … (ander was ik

er ook niet over begonnen). Aangezien impuls als

operator wordt voorgesteld door een gradiënt, kun-

nen we voor een veld V(x) schrijven: 

(met dank

aanTaylor)

Ofwel, het verschil in V onder translaties wordt

gegenereerd door P. Met andere manier, P

genereert translaties. En infinitesimale translaties

kunnen coördinatentransformaties geven; P

genereert coördinatentransformaties. Veel verder

kan ik helaas niet in op de relatie tussen impuls en

coördinatentransformaties, want dat wordt iets

teveel wiskunde en met meer wiskunde wordt dit

stukje eerder een collegedictaat (en dat komt mis-

schien ooit nog). 

Maar nu we weten dat het impuls een belangrijkere 

rol speelt dan alleen 'de hoeveelheid beweging'

kunnen we iets moois verkennen. Namelijk, ik kan

nu iets over supergravitatie vertellen. Er zijn ver-

schillende manieren om naar supergravitatie te

De meeste natuurkundigen (en natuurkunde-stu-

denten) hebben een zeer goed te omschrijven idee

wat impuls is. Namelijk de hoeveelheid beweging,

toch? Voor een deeltje met massa m en snelheid v

wordt de impuls p gegeven door  p=mv. Nu zit er

veel meer achter het idee impuls. In dit stukje

probeer ik een verband tussen dingen als super-

symmetrie en zwaartekracht en impuls uit te

leggen. Dat is niet makkelijk. Er komt eigenlijk ook

wel wat wiskunde bij kijken. Hopelijk is het gelukt

om de wiskunde meer illustratief te laten zijn dan

noodzakelijk om het geheel te snappen. Dit stukje

bevat dan ook geen plaatjes, maar formules. En

hopelijk gaat de lezer zich verbazen op welke

plaatsen de "p" van imPuls allemaal voorkomt.

Voor de studenten is er nog een noot; een klein

beetje kennis van kwantummechanica is wel

wenselijk. 

De eerder gegeven formule voor impuls is in de

meeste gevallen (klassiek en niet te snel) goed.

Voor erg snelle deeltjes (v ~c) moeten we de rela-

tivistische factor γ invoeren en dan wordt de impuls

gegeven door  p= γmv. Met de komst van de kwan-

tummechanica worden de dingen echt even

anders. Dan worden observabelen - zoals de

impuls, maar ook plaats (eigenlijk de te meten

grootheden) -  weergegeven door operatoren die

weer werken op golffuncties. Een operator voert

een golffunctie over in een andere golffunctie en

met behulp van een operator wordt die informatie

uit de golffunctie gehaald die nodig is om de bij-

behorende grootheid te berekenen. Even een con-

creet voorbeeld; de impuls wordt meestal

weergegeven door de operator:

waarbij — de gradiënt voorstelt. Stel nu dat de toe-

stand van een deeltje wordt weergegeven door een

golffunctie y(x,t). Dan wordt de te meten impuls
berekent uit een gemiddelde, waarbij gemiddeld 

wordt over de plaats en tijd waar het experiment

plaats vindt. Ofwel, men berekent de integraal van
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Q x fermion = boson     Q x boson = fermion.

En stel dat dit zodanig gebeurt dat de theorie

invariant is onder deze operatie van Q, dan is de

theorie supersymmetrisch. Bestaan zulke theo-

rieën? Jazeker!! (Net als eerder, anders was ik er

niet over begonnen.) Maar de operator Q moet wel

aan bepaalde regels voldoen. Onder andere is in te

zien dat Q zelf een fermion moet zijn, want de spin

van (Q fermion) is de spin van Q plus de spin van

een fermion en om een heeltallig getal te krijgen

moet de spin van Q dus ook oneven-halftallig zijn.

Maar dat betekent dat Q ook een index (spinor-

indices; technisch detail, gewoon aannemen dus)

moet hebben, net als een vector. Dus Q heeft com-

ponenten Qa. De index a loopt in d dimensies

(tijd+ruimte!!) over 1 tot en met 2^ (Int[d/2]) *. Dus

in 4 dimensies van 1 tot en met 4, maar in

9+1dimensies over 1 tot en met 32.  De andere

regels volgen uit bepaalde eisen die ik het liefst niet

nader specificeer; ze zijn lastig uit te leggen. Maar

de belangrijkste regel is wel de volgende:

(let op! De P van imPuls!)

waarbij de som over de index i loopt en (Gi)ab zijn

de componenten van een set matrices Gi. De

ijverige student herkent natuurlijk hierin de anti-

commutator. Dat is net zoiets als de commutator,

maar dan met een plusteken in plaats van een

minteken. Dus, als we nu even de details weg-

denken en ons concentreren op wat er nu eigenlijk

staat, zien we dat de operator die de supersymme-

trie tussen bosonen en fermionen genereert in

relatie staat met de impuls, en die genereert coör-

dinatentransformaties.  Nu dan nog even een

woord over coördinatentransformaties. De 

natuurkunde moet invariant zijn hoe je kijkt naar de 

natuur en hoe je je coördinaten definieert. Einstein

realiseerde zich dit erg goed en vanuit dit principe

bouwde hij de algemene relativiteitstheorie. Heel

kijken en de manier die ik presenteer vind ik zelf

niet onaardig. Het is niet mijn eigen manier, maar

eigenlijk een redelijk conventionele manier, desal-

niettemin kan dat ook mooi zijn. Eerst supersym-

metrie. Wat is dat? Nou, volgens de kwantum-

mechanica bestaat de wereld om ons heen uit twee

soorten deeltjes; fermionen en bosonen. Een pro-

ton is een voorbeeld van een fermion. Bosonen

zien we wat minder en dat is ook best logisch.

Fermionen zijn deeltjes die niet graag met meer

dan één fermion in dezelfde toestand zitten. Dat

betekent onder andere dat ze niet 'op elkaar' willen

zitten; er is een soort schijnbare kracht die ze ervan

weerhoudt echt dicht bij elkaar te zitten. Voor boso-

nen geldt dat niet; ze zitten juist dolgraag bij elkaar

en op elkaar. Stel nu dat ik en de stoel waarop ik 

tijdens het schrijven zit bosonen waren, dan

zouden ze dolgraag op elkaar zitten en in ieder

geval niet elkaar op afstand houden. Maar dan zou

ik dus met de stoel moeten samensmelten doordat

de zwaartekracht mij op de stoel duwt. Toch voel ik

dat de stoel een druk op mij uitoefent en die druk

weerhoudt mij ervan om door de stoel heen te

vallen naar de aarde. Ofwel, ik en de stoel bestaan

uit fermionen. Bosonen zien we dus ook niet zo

snel, want ze smelten samen en kunnen overal

doorheen. Ik verwaarloos nu het effect van andere

krachten maar het als je die wel mee in rekening

neemt wordt het verhaal iets technischer maar de

conclusie blijft hetzelfde. Een fermion heeft

oneven-halftallige spin (s =1/2, 3/2, 5/2,...) en een

boson heeft heeltallige spin (s = 0,1,2,...), en dat is

even-halftallig (0,2/2, 4/2, 6/2,…). Op zich is de

opsplitsing van de natuur tussen fermionen en

bosonen een beetje raar en als theoreet zie je het

liefst dat er een bepaald symmetrieprincipe is. Dus

al is het maar om esthetische redenen (en die vind

ik vaak goed genoeg, maar er blijken ook nog

echte fysische redenen te zijn); we zouden eens

theorieën moeten bekijken die een symmetrie

hebben  tussen fermionen en bosonen. Dus, stel,

er is een operator Q die een boson in een fermion

verandert en vice versa:

Im
p

u
ls
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vaker een stukje te schrijven vanuit een theoreti-

sche optiek. Dat leek mij leuk en ik vroeg me af of

meer mensen dat vonden. Als iemand bijvoorbeeld

mij dit sterk wil afraden of mij hierin wil aanmoedi-

gen of een onderwerp wil aandragen, kan deze en

gene mij bereiken via denniswestra@hotmail.com.

En ter afsluiting hoop ik dat het begrip van de lezer

omtrent impuls, supersymmetrie en zwaartekracht

en de onderlinge relatie iets is verruimd. 

Dennis Westra

* Int[x] is het grootste gehele getal dat kleiner of

gelijk  is aan x. Ofwel, de troep achter de komma

weggooien. Vb.: Int[2]=2, Int[5/2]=2 en

Int[11/2]=Int[10/2]=5.  

mooi, maar hij kreeg een theorie over

zwaartekracht. Zwaartekracht bleek een 

schijnkracht! Het is een effect dat optreed door de

kromming van ruimtetijd. De overgang van het ene

naar het andere coördinatenstelsel bleek 

schijnkrachten met zich mee te brengen; de

zwaartekracht! (Voor een meer gedetailleerde uit-

leg, zie de standaardliteratuur, zoals het boek van

d'Inverno, Introducing Einsteins' theory of

Relativity). Samengevat, coördinatentrans-

formaties en zwaartekracht kennen een sterke

relatie; met de één de ander en zonder de één niet

de ander.

Dus, we hebben de volgende relaties;

zwaartekracht ⇔ coördinatentransformaties

coördinatentransformaties ⇔ impuls

impuls ⇔ supersymmetrie

Ofwel: zwaartekracht ⇔⇔  supersymmetrie.

Symmetrie tussen fermionen en bosonen is te

implementeren in een theorie en dan krijg je - als je

het goed doet - zwaartekracht kado! Deze theorie

is dan een supergravitatie theorie. Dat is nog eens

een stukje unificatie! Toen men dit besefte is men

met vereende impuls alle supergravitatie theorieën

gaan construeren die er maar te construeren 

vielen. Deze theorieën bleken vaak de lage-

energie limiet te zijn van de snarentheorieën, die

ook al gravitatie als kadootje teruggaven voor de

gedane moeite van het bouwen van de theorie. Zo

kwam in eens alles weer mooi bij elkaar. Super

toch?

Maar goed, dat is hoe impuls de wereld van de 

theoretische natuurkunde voor altijd heeft gete-

kend, door supersymmetrie en gravitatie te

verbinden. Maar, er is meer. Zo zit mijn bestuurs-

jaar er inmiddels op en kan ik op mijn lauweren

rusten (hoop ik). Hopelijk neemt het nieuwe be-

stuur met frisse moed alles van het afgematte

vorige bestuur over en kunnen zij onze vereniging

voorzien van een nieuwe impuls. Welke dat is, ligt

voornamelijk aan jullie, de lezers en de leden. Nog

een ander puntje. Men heeft mij gevraagd om 

Im
p

u
ls
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Activiteiten 
Excursie naar de NAM

soonlijke manier. Dit grote, machtige bedrijf lijkt zo

een stuk warmer. De Borrel na afloop was uiteraard

zeer de moeite waard.

Conclusie:

NS afgekeurd

NAM goedgekeurd

Marc

Woensdag 16 april was het zover, NAM dag. 's

Ochtends vroeg(voor negen uur) hadden we afge-

sproken op het CS te Groningen. Wij van Francken

kwamen met zo'n 12 man en onze vrienden van

Bernoulli met minstens zo veel. Ik had bijna de trein

gemist omdat ik nog zonodig een kaartje voor het

concert van Paul Mccartney moest kopen.(Leuk

concert overigens). Hoe dan ook. We zaten al voor

negen uur in de trein met een kortingskaartje. Ja

dat is mogelijk als je een ov-kaart hebt. Lang leve

de student.

En toen kwam de conducteur. Deze man zag aan

ons kaartje dat we al voor negen uur in de trein

zaten (het was al tegen half tien) en dat mag niet.

In de kleine lettertjes op je ov staat dat je weekend-

ov geheel niet geldig is als kortingskaart voor 9 uur

(door de week). Een waardeloos ding dus. 

Enigszins verpest kwamen we aan bij de NAM,

maar dat ging snel over. De uitstraling van het

gebouw had iets van: goed, zakelijk, groot, rijk. Dat

spreekt aan. Gelijk werden we ontvangen in een

luxe vergaderruimte. Hier luisterden wij o.a. naar

een voordracht van een behoorlijk hoge baas bij de

NAM. Deze vertelde de gehele geschiedenis van

de NAM en het politieke verhaal wat hieraan vast-

kleefde. Erg interessant, naar mijn mening.

De NAM heeft een leuk publiekstrekkertje: Het

Namfitheater. Een bioscoopzaaltje met een enorm

scherm. Als je een speciaal brilletje opzet kun je in

3d kijken. Ze toonden ons het 3d gaslandschap

onder Groningen. Er bleken dus tòch bergen te zijn

in Groningen.

Hierna werd het tijd om op locatie te kijken. Dit

deden we in Norg. Hier staat een gasstation; groots

opgezet allemaal.

Ik zal jullie lezers niet te veel overspoelen met tech-

nische informatie betreffende gastransport. Deze is

er zeker in dit wereldje. Kom eens vragen als je

geinteresseerd bent. Het aardigst vond ik toch wel

het contact met de werknemers aldaar. Zij

beschreven de NAM allemaal op hun eigen, per-
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Education: the NIMR Scholarship

Training and education of researchers (PhDs and

post-docs) is one of the most important activities of

the NIMR and these researchers constitute more

than three-quarters of the total employee base of

the NIMR. To effectively employ, leverage and sup-

port this research pool requires a solid foundation

of academic staff members (fellows and cluster

leaders) and supporting technical positions. In

addition to academic training and education, the

NIMR also provides continued education for indus-

try through the NIMR College.

However, even with these platforms in place, the

NIMR cannot be successful if it can not attract new

talent. Following the recent introduction of the

BaMa structure, a NIMR Scholarship will be

launched to provide incentives for top Master's stu-

dents through :

- financial reward

- opportunity to work in close contact with

industry;

- the opportunity to gain international 

experience by conducting research at 

another university abroad.

The NIMR Scholarship will be positioned as a sup-

port to the Master's programmes that are being for-

mulated by the university partners. It is not consid-

ered effective for the NIMR to develop its own

accredited Master's curriculum (resource con-

straints, potential conflicts of interest with academ-

ic partners). Rather, the NIMR's role lies in the co-

ordination and joint marketing & communication of

the curricula offered at universities and in attracting

students by creating a high profile 

scholarship.

Information:

prof.dr. J.Th.M. De Hosson 

hossonj@phys.rug.nl

NIMR office: 

Dr. E. van Westing 

vanwesting@nimr.nl







JA HOOR DAAR IS IE WEER, DE BEKENDE BORRELPRAAT. SINDS HET
UITKOMEN VAN DE VORIGE FRANCKEN VRIJ IS ER WEER VEEL
GEBEURD IN DE FRANCKENKAMER. ELKE VRIJDAG KOMEN STUDENT
EN VAKGROEPLEDEN BIJ ELKAAR OM ONDER HET GENOT VAN EEN
PINT DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN TE BESPREKEN, WAARBIJ
OOK ZEKER HET NATUURKUNDE GEHALTE RUIM VOLDOENDE IS.
ZEKER NU ER EEN NIEUWE RAGE ONTKETEND IS ONDER DE LEDEN,
HET COMPUTERSPEL 'ZATACKA', ZAL ER TOT IN DE LATE UREN
GEBORRELD GAAN WORDEN (OOK DOORDEWEEKS). DIE GAATJES
BLIJKEN DAN INDERDAAD MOEILIJKER TE NEMEN NA HET NUTTIGEN
VAN EEN ALCOHOLISCHE VERSNAPERING. WE HEBBEN EEN NIEUW
BESTUUR EN DAT BETEKENT DAT ER OOK EEN OVERDRACHTBORREL
IS GEWEEST. EN WAT VOOR EEN! GESPONSORD DOOR SONNEMA
KONDEN WE “MAXEN” WAT WE WILDEN EN DE SNACKS
NAMEN OOK GRETIG AFTREK. 

HOPELIJK KUNNEN WE DE RELATIE
MET SONNEMA VOORTZETTEN EN EEN
KEER EEN EXCURSIE REGELEN. HET
MAG GEZEGD WORDEN DAT DE BOR-
RELCOMMISSIE ZIJN ZAKEN GOED
GEREGELD HEEFT HET AFGELOPEN
JAAR, HET BIER LAG OP TIJD KOUD. BIJ
DEZE WENSEN WE DE NIEUWE 
COMMISSIE, VOOR WIE DE VERENIGING
NOG MENSEN ZOEKT, VEEL PLEZIER
TOE TIJDENS HET ORGANISEREN VAN
DE BORRELS.
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Postvak IN 
Resonantie en Relaxatie

Het energieverschil tussen deze twee toestanden

is direct proportioneel met het externe magnetische

veld en kan worden uitgezonden in de vorm van

elektromagnetische straling als een proton van een

hogere energietoestand naar een lagere migreert.

De frequentie van de straling is evenredig met het

externe magnetische veld en is gelijk aan de

Larmorfrequentie:

ω0 = γ B0

waarbij B0 gelijk aan het magnetische veld is en γ
de gyromagnetische constante (42.57 MhzT-1)

Om nu informatie te krijgen over protonen is er iets

nodig: excitatie. Dit wordt gedaan door het systeem

van spins een 'klap' te geven middels een radiofre-

quente puls gelijk aan de Larmorfrequentie. Als

gevolg van dit tijdelijke oscillerende magnetische

veld gaan de protonen in een andere richting pre-

cederen of rondtollen. Het is mogelijk om de proto-

nen een puls te geven zodat deze over een hoek

van 90°  worden geroteerd.

Als gevolg van deze oscillerende puls is het

makkelijker om dit te bekijken in een roterend

stelsel met dezelfde frequentie als de puls.

Na deze excitatie is de invloed van het B1 veld weg

Resonantie en Relaxatie,

op zoek naar de frequentie na de FM herindeling.

Zoals bekend bestaat het menselijke lichaam voor-

namelijk uit elementaire bouwstoffen zoals water-

stof, koolstof en zuurstof. Hiervan is waterstof het

meest vertegenwoordigd in het lichaam in de vorm

van water. Eén van de eigenschappen van elemen-

taire deeltjes is het begrip spin. Dit betekend dat

elementaire deeltjes om hun eigen as draaien.

Als gevolg van de rotatie van een geladen deeltje

(in het geval van waterstof: 1 proton) is er ook een

bijbehorend magnetisch veld. Dus een proton kan

worden opgevat als een klein magneetje.

Wanneer nu een proton in een sterk magnetisch

veld wordt geplaatst ondervindt het een koppel.

Vergelijk dit maar met een kompasnaald die zich in

de richting van het magnetische veld richt. 

Vanwege  kwantummechanische toestanden die

beperkt zijn kan een proton zich niet helemaal richt-

en aan het magnetisch veld. Bij waterstof zijn twee

toestanden mogelijk, parallel en anti-parallel. 

Figuur 2. Waterstof heeft twee toegestane 

toestanden.
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Figuur 1. Een proton die precedeert rond een

extern magnetisch veld.
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scheid in het lichaam waardoor anatomische scans

mogelijk zijn. Hoe deze signalen spatieel worden

gecodeerd komt in een later stukje en voert op dit

moment te ver.

Bij het nieuwe neuroimaging centrum staat sinds

kort een 3 T MRI scanner. De larmorfrequentie bij

deze frequentie is dus 127.7 Mhz. De exi-

tatiepulsen worden met deze frequentie uitgevoerd.

Voer het bereik van je radio op en luister naar radio

neuroimaging…. 

Cris Lanting

en zal de magnetisatie weer in de richting van het

statische veld gaan staan. Als gevolg hiervan wordt

energie afgestaan aan naburige spins of aan het

rooster waar de protonen in zitten. Dit proces heet

relaxatie en begint bij eindiging van de exci-

tatiepuls.

Gedurende het relaxatieproces gaan zowel de lon-

gitudinale (Mz) als de transversale (Mxy) compo-

nent van de magnetisatie naar een evenwichtssitu-

atie. Deze twee vormen van relaxatie zijn

onafhankelijk van elkaar.

De transversale component is sneller verdwenen

dan de longitudinale component als gevolg van

defasering. Na het aanbrengen van een B1 veld is

er sprake van coherente precessie. Alle spins pre-

cederen in dezelfde fase. Als dit wegvalt gaan de

spins defaseren als gevolg van spin-spin interactie.

Deze zorgen ervoor dat er een locale variatie in het

magnetische veld optreedt wat zorgt voor variatie

in de frequentie van precessie. Dit fenomeen heet

spin-spin relaxatie en wordt bepaald aan de hand

van T2.

De longitudinale relaxatie is vergeleken met de T2

relaxatie traag omdat het moleculaire rooster slecht

energie op kan nemen of af kan staan. Deze vorm

van relaxatie heet ook spin-rooster of spin-lattice

relaxatie waarbij het rooster de energie op kan

nemen. Deze relaxatietijd wordt bepaald door T1.

Met een spoel zijn deze twee vormen van relaxatie

buiten het lichaam te meten en de variatie in

hoeveelheden protonen (water) zorgen voor onder-

Figuur 3. Precessie van de magnetisatie als

gevolg van een statisch veld B0 en een

oscillerend veld B1 in een A) lab systeem en B)

een roterend stelsel.

Figuur 4. De magnetisatie M in evenwicht (A) en

de magnetisatie bij een extra B1 veld. De Mz

component is de longitudinale component en de

Mxy is de transversale component.
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Figuur 6. Een T1 (links) en een T2 (rechts)  beeld van de hersenen. (bron: The Basics of MRI, Joseph P.

Hornak. http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/). Let hier ook op de afwijking die in beide beelden zichtbaar is!

Bron overige figuren: MR, Basic Principles of MR imaging, Philips.

Figuur 5. Longitudinale en transversale relaxatie. Maat hiervoor zijn de T1 en

T2 tijd waarbij T2 < T1.
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Koninklijk Instituut voor Ingenieurs

Na je studie..

Als je afgestudeerd bent en gaat werken, verandert

er nogal wat in je persoonlijk situatie. Het KIvI biedt

je de mogelijkheden om deze veranderingen op te

vangen; denk aan contacten met collega-inge-

nieurs, bijeenkomsten om je op de hoogte te

houden van de laatste snufjes op je vakgebied en

de vele excursies naar bedrijven. Bovendien

bieden de 34 vakafdelingen je als (student)lid een

prima netwerk dat belangrijk is voor je carrière. Na

het beëindigen van je studie valt de mogelijkheid

weg om in een studie- of studentenvereniging

actief te blijven. Zorg dan dat je de overstap naar

het KivI al hebt gemaakt.

Redenen om lid te worden in het kort

- KivI nieuws en het technologietijdschrift 

De Ingenieur; hét magazine voor 

iedereen met interesse voor techniek, 

tweewekelijks op de deurmat.

- Kennisoverdracht & Netwerken; Jaarlijks

600 activiteiten waarbij je relevante con

tacten kan leggen.

- Loopbaanservice; persoonlijke ledenser

vice in de vorm van loopbaanadvisering,

publicaties en cursussen voor werk 

Wat is en doet het KIvI?

Het KIvI is de grootste belangenvereniging voor

universitair opgeleide ingenieurs in Nederland. Ook

in het buitenland is het KIvI een begrip. Het zet zich

namelijk in voor de beroepsgroep in haar geheel en

voor de belangen van de ingenieur persoonlijk. Het

KivI telt rond de 15.000 leden, onder wie ruim

duizend student-leden. Dit zijn hoofdzakelijk stu-

denten die een technische of gedeeltelijk techni-

sche studie volgen.

Jonge leden

Als student-lid kun je je aansluiten bij een van de

34 (vak)afdelingen en 6 Regio's. Daarnaast ben je

tot vijf jaar na je afstuderen automatisch lid van de

Afdeling Jonge Leden (AJL). De AJL organiseert

allerlei gezellige topactiviteiten die bedoeld zijn om

studenten in contact te brengen met reeds wer-

kende ingenieurs, maar ook studenten van andere

studierichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan

lasergamen, waterskiën, karten enz. Zo zijn bij de

laatste kartactiviteit ook een behoorlijk aantal

Francken-leden aanwezig geweest, die al snel

duidelijk maakten dat Technische Natuurkunde

studeren blijkbaar niet te combineren valt met het

op een normale manier besturen van een voertuig.

Zorg ervoor dat je bij de herkansing bent.
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voor extra info surf naar: 

www.kivi.nl



En dus..

Wordt lid van deze prachtige vereniging en sluit je

aan bij vele duizenden ingenieurs die je voor-

gingen. Voor de prijs hoef je het in ieder geval niet

te laten. Als student kan je al lid worden voor maar

35 eetjes per jaar. Inschrijven kan bij één van de

Fancken kamers of op onderstaand emailadres.

Wil je eerst nog wat extra informatie of eens een

keer een ingenieur thuis ontvangen, dan is dit na-

tuurlijk ook geen probleem en mail dan maar even. 

Namens de Afdeling Jonge Leden,

Sjoerd Smit,

Thomas Dekker.

KIvI Noord

Nijenborgh 4

9747 AG Groningen

kivi.noord@fwn.rug.nl

tel: 050-3638481

(dinsdags tussen 12:00 uur en 14:00 uur)

zoekenden en werkende ingenieurs.

- Ingenieursrechtshulp; een half uur gratis

juridisch advies per jaar op o.a. arbeids-

rechtelijk gebied en een reductietarief bij

voortgezette belangenbehartiging.

- Ingenieursservice; een service op maat 

voor de ingenieur op het gebied van 

bankzaken, verzekeringen (o.a. arbeids-

ongeschiktheid), hypotheek 

enzovoorts.

- Ir. titel en opleidingen; door lid te worden

geef je aan waarde te hechten aan de 

bewaking van de kwaliteit van de inge

nieursopleidingen en de waarde van de 

ir. titel.

- Imago ingenieur; bedragen aan het 

publieke debat en aan acties om het 

imago van de ir. te verbeteren (bijv. 

Project  'Ingenieur voor de klas').

- Afdeling Jonge Leden; supermooie 

ontspannende activiteiten in je eigen 

regio.
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9. De handige Harry-award: oftewel de B2-, Rob &

Nico, Piet Paulusma-award.

10. De vrouw-onvriendelijkheids-award: een tradi-

tionele en ook van oudsher zeer gewild.

11. De man-onvriendelijkheids-award: Sinds 1973.

12. De groeps-onvriendelijkheids-award: Wie is het

minst makke lammetje?

13. De Maarten van Rossem-award: Tegendraads

& Aftands.

14. De Schwalbe-award: simulatie of hypochonder

doen is een vak, maar je kunt er ook een kunst van

maken.

15. De Ik-weet-het-beter-award: wie bepaalt dan

dat de zwaartekracht naar beneden wijst?!; anders

bouw je toch gewoon een perpetuüm mobile…

16. De zware pûût-award: die konden wij ook niet

netjes omschrijven. "Alles wat ze zegt, slik ik voor

zoete koek, maar mijn telefoon is helaas al dagen

zoek".

17. De lekker pûh-award: als in "sliep-uit".

18. De lamzak-award: Nu even NIET!!, ben zo

terug. Dag vriendjes en vriendinnetjes, tot de vol-

gende keer maar weer.

19. De mF-award: ook met min-

der Fooi is door matige

Fratsen het een

megaFactuur.

20. De Kelly-award: wie

is het mooist omgebouwd,

of heeft dat niet nodig?

21. De harem-award: Ali

Baba had behalve 40 rovers

ook 5 vrouwen.

22. De Porno-award: de dag

dat hij weer door een vrouw gewonnen wordt,

zullen wij en u en de andere

mensen met aan zekerheid gren-

zende waarschijnlijkheid niet meer

meemaken.

23. De Acda en de Munnik-award:

hoe rook het vondelpark vannacht?

24. De Willem Barentsz-award: voor

de niet-routeplanner onder ons.

25. De Hans Christiaan Andersen-

award: er was eens een natuurkun-

destudent die nog slapper ouwe-

hoerde dan Armand en Jeroen

samen over de vuilstort en wie er

voor zorgde dat ze daar te laat kwa-

men.

26. De H.J.-award: vertel iets, maak

Spanje 2003 

het dan nóg wat oninteres-

santer en hou dit

even vol. Herhalen

moet.

27. De

Roadrunner-

award: miep-miep.

28. De Barbie-award:

Miep Miep.

29. De Korsakov-

award: ehm, ., ..,,, … " hm

30. De naai-award: Sander

Nijman zou trots op je zijn!

31. De valium-award: Alle Dagen Hiermee iets min-

der Druk, graag.

32. De cultuurbarbaar-award: als het niet kapot

kan, dan is het ook niet leuk.

33. De Daphne Deckers-award: lang niet iedereen

hoeft op de foto. Camera loves you.

34. De Regilio Tuur-award: brute vrouwonvrien-

delijkheid, die de dader eigenlijk binnenshoofds

zou moeten houden.

35. See Buy Fly-award: ik kwam, zag en verloor.

36. Dé CINDY-award = de oevre-prijs: wie rijgt er

stelselmatig de meeste awards aan zijn / haar ket-

ting.

De award- en excursiecommissie

De commissie neemt alvast haar

eigen awards in ontvangst!

18        Reisverslag Buitenlandse Excursie



Cindy-award!

Spanje 2003 

Door de jaren heen heeft de beta-student, ja, ook

het Francken-lid zich gekenmerkt door een typi-

sche aanleg tot onhandige en ronduit lompe

gedragingen. Voor de meest bekwame personen

binnen dit sociale klunsterrein, is in een ver

verleden een prijs in het leven geroepen. Deze

prijs, vernoemd naar de eerste winnares, vanwege

haar vraag naar de prijs van artikelen bij knaakland

is tegenwoordig beter bekend en berucht onder de

naam "Cindy-award".

De ultieme gelegenheid om elkaar op Cindy-

gehalte te testen is natuurlijk de buitenlandse

excursie. Door de vele contacturen en de

stressvolle situaties die zo'n reis met zich mee-

brengt, waren er dit jaar in Spanje dan ook vol-

doende kansen om één van de felbegeerde

titels in de wacht te slepen. En gelukkig voor

ons, de uitreikers van de Cindy-awards, waren

de meldingen van rariteiten legio en werd het

groene boekje met grote regelmaat

getrokken.

Al gauw werd duidelijk dat tijdens deze reis de

deelnemers zich niet inhielden, maar binnen een

veeltal aan categoriën met elkaar de strijd aangin-

gen. Direct de eerste dag was er al een noodza-

ak tot categorie-differentiatie en van lieverlee

steeg het award-aantal het aantal deelnemers

teboven. Uiteindelijk varieerden de awards van

"Hans Christiaan Andersen-award", via de

"Schwalbe-award" tot de "Porno-

award".

Het groene boekje raakte naar-

mate de week vorderde gestaag

vol, en mede dankzij het

lamenterende (om een award-

vragende) handschrift van

Timon, werd het produ-ceren

van het nuvolgende complete overzicht van awards

een monnikenwerk om niet te zeggen een hels kar-

wei. Boven onszelf uitstijgend destilleerden wij na

uiteraard lang beraad en de immer bijbehorende

hoog oplopende trein van emoties, in een nacht

gelijkende Wiegels, de ongelukkigen, daar zij tot in

den treuren zullen worden nagehoond, uitgejouwd,

achtervolgd, met rotte eieren bekogeld, of enig- en

anderlei & eetgerei, doch in dier voege terecht.

Alhoewel leedvermaak ook vermaak is, zullen de

winnende personen hier niet vermeld worden. Elk

nadeel heb z'n voordeel. Publiekelijke ventilatie

van de namen van winnaars zoniet schandpaal-

nageling, zal, wegens de excessief grove en

ronduit beledigende aard van deze reve-

latie plaats vinden tijdens een exclusieve

borrel in besloten kring, u kunt allen deze

Francken Vrij dus als een uitnodiging

beschouwen. Gezien de context van

deze alinea mag ook niet onvermeld bli-

jven, daarom ook bij deze, "1 zwaluw

maakt nog geen zomer" en "honni soit

qui mal y pense", concluderend:

1. De padvinder-award: voor het laten

omlopen van de groep met een mini-

mum van 20 minuten.

2.De tien voor taal-award: vul

zelf maar een sterk staaltje van fonetisch wél

correct schrijven in, bijv. Kroes als in Cruz.

3. De geen cent teveel-award: (is net een

soort nasi, sorry …) Ons bent zûnig. 

4. De Teddy-award: for an outstanding per-

formance in adorability or cuteness under big

pressure.

5. De goudvis-award: het beestje zijn kenmerk-

ende geheugen van 3 seconden verklaart

de naam.

6. Dé Carlo Fiscallini-award:

voor de lompste versierpoging.

Carlo die de uitgestoken arm

van een op de dansvloer

gevallen schone als uitnodiging

zag om ernaast te komen

liggen en eens stevig te kop-

kluiven.

7. De topografie leer je in groep 3-award: zo van

Sevilla, kun je dat eten? ook bekend als "vakantie-

man, gezellig hè!".

8. De Lambik-award: leuker kun je het jezelf niet
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And The winner Is...

2.00 uur: "Jullie moeten 's nachts niet alleen over

straat gaan in Madrid. We brengen jullie wel even

thuis."

2.10 uur: "Gelukkig weet jij de weg."

2.15 uur: "Komt dit plein iemand bekend voor?"

2.30 uur: "Linksaf." "Nee, rechtsaf." "We vragen

het wel even". 

2.40 uur: "Ik zei toch dat het rechtsaf was."

2.45 uur: "Kijk eens, de hostel. Nu lopen wij weer

terug." "Veel succes!"

Als Else en ik even later uit het slaapkamerraam

kijken, zien we ze nog net in de taxi stappen, terug

naar de Salsabar vier straten verderop. 

Bij aankomst in Spanje was het

al gauw duidelijk dat onze

groep die week ruwweg uit

twee subgroepen zou bestaan:

bikkels die elke nacht Madrid of

Barcelona tot in de kleine uur-

tjes onveilig zouden maken en,

om het zo te zeggen, de min-

dere bikkels. Ik behoorde

duidelijk tot de tweede cate-

gorie. Voordeel daarvan was

dat ik overdag niet hoefde te

slapen en nog aardig wat van

de twee steden kon zien. 

Wat me van Barcelona vooral is

bijgebleven is de prachtige lig-

ging van de stad en de mediter-

rane sfeer. Op de eerste dag

beklommen we met behulp van

een kabelbaantje een van de

heuvels rondom Barcelona.

Vanaf het kasteel op de heuvel

had je een geweldig uitzicht

over de stad, de haven en de

Middellandse Zee. Met een

kaart in de hand probeerden we

ons zo een beetje te oriënteren

op de stad. 

De Sagrada Familia was met haar hoge, bijzondere

torens eenvoudig te herkennen, bij andere attrac-

ties, zoals het stadion van FC Barelona, was dat

wat lastiger. Wat je in zo'n geval niet moet doen, zo

heb ik toen geleerd, is een kwartier de stad bestu-

deren en dan zeggen: "Dus dáár ligt Barcelona!"

Dat komt je namelijk op een nominatie te staan

voor een "domme-uitspraken-award", die in tegen-

stelling tot de "vrouw-onvriendelijkheid-award" níet

felbegeerd is.

De rit in de nachtbus van Barcelona naar Madrid en

het bijbehorende nachtelijke bezoek aan een truck-

erscafé was een bijzondere ervaring, waarvan we

de volgende dag in een heel groot park een beetje

konden bijkomen. Erg bijzonder vond ik het muse-

um voor moderne kunst dat ik daarna met Daniel

en Else bezocht met veel werken van Salvador

Dali.

Op de laatste avond dronken we, terug in

Barcelona, met de hele groep nog iets in een café

vlakbij onze hostel. Een aantal mensen verlangde

inmiddels terug naar huis (vriendje/vriendinnetje)

en het aantal te winnen awards was gedurende de

week drastisch uitgebreid ( "man-vriendelijkheid-

award", "man-onvriendelijkheid-award", etc.).

Armand, Ingrid, Jeroen en Timon werden uitge-

breid bedankt voor de organisatie van de hele

excursie wat ze erg goed voor elkaar hadden. Op

één ding na dan: het is nog steeds een raadsel wie

de awards gewonnen heeft….!

Annemieke Hendrickx

De bikkels

feesten

door tot in

de late 

uurtjes!

Mindere bikkels vertrouwen op

hun reisgids en verkennen de stad

liever overdag...
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Eten, drinken en
Gadgets

tie, nabij een vliegveld uitgerust met dit systeem

gecombineerd met GBAS, op minimaal 5 cm

nauwkeurig kan worden bepaald. De tunnel in the

sky is een 3D-projectie op een schermpje van de

CDI informatie. Zodat de piloot ook weet welke

manoeuvres hij in de nabije toekomst moet ver-

richten.

De laatste voordracht werd verzorgd door Juan

Carlo en ging over Ground Based Augmentation

Systems en in het bijzonder het certificeren.

Eindelijk wisten we wat GBAS was. Hierna werd

ons duidelijk dat GBAS opgesplitst is in 3 cate-

gorieën (CATI, CATII en CATIII). Bij CATI is het

voor de piloot noodzakelijk om tijdens het landen

de landingsbaan te zien. Bij CATII en III is dit niet

noodzakelijk. Momenteel is AENAbezig dit sys-

teem te certificeren. Dit gebeurt in 2 fases. Phase I

Honeywell SLS-2000 DGPS SCAT-I en daarna

Phase II validation and certification. Daarnaast is

dit ook nodig voor ISAGNSS. Dit is het apparaat

aan boord van de Beechcraft King Air A100. In

ieder geval is AENAonder de naam OPTIMAL

bezig een project te starten om dit grootschaliger in

te voeren.

Na deze laatste voordracht werden de betrokkenen

bedankt en ontvingen we een tasje met een T-shirt

en een jaarverslag op cd. Terugkijkend denk ik dat

ik van deze excursie veel heb geleerd. 

Redmer van Tijum

Geheel volgens traditie volgt er een opsomming

van de secundaire voorwaarden bij de excursies.

Laseda

·Geen koffie bij aankomst

·Ontzettend goede lunch aan het eind 

van de excursie, met allerlei soorten 

frisdrank en een grote variëteit aan 

belegde broodjes, sandwiches en garni-

tuur.

CNM & ICMAB

·Geen koffie bij ontvangst

·Koffie tussendoor (voor eigen rekening)

·Literatuur over het onderzoek daar

UAM & ICMM

·Geen koffie bij aankomst

·Koffie tussendoor (voor eigen rekening)

·Goede edoch wat gehaaste lunch

·Literatuur over het onderzoek daar

Aena

·Geen koffie bij aankomst

·Koffie tussendoor

·Een pastic tasje met een Aena T-shirt, 

een cd-rommetje van hun jaarverslag 

Wat natuurlijk opvalt is dat er bij geen enkele excur-

sie koffie bij aankomst werd geschonken. Nu is het

geval dat bijna overal op de wereld koffie serveren

bij aankomst gezien wordt als een soort van "Leuk

dat je er bent, maar rot zo snel mogelijk weer op"

signaal en dus vrij onbeschoft. Ons natuurkundigen

is natuurlijk geen enkele vorm van integreren

vreemd, dus dit was geen enkel probleem, behalve

dan dat het eerste uurtje van zo'n presentatie wat

zwaar was. Samenvattend kunnen we concluderen

dat aan de secundaire voorwaarden van excursies

goed is voldaan

Armand van Veen

Eindelijk Koffie!

Reisverslag Buitenlandse Excursie        15
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4 April
Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea(AENA)

Op 4 april stond een bezoek aan AENAop het pro-

gramma. Na een ritje met de altijd fantastische

metro, kwamen we aan in een buitenwijk van

Madrid. De veiligheidspoortjes bij het pand leken

wel erg veel op die van het vliegveld. Later bleek

dat dit een juiste ingeving was. Na een kort onthaal

door de portiers, werden we verder geloodst langs

de koffiekamer naar een bijzonder mooi ingerichte

presentatieruimte.

In deze ruimte kregen we eerst een voordracht van

Carlos Criando (head international relations). Hij

vertelde ons dat AENAbij wet was vastgesteld in

1990 en als bedrijf gelieerd is aan het ministerie

van transport. AENAis de organisatie die alles rond

vliegen beheerd en bouwt. Het bedrijf voorziet een

krappe 10.000 mensen van werk en een be-

langrijke inkomstenbron is, zoals we al vermoeden,

het betaald parkeren bij de vliegvelden. Ook de

luchthaven belastingen komen terecht bij AENA.

Na deze bijzonder flitsende presentatie, kregen we

een film te zien. In deze film werd ons duidelijk

gemaakt wat nou precies EGNOS, GALILEO,

ABAS, GBAS, SBAS, EGNOS, GLONAS en

Beechcraft King Air A100 waren. Vlak na deze

korte promofilm legde Pablo Haro het echt uit. Hij

legde ons uit dat tot 2015 GNSS-1 de basis is van

de navigatie via ABAS (=GPS + info van het vlieg-

tuig), SBAS (= EGNOS) en GBAS (= navigatie

nabij vliegveld)  en dat daarna GNSS-2 het zat

overnemen. Daarnaast probeerde Pablo Haro uit te

leggen waarom Europa een eigen GPS netwerk

wou aanleggen onder de naam GALILEO.

Na de koffie ging Pablo Haro verder met een praat-

je over GALILEO. Het idee achter GALILEO is dat

het exact hetzelfde moet doen als GPS, maar dan

zo dat de VS niet in staat is het signaal te voorzien

van ruis. Dit kan worden voorkomen door exact op

de zelfde band te zitten als GPS. Het nut van dit

dubbele systeem ontging ons enigszins. In ieder

geval kost de ontwikkeling van het systeem met 30

satellieten ongeveer 3,45 miljard euro. Het onder-

houd van het systeem komt neer op 220 miljoen

euro per jaar.

Na deze voordracht ging Pablo Haro door met een

beschrijving van nieuwe instrumenten die AENA

aan het testen is: CDI en tunnel in the sky. Onder

de naam GNSS Flight Trials wordt met de

Beechcraft King Air A100 tests uitgevoerd. De CDI

zorgt ervoor de beschikbare navigatie informatie

wordt gecombineerd (op de grond) zodat de posi-

Spanje 2003 
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soorten opalen.

Hierna gaan we door naar het volgende laboratori-

um. Hier wordt onderzoek naar baterijen gedaan.

Lithium zal in de toekomst het materiaal zijn dat

gebruikt zal worden in batterijen. Het grote

voordeel van Lithium is dat het goedkoper is en

beter voor het milieu. Maar eerst moet er veel

onderzoek gedaan worden naar de eigenschappen

ervan in een elektrochemische cel en bijvoorbeeld

naar de evolutie van het voltage over de tijd. Dit

soort onderzoek doen ze onder andere in deze

groep.

Vervolgens bezoeken we het laboratorium met de

Raman microscoop.In deze onderzoeksgroep

bestuderen ze de mate van vibraties in materialen.

Door met een laser van een bepaalde frequentie op

een materiaal te schieten die vervolgens inter-

acteert met het materiaal, is er licht te detecteren

dat uit het materiaal komt met een andere frequen-

tie veroorzaakt door de vibraties van de moleculen

in het materiaal. Het licht wordt geanalyseerd in

een spectrometer, waarvoor het eerste gefilterd is

voor de oorspronkelijke frequentie.

De gevonden frequenties zijn karakteristiek voor

het materiaal en veranderingen daarin kunnen wor-

den veroorzaakt door stress. Dit leidt dan tot een

shift in frequentie.

Het Raman effect is nu de verandering in golflengte

van het licht als gevolg van afbuiging aan de mole-

culen. Dit verschijnsel is als eerst ontdekt door C.V.

Raman in 1928. Een uitgebreide beschrijving van

dit effect is te vinden

op:www.photonsystems.com/support/raman.html

Als laatste bezoeken wij de groep met een

Scanning Tunneling Microscoop (STM). Met hun

opstelling probeerden ze oppervlakken te bestu-

deren van bijvoorbeeld dunne films Erbium Silicide.

Hierbij is het Silicium oppervlak bedekt met Erbium,

wat door verhitting een reactie met het Silicium

aangaat en dus 'Silicieërd'. Nu ontstaat er een

nieuwe laag bovenop het Silicium bestaande uit

ErSi. Van deze nieuwe laag is het interessant om

de samenstelling en de elektrische eigenschappen

te onderzoeken. Verder zijn ze erg benieuwd of er

ook dislocaties te vinden zijn op het oppervlak. Wij

mochten in ieder geval even goed naar de

Scanning Tunneling Microscope kijken.

Als afsluiting kan ik met zekerheid zeggen dat we

door deze excursie een goed overzicht gekregen

hebben van het onderzoek wat er gedaan wordt bij

het ICMM. Ben je nieuwsgierig wat er nog meer

voor onderzoek gedaan wordt bij het ICMM, kijk

dan eens op: www.icmm.csic.es/. Na de mensen

van het instituut bedankt te hebben, maakten we

nog een wandeling over het universiteitscomplex

om vervolgens te vertrekken naar het centrum van

Madrid. 

Marloes Steneker
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Na de ochtendexcursie stond er een bezoek aan

het ICMM op het programma. Dit instituut bevindt

zich ook op het universteitscomplex van Madrid en

met een korte wandeling konden we dit makkelijk

bereiken. Allereerst even iets over het ICMM, wat

staat voor 'Instituto de Ciencia de Materiales de

Madrid'. Om een indruk te geven hoeveel mensen

in Spanje bezig zijn met Materiaalkunde, kunnen

de volgende gegevens genoemd worden. In

Spanje werken ongeveer 2000 mensen in onder-

zoek, zijn er 2000 mensen in dienst als post doc en

worden er 3000 studenten opgeleid. Er zijn over

heel Spanje 120 soortgelijke instituten zoals in

Madrid, waarvan een derde in Catalunia zit en

daarvan 50 % in Madrid. Zoals hierboven

aangegeven, is ongeveer een derde van de

werknemers van het instituut onderzoeker met als

hoofddoel het ontwikkelen van verscheidene mate-

rialen. Dit is een combinatie van Chemie en Fysica.

We waren uitgenodigd om een bezoek te brengen

aan vier laboratoria van het instituut om een indruk

te geven welke hoofdonderwerpen ze onder-

zoeken.

Als eerste brengen we een bezoek aan een groep

met als onderwerp de optische eigenschappen van

fotonische kristallen, gebaseerd op opalen, en de

synthese ervan. Ons wordt uitgelegd dat fotonische

kristallen materialen zijn waarin een 'band struc-

ture' voor fotonen ontstaat door een modulatie van

de dielectrische constante, op een soort gelijke

manier als er een elektronische band kan ontstaan

in halfgeleiders. Door periodiciteit ontstaan er

zogenaamde Bragg planes die gaten maken in het

energie spectrum, zodat er bands ontstaan voor

verboden propagatie. Het doel is om van opalen

materialen te produceren met deze eigenschap.

Het resultaat zal een optical fibre zijn die gebruikt

kan worden voor afscherming van licht. Op dit

moment zijn ze bezig met het testen van

'Germanium inverse opals', waarin het licht in alle

richtingen terug moet komen. Dan is er sprake van

een full photonic band gap. De beste structuur om

dit te krijgen is een FCC structuur en het beste

materiaal om te gebruiken zou dan ook diamand

zijn, maar aangezien dat moeilijk is om te maken

en waarschijnlijk ook erg duur, gebruiken ze

opalen. Opalen groeien ook in een FCC structuur.

De bedoeling is opalen te maken met een hoge

brekings index voor de full photonic band gap, dit

wordt gedaan met Silicium en Germanium. De laat-

ste heeft de hoogste brekings index van beiden,

maar is niet transparant. Hierna krijgen we nog een

klein betoog over de productie van de verschillende

3 April
Universiteit van Madrid (ICMM)

Spanje 2003 
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maar misschien uit een Spaans enthousiasme zich

anders dan een Nederlands enthousiasme…

Hierna worden wij naar een onderzoeksgroep

gebracht, waar ze metingen doen met een STM,

hier kun je atomen mee "zien" en volgens de me-

thode van professor Miranda ook (het kwadraat

van) de golffunctie van elektronen.

Wij vervolgen onze weg naar een andere onder-

zoeksgroep, waarvoor we ons zo'n vijf verdiepin-

gen omhoog moeten werken. Er zijn twee kleine

liften beschikbaar. De meesten vinden het geen

probleem om zich vrijwillig in de lift te laten

opsluiten, welke volgestampt zit met mede franck-

en leden. Wij wel, en verkiezen de trap. Enigszins

uitgeput arriveren wij op de vijfde. De "lifters" zijn

nog niet gearriveerd. Verbaasd kijken wij naar de

beide liften. Dan zien wij door het ronde deurraam-

pje een paar kruinen verschijnen, welke tot stil-

stand komen, en weer afzakken. Helaas, te zwaar!

Nadat ook de lifters op de juiste verdieping zijn

gearriveerd stappen we een lokaal in met wederom

heerlijke stoelen en tafeltjes voor rechtshandigen.

Het licht wordt gedimd, zodat voor de vermoeiden

onder ons weer een ideaal slaapklimaat

geschapen is. Wanhopig probeer ik er iets van mee

te krijgen, ik moet hier per slot van rekening nog

een verslag van schrijven. Slechts losse flodders

van het praatje begrijp ik, niet voldoende om een

samenhangend verhaal samen te stellen. Opletten

geef ik op. Ik kijkt uit naar de lunch van zometeen,

die we zometeen zullen nuttigen in een betaalbaar

universiteitsrestaurant. Het is bijna zover. Om het

laatste restje tijd te doden speur ik de rijen stoelen

langs, op zoek naar de "rij voor linkshandigen"; de

rij waar de tafeltjes aan de andere kant gemonteerd

zijn. Maar nee, geen linkshandige rijen te beken-

nen. Hoe linkshandigen zich hier moeten redden

blijft mij een raadsel!

Ymkje Huismans

gedaan worden, ter voorbereiding op 

CERN experimenten.

*standaard analyse in de materiaalkunde:

wanneer je het spectrum van de terugverstrooide

deeltjes bekijkt, kun je zien waaruit het materiaal

bestaat, hoe het eruit ziet. Want als gevolg van de

botsingen hebben de terugverstrooide deeltjes alle-

maal een andere energie. De energieschaal is

eigenlijk een plaatje van de diepte verdeling. En zo

kun je zien welke deeltjes er in welke dieptelaag

zitten. Deze opstelling wordt niet zozeer gebruikt

voor wetenschappelijk onderzoek, maar het is een

service lijn.

De rest is nog in aanbouw, onder andere een mag-

netische spectrograaf. Ook worden verschillende

apparaten afkomstig van de RuG gebruikt (zie

foto).

Na dit bezoek haasten wij ons naar een college-

zaal, waar een praatje gehouden zal worden voor

de studenten, die een richting moeten kiezen. We

betreden een collegezaal, met luxe zachte stoelen.

Aan de rechterkant valt er een soort klein tafeltje uit

te klappen. Hoe linkshandigen hier moeten

schrijven is mij een raadsel.

Het praatje gaat over de onderzoeksgroep die we

net bezocht hebben. Het eerste deel van het praat-

je is in het Spaans, maar dankzij de powerpoint

presentatie en de uitleg die wij zojuist van meneer

Boerma gehad hebben is het toch wel redelijk te

volgen.

Het tweede deel wordt verzorgd door meneer

Boerma, in het engels. Hij spreekt specifiek over

hoe leuk en belangrijk het vakgebeid van de opper-

vlakte- en dunne lagen fysica is. Aan het einde

proberen beide sprekers de studenten nogmaals te

overtuigen dat ze echt deze richting op moeten

omdat het leuk, interessant en nuttig is. Het hand-

jevol studenten dat nog in de zaal zit (een aantal

zijn al halverwege weg gelopen, tot onze stomme

verbazing), lijkt niet erg enthousiast geworden,
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We hebben een rustige reis achter de rug. Voor het

station wacht ons een vriendelijk ontvangst door

meneer Boerma, voorheen werkzaam aan de RuG.

Lopend in het zonnetje, over de zeer groene cam-

pus, vertelt meneer Boerma het een en ander over

de cultuur aan de universiteit. Het lijkt erop dat de

cultuur enerzijds achterblijft bij de onze, anderzijds

juist voorloopt. Studenten zitten nog in de "protest-

fase". Dertig jaar geleden stonden studenten in

Nederland op de bres voor thema's als baas in

eigen buik, anti kernwapens, vrede. Nu treffen we

overal op het terrein spandoeken en graffiti teksten

aan, met dezelfde thema's en staken de studenten

elke dag even tegen de oorlog in Irak. Maar op het

gebied van vrouwen emancipatie in de wetenschap

zijn zij ons een stap voor. Verhoudingen zijn daar

fifty-fifty, mannen werken ook geregeld in deeltijd,

en er is een kindercrèche op de campus.

Voor de echte rondleiding begint nuttigen we nog

een kopje thee of koffie. De laatste categorie blijkt

wederom de meest ingewikkelde: hoeveel melk

ging er ook alweer in welke variant? Theedrinkers

kijken rustig toe hoe de koffieleuten met een ver-

raste, tevreden, of zeer ontevreden blik in hun

kopje kijken.

Hierna wandelen we over een onverhard paadje de

heuvel op, naar de deeltjes versneller. Want wat is

nu een studiereis zonder deeltjes versneller. Na

een kijkje in de controle kamer, mogen we de

opstelling echt gaan bekijken. In een vrij grote

ruimte staat de tandemversneller, met daaraan vast

allerlei metalen buizen in verschillende richtingen.

Dit zijn 7 verschillende meetopstellingen, waarvan

er twee in werking zijn.

Deze versneller is vrij uniek. Hij kan namelijk veel

verschillende deeltjes (met verschillende massa's)

versnellen, maar niet tot relativistische snelheden.

De tandemverneller werkt als volgt:

Bij de blauwe lamp krijgen de deeltjes extra elektro-

nen, zodat ze negatief geladen zijn. Vervolgens

worden ze in de buis die naar de "tank" loopt ver-

sneld, totdat ze zich ongeveer midden in de tank

bevinden. Daar komen ze in een buisje waar stik-

stofgas ingelaten wordt, zodat de deeltjes hun elek-

tronen kwijt raken, en positief geladen worden. Dit

proces wordt herhaald. Als isolatiegas wordt SF6

gebruikt. Dit is een duur en schadelijk gas, maar

het vangt makkelijk elektronen zodat een lawine

effect niet kan optreden. Men kan geen wis-

selspanning gebruiken omdat bij 5 miljoen volt de

zaak te heet wordt. Daarom gebruikt men een cas-

cade generator. Hierdoor is koeling overbodig, en

is er bijna geen onderhoud nodig!

Wat men op dit moment kan onderzoeken met de

opstelling, is het onder andere volgende:

*pixylijn: hiermee zijn spoorelementen in 

beeld te brengen. Zo kun je onzuiverhe

den in aerosolen goed waarnemen.

*op het gebied van de nucleaire fysica 

kunnen lage energie experimenten 

3 April
Universiteit van Madrid (UAMC)



Dinsdagavond 1 april, de excursies in Barcelona

zitten erop en we maken ons op voor de nachtelijke

reis naar Madrid. Om dit deel van de excursie mooi

af te sluiten besloten we om gezamenlijk te gaan

dineren aan een leuk restaurantje aan de Ramblas. 

Een groot deel van de groep leek het leuk om

samen tapas te bestellen, dit zijn kleine warme of

koude gerechtjes die samen in grote verscheiden-

heid een heel gerecht vormen; prima geschikt om

als groep te bestellen. 

Om de zaken niet ingewikkelder te maken dan ze

hoeven te zijn, hebben we een totale prijs afge-

sproken voor tapas voor 15 personen. Dit stond

overigens niet zo als optie op de menukaart en er

moest een goed engels sprekende ober bijgehaald

worden om duidelijk te krijgen wat ons voorstel

was. Deze man begreep wat we wilden en vroeg

ons te beloven dat wij dat we niet moeilijk zouden

doen over de verscheidenheid van of de soorten

tapas die ze ons zouden voorschotelen omdat dit

nou eenmaal niet strak beschreven op de

menukaart stond. Dat risico wilden we wel nemen. 

"Of we om te beginnen alvast een drankje wilden

bestellen" ja natuurlijk, kom maar met de sangria

de huiswijn en het bier! En het werd geserveerd: de

sangria in kannen die 2x zo groot waren als

besteld, een paar flessen huiswijn en de biertjes

werden opgediend in literpullen. Het was wat 'over-

done' maar goed we kregen het wel weg. Vol

verwachting keken we uit naar wat de tapas ons

zouden brengen. 
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We hebben ons de tapas erg goed laten smaken

en op het eind kregen we allemaal nog een soort

van gebakje en een borrel. Al met al was het een

prima diner geweest en omdat het tijd begon te

worden om onze koffers te gaan halen bij het hos-

tel vroegen we maar eens om de rekening.

Dit werd een grote verrassing, onze afgesproken

prijs voor de tapas was opeens met 50% gestegen.

Natuurlijk gingen we verhaal halen maar opeens

verstonden de obers en wij elkaar niet meer zo

goed omdat op miraculeuze wijze de kennis van de

engelse taal tot het minimum was gedaald.

Gelukkig was er die goed engels sprekende ober

en we vroegen of we met hem dit even zouden

kunnen regelen, maar helaas voor ons die lag al te

slapen en ook de eigenaar van het restaurant was

nergens te bekennen. Na heel veel heen en weer

getouwtrek, verwijten over en weer en een erg drin-

gende vertrektijd van onze bus naar Madrid

hebben we de te hoge rekening met een kleine

korting toch maar betaald en hiermee was ook

deze reis de 'we zijn genaaid actie' een feit.

Armand van Veen

Biertje?!

1 april
Tapas Eten

“Onze afgesproken

prijs voor de tapas

was opeens met

50% gestegen..  

...op miraculeuze

wijze de kennis van

de engelse taal tot

het minimum

gedaald..
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Later die dag,   excursie Repsol (2)

In de namiddag stond een excursie naar Repsol

gepland. Repsol is de grootste oliemaatschappij

van Spanje en heeft haar hoofdkantoor in

Barcelona. Op het treinstation vlakbij het instituut

kreeg iedereen alvast een persoonlijke badge

voorzien van foto en paspoortnummer (deze had-

den we voor de excursie al ingeleverd). Repsol had

in verband met de oorlog in Irak extra veiligheids-

maatregelen getroffen om aanslagen te

voorkomen.

Onderweg naar de excursie belandden we midden

in de middagspits van Spanjaarden die zich naar

huis begaven voor de dagelijkse siësta. In al deze

drukte raakten we de excursiecommissie kwijt en

stonden we ineens alleen in het commerciële cen-

trum van Barcelona. Het was natuurlijk erg dubieus

dat juist de commissieleden een overstap hadden

gemist of vergeten waren uit te stappen en de rest

van de groep bij het juiste station beland was. 

Het hoofdkantoor van Repsol was makkelijk te

herkennen, het torende hoog boven alle gebouwen

in de omgeving uit en het logo prijkte fier op de

gevel. Na een kwartier was er nog geen spoor van

de commissie en daarom besloten we zonder com-

missie verder te gaan, we hadden onze badges

immers al gekregen. Bij de deur werden we vrien-

delijk ontvangen door mevrouw A.U. Sente, hoofd

van de PR afdeling. Zij begeleidde ons langs de

strenge bewaking bij de ingang, alle paspoorten

werden nog wel gecontroleerd. Ook de lunch vol-

deed aan de verwachting, op het menu stond tapas

(een erg populaire en exclusieve delicatesse,

alleen in de betere restaurants [en duurdere red.]

van Spanje op het menu).

Na de lunch begon het programma met een inlei-

dende presentatie over de activiteiten van

Repsol in Spanje en in de rest van de wereld.

Een korte samenvatting: Repsol YPF is een

internationale oliemaatschappij en alle

activiteiten zijn voornamelijk gericht op de

zogenaamde hydrocarbon sector. Hierbij

kun je denken aan onderzoek, ontwikke-

ling en productie van ruwe olie and

aardgas, de productie van oliepro-

ducten, LPG (liquefied petroleum

gas), olieraffinering, de productie

van breed scala aan petrochemi-

caliën en de marketing van al

deze producten. In 1999 werd

het Argentijnse bedrijf YPF overgenomen om te

kunnen overleven in de globaliserende en concur-

rerende economie. Daarmee werd Repsol YPF de

op tien na grootste oliemaatschappij van de wereld

(gebaseerd op aandelenkapitaal en reservevoor-

raad). Op het gebied van R&D zijn de activiteiten

voornamelijk gericht op het verbeteren van de

oliewinning, kostenbesparing en het minimaliseren

van de invloeden op het milieu. 

Na deze presentatie van ongeveer een half uur

was het tijd om het echte werk te bekijken. De

excursiecommissie was nog steeds niet gear-

riveerd. Met een luxe bus werden we vervoerd naar

de haven van Barcelona waar de olie vanaf tankers

wordt overgeladen op tankwagens die de olie naar

de raffinaderijen vervoeren. Helaas zijn alle R&D

afdelingen van Repsol gevestigd in Madrid. Maar

toch hadden we geluk, op het moment van ons

bezoek was er net een olietanker de haven bin-

nengevaren en het was mogelijk een kijkje te

nemen op deze enorme tanker. De kapitein van het

schip, dhr. H.I. Dropedal, gaf ons een korte rondlei-

ding waarbij we onder andere de boeg en de

machinekamer bezochten. Vooral de omvang van

het schip was erg indrukwekkend. Hierna kregen

we nog een rondleiding over het enorme haventer-

rein. Tot slot kregen we nog wat cijfers te horen van

de enorme hoeveelheden olie die dagelijks

getransporteerd worden. Dit was tevens het einde

van de excursie en we werden teruggebracht naar

het hoofdkantoor. Daar vonden we de commissie

die eindelijk de juiste metro te pakken had gekre-

gen. Nadat we mevrouw Sente hadden bedankt

voor de presentatie en rondleiding

was het tijd om terug te gaan

naar het hostel. Al met al was

het een lange dag, maar

de laatste excursie

maakte alles weer

goed… je zult het

maar gemist

hebben…

Erik Koop
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loges in de gaten gehouden. Twee jongens en een

meisje vielen op. Ze leken er geen last van te

hebben dat ze nog een lang programma voor de

boeg hebben. Ze fluisterden en glimlachten onder-

ling, terwijl ze tegelijkertijd hun best deden om de

lach te onderdrukken. Hij dacht terug aan de tijd

waarin hij zijn carrière binnen het bedrijf begon.

Lange nachten en grote hoeveelheden alcohol en

dan er 's ochtendsvroeg net zo uitzien als deze

groep nu deed. Hij had wel medelijden met ze.

Hij ving een blik op van een onbekende typisch

Catalaanse vrouw, klein van stuk, gezet en een

strenge blik dat plotseling kon veranderen in een

vriendelijke lach. Ze fronste haar wenkbrauwen ter-

wijl ze tegelijkertijd met haar hoofd in de richting

van de groep knikte. Het was hem nog niet

opgevallen, maar zag nu pas wat er op de badge

stond die de persoon voor hem droeg: "Repsol,

Erik Koop, Estudiante, Soy un Pringao".  José kon

zich niet voor de geest halen waar Repsol hier een

vestiging heeft. Hij keek om zich heen. De meeste

locals keken met een glimlach op hun gezicht voor

zich uit, terwijl ze af een toe een schigtig blik op de

groep wierpen. "Zouden ze het door hebben?",

vroeg hij zich af. Waarschijnlijk niet, anders hadden

ze zichzelf niet zo voor joker gezet. Ze zijn zelfs te

moe om te merken dat er om hen gelachen wordt!

De metro stopt bij het perron. Niet alleen José stapt

uit, maar ook de hele groep rukt hun hoofden los

van de ramen en de palen waar ze tegenaan lagen

te rusten. José verheugt zich op zijn rustige maal-

tijd en ziet verheugd dat de groep een andere kant

opgaat.

Tot zijn genoegen neemt Isabella de bestelling op.

Hij vermoedt dat ze in het begin van de dertig is,

slank met half lange donkere haren en een mooi

gezicht. "Doe maar het gewone", zegt José, om er

vervolgens er snel aan toe te voegen "Kijk daar!

Daar vliegt een dood vogeltje!", in de hoop om een

gesprek te kunnen beginnen. Isabelle reageert

nors door te concluderen dat er nooit originele 1

April grappen worden uitgehaald en loopt al richting

de bar. "Een sandwich especialle en een café con

leche".

Terwijl Isabella de bestelling komt brengen, ziet

José in de verte de groep weer verschijnen. Ze

hebben een complete omweg gemaakt en kijken

nu verdwaasd om zich heen. De drie personen die

nog leken te lachen in de metro zijn nu serieus

geworden. De ene loopt te bellen, terwijl de andere

twee druk door een klapper aan het bladeren zijn.

Twee personen van de groep lopen naar het

Repsol benzine station. "Ze zouden toch niet een

excursie naar een benzinestation houden?", dacht

José, maar deed deze gedacht direct af als onzin.

Nadat de twee jongens terug kwamen van het

bezinestation, gebeurde er iets raars met de groep.

Er verschijnen lachen op de gezichten, afgewisseld

met uitdrukkingen van groot onbegrip. De groep

staat een tijdje roerloos om zich heen te kijken om

vervolgens in meerdere groepen op te splitsen. Het

grootste gedeelte streek neer bij José op het terras.

José begrijpt er niks van, "Zoveel stress om ergens

op een terrasje te gaan zitten. Idiote buitenlan-

ders!".

De jongen waar hij tegenover had gestaan in de

metro, zit ook op het terras. Hij lijkt ernstig

geschokt. Met zijn handen in het haar zit hij

voorovergeleund met zijn ellebogen steunend op

de tafel. Hij lijkt diep in gedachten verzonken. Met

afgrijzen kijkt hij zo nu en dan naar de drie die als

enigen grote lol hebben. Het liefste zou hij

waarschijnlijk gehad hebben dat ze hier niet zaten.,

dat ze per ongeluk de halte gemist zouden hebben

ofzo. José vraagt zich af wat voor gedachten er in

zo'n verward hoofd omgaan................
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vergissen. Dat heet loos alarm, of ook wel vals

alarm. Stel dat dat gebeurt? Dan rent iedereen voor

niks naar buiten en is iedereen om niks in paniek.

Voor dat soort dingen heeft men hier een tweede

knop; in te drukken bij vals alarm. Erg handig! 

Na een kleine pauze die genuttigd wordt in stra-

llende zon op de trap voor het gebouw van het

instituut voor micro-elektronica wordt de reis hervat

naar de overkant van de straat. Daar is het Instituut

voor Materiaalkunde gevestigd. Een grappige,

drukke en ietwat lijvige Spanjaard staat ons hier te

woord. De snelle (veel slides en veel woorden per

minuut) presentatie is in een veel te kleine kamer

zodat enkelen moeten staan. Tijdens de presen-

tatie ging af en toe wat fout. Dan is het wel handig

om Tim in de buurt te hebben; hij was de presenta-

tor zeer behulpzaam. De rondleiding langs enkele

kleine laboratoria was moeilijk te volgen; doordat

de groep nooit in een lab paste werd er veel gemist

van de uitleg. Bij een lab werkt een vrouw die

aardig Nederlands spreekt. Zij verloste ons voor

enige tijd van het moeilijk te volgen Spaans-Engels.

Tijdens een te-snel-Engelse uitleg in een solid-

state-chemistry lab brandt Reinier bijna zijn vingers

aan een oven; muy caliente!! ;-) Ook zien we een

trotse zielenpoot die een kamer van 2 bij 3

vierkante meter bezet! Maar hij is uiteraard de spil

van de organisatie!

Het afscheid verloopt een beetje rommelig omdat

de directeur haast lijkt te hebben (of is hij ons zat?).

Maar hij neemt gezapig de flesjes drank en een

Francken-mok in ontvangst en wij gaan daarna

heerlijk het mooie weer tegemoet (en de vrijheid!).

Dennis Westra

Later die dag,  een terras bij het Repsol ben-

zinestation.... (1)

Op een terrasje zit José zijn lunch te eten. Al jaren-

lang komt hij rond een uur of twee hierheen om

voor even verlost te zijn van zijn collega's. Vandaag

is het echter verre van rustig. Hij is omgeven door

jonge broekies in pakken die hij bij het instappen in

de metro al tegen het lijf was gelopen. 

Ze zaten al in de metro toen hij instapte. De ene

kon nog net tussen zijn oogleden door naar het pla-

fond kijken, terwijl het hoofd achterover tegen het

raam was geplaatst. Een ander stond

voorovergeleund tegen een paal naar de grond te

kijken. "Waarschijnlijk moeten ze nog ergens

heen", dacht hij, want voortdurend werden horl-

Spanje 2003 
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9:00 uur, instituut voor micro-elektronica

Tijdens de reis werd er voldoende gezeurd over een gebrek aan slaap. De

zaal waarin wij, zonder eerst met koffie te zijn verwelkomd, worden

gedirigeerd heeft stoelen van te hoge kwaliteit en kent een matige verlicht-

ing. Ofwel, dit wordt bijslapen, of we nu willen of niet. En zo gebeurt het dat

al tijdens de aansluiting van de presentatie-apparatuur al enkele knikkebol-

lende hoofden te zien waren vanuit de achterste rij. 

Na een kort welkom wordt de power-point presentatie begonnen. Het CNM

kent drie instituten; behalve Barcelona is er ook een vestiging in Madrid en

een in Sevilla. De clean-room hier in Barcelona is 1000 m2en omvat ook

een commerciële spin-off. De Universiteit van Amsterdam werkt samen

met het CNM op het gebied van Biomedische Systemen. Helaas gaat de

presentatie snel over in een saaie opsomming geïllustreerd met vele

getallen. De schrijver van dit stukje geeft dan ook toe dat hij zelfs even in

slaap os gevallen, maar ja, de omstandigheden waren er ook naar. Tijdens

de vragen na de presentatie wordt duidelijk dat er hier nooit Nederlandse

promovendi zijn maar wel vele Duitse. Na de presentatie volgt een video-

presentatie over half-geleider-techniek. Deze film is een beetje oud. Na de

film volgt een rondleiding langs de clean-rooms. Dit geeft wel enige hila-

riteit omdat we allemaal met onze schoenen langs een schoen-poets-

machine moeten en plastic overschoenen aan moeten. Nadat de groep in

tweeen is gesplitst gaat een Fransman mij en de rest van mijn groep in

prachtig niet-accentloos Engels heel veel over het lucht-reinigings-systeem

vertellen. Toch wel leuk om te weten dat de technici niet de clean-room in

hoeven? Dat scheelt veel luchtverontreiniging! Voor het schoonhouden van

de lucht zijn zeer giftige gassen nodig (hoezo, schone lucht?). Tijdens de

rondleiding en de uitleg bij alles wat zich vanuit de clean-room aan ons

openbaart wijst Timon mij op een leuk bordje aan de muur. Als men alarm

slaat door op een rode knop te drukken kan men zich natuurlijk wel eens

1 April
CNM

&
ICMAB
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Maandagochtend. De dag van ons eerste bedrijfs-

bezoek begon met zonneschijn. Het zou een mooie

dag worden. Na een kort treinreisje kwamen we

aan in een buitenwijk van Barcelona. In de verte

zagen we de petrochemische tanks en silo's van

'La Seda' al lonkend aan de horizon staan. "La

Seda maakt PET-flessen en polyesterdraden"

aldus de excursiecommissie. Na aankomst kregen

we een presentatie binnenin de controllerkamer.

La Seda holding is één van de grootste polymeer-

leveranciers van Spanje en al actief vanaf 1928.

Het heeft 800 man aan personeel en de omzet ligt

nabij de 250 miljoen euro. In Tarragona, even ten

zuiden van Barcelona, komen de olieleidingen

vanuit Afrika aan op het land. Hier staat de petro-

chemische fabriek van La Seda. Hier worden ethy-

leen en P-ethyleen gewonnen uit ruwe olie. Deze

worden elders weer omgezet tot PTAen

Ethyleenglycol. Deze stoffen zijn samen met gere-

cycled PETde grondstoffen voor de eindproducten

die hier in Barcelona gemaakt worden. Dit zijn PET-

korrels (voor die handige PET-flessen), polyester-

garen en polyesterkorrels. De PET-markt is

groeiende met wel 15 procent per jaar.

Hierna werd het tijd om het productieproces in le-

vende lijve te zien. We werden rondgeleid in een

fabriekstoren vol met grote buizen en vaten. Overal

zaten knopjes, kraantjes, hendeltjes en koppelstuk-

jes aan. Ook stonden overal grote brommende tril-

lende apparaten (compressoren?). De nare

chemische lucht (basisschool-lijm-geur) viel zwaar

op de maag voor degenen die zwakjes waren

geworden van de vorige avond.

Hierna werden we rondgeleid in een fabriekshal

waar het garen vervaardigd werd. Het was één

grote wirwar van rollertjes en haakjes voor de

gesponnen touwtjes. 

Na de rondleid-

ing kregen we

nog een heer-

lijke lunch van

onze La Seda

vrienden. Het

smaakte prima.

De rest van de

middag konden

we hiervan

nagenieten in

de overvolle

zonneschijn van

de Spaanse

lente.

Marc de Boer

Maandagochtend 31 maart
La Seda
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De eerste stap was het kiezen van de vervoermid-

delen. Normaal gesproken wordt tijdens de buiten-

landse excursies gereisd met gehuurde busjes.

Maar door goedkope tickets van tegenwoordig

werd er voor het vliegtuig gekozen. Een primeur in

de geschiedenis van de vereniging! Het enige

nadeel was wel dat op de heenweg de deelnemers

over vier vliegtuigen verspreid zaten.

Hierna werden de overnachtingen vastgelegd in

hostels in Barcelona en Madrid. Omdat het volgens

de vliegtuigmaatschappij niet mogelijk was terug te

vliegen vanaf Madrid, werd er gekozen om 's

nachts heen en weer te reizen met een bus. 

Na de kerst werd begonnen met het organiseren

van de excursies en met de nodige telefoontjes

vanuit het vliegtuig werd uiteindelijk het programma

gevuld. Eenmaal in Spanje hoefde het plan alleen

nog maar uitgevoerd te worden. 

Na een zeer leerzame en gezellige week kijken we

terug op een geslaagde excursie, waarbij iedereen

overal op tijd was (volgens mij weer een primeur).

De bedrijven en instituten waren allen interessant

en er zijn zelfs door enkele deelnemers afspraken

gemaakt voor eventuele buitenlandse stages.

Bovendien zijn we een stuk wijzer geworden voor

wat betreft het reizen met een grote groep

Hollanders in Spanje. Zo bleek het voor veel span-

jaarden erg ingewikkeld om getallen met 23 te ver-

menigvuldigen:

Weet u zeker dat u 23 10-rittenkaarten wilt? JaMaar u wilt

dan dus echt 23 keer 10 keer in de metro? JaEr wordt

een kladblaadje gepakt en driftig gerekendWeet u

wel dat dat 230 ritten zijn? JaEn weet u wel wat dat kost?

JaHeeft u echt zoveel geld bij u? Jaaaaah!!!

Vliegveld Barcelona: Hoeveel koffers hebben jullie?24

24 labels werden geprint en alle koffers werden op

de lopende band gezet. Toch is er een label over...

Was er een koffer te weinig, een koffer zonder label

of had de mevrouw achter de balie een rekenfout

gemaakt? Dit laatste was volgens de persoon in

kwestie echter onmogelijk! Terug op schiphol: 24

koffers! waar ging het dan mis? Misschien op de

heenweg, toen de koffer van Marloes via Milaan en

Sicilië na 3 dagen toch eindelijk in Barcelona

aankwam. Maar ondanks alle kleine problemen

was het een geslaagde excursie en kijken we terug

op een leuke week in een geweldig land!

Namens de buitenlandse excursie commissie,

Ingrid Luijkx

Programma:

Zaterdag 29 maart:

Reis naar Barcelona

Zondag 30 maart: 

Vrije dag in Barcelona

Maandag 31 maart: 

Excursie naar La Sedablz 4.

Dinsdag 1 april: 

Excursie naar CNM en ICMAB 

Excursie naar Repsol

Tapas eten en reis naar Madridblz 5-9.

Woensdag 2 april: 

Vrije dag in Madrid

Donderdag 3 april: 

Excursie naar  universiteit van Madrid 

Excursie naar  ICMMblz 13.

Vrijdag 4 april:

Excursie naar Aena 

Terugreis naar Barcelonablz 14.

Zaterdag 5 april: 

Vrije dag in Barcelona

Zondag 6 april: 

Terugreis naar Nederland

Eten & Drinkenblz 15.

Annemiekeblz 16.

Cindy Awards blz 17.

Fotopaginablz 19.

Ook dit voorjaar werd weer de traditionele

buitenlandse excursie georganiseerd. Zoals

bekend heeft edere “Franckenactiviteit”  zijn

eigen verhaal en het verhaal van deze buiten-

landse reis begon vlak voor de vorige zomer-

vakantie...

Vorig jaar vlak voor de zomer verscheen er in

de Franckenkamer een kleine poll op het bord

om te kijken welk land op dat moment het

meest populair was voor een buitenlandse

excursie. De leden kozen unaniem en wij als

fanatiekelingen (Armand, Jeroen en onder-

getekende) waren het er al snel over eens dat

Spanje de perfecte keuze zou zijn. We besloten

om samen de commissie te gaan vormen en

kozen Barcelona en Madrid als doel. 
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