




Redactioneel

Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk al weten, is dit de eerste Francken Vrij die door de nieuwe
commissie is gemaakt. Daarom maar even een korte voorstelronde: Sander ter Veen verzorgt de
opmaak, Hedde van Hoorn zorgt voor de sponsering en ikzelf ben de nieuwe hoofdredacteur. Tevens is
Francken Vrij-veteraan Auke-Siûk bereid ons in nood terzijde te staan. Van mij wordt dus ook verwacht
dat ik, als hoofdredacteur, voor elke Francken Vrij een inleidend verhaaltje schrijf. Met het thema van
deze editie, Chaos, moet dat niet zo moeilijk zijn.

Zoals velen van ons behoor ik tot de ‘Jurassic Park-generatie’, die bij het woord ‘chaos’ meteen aan
het glaasje water denkt, wat onheilspellend begint te trillen onder luid gedreun uit de subwoofer. Ook de
gemiddelde studentenkamer roept de nodige associaties met chaos op. Maar zelfs iets als chaos blijkt
binnen de exacte vakken nauwkeurig te zijn beschreven. Een inleiding hierop wordt je aangeboden door
Dennis, die wederom zijn uitgebreide kennis ter beschikking heeft gesteld. Een inleiding op het vak
“Dynamische Systemen en Chaos” wordt beschreven door dhr. Naudot. Ook dhr. De Hosson heeft weer
zijn vertrouwde plek in deze F&V.

Buiten de vertrouwde rubrieken zul je deze en volgende keren wat toevoegingen en wijzigingen
tegenkomen. Een hiervan is ruimte geven aan al jullie leuke en bizarre ingevingen. Stuur deze op en wie
weet wordt je beroemd. Andere nieuwe ideeën zijn uiteraard altijd welkom.

Veel leesplezier

Stephan Tamminga
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Chaos 5

Van de voorzitter

informatie volgt nog.
Verder hebben wij op 31 oktober nog een

mini-excursie naar de vakgroepen materiaalkunde
en computational physics. Ik raad technische geo-
riënteerde studenten aan om hierbij aanwezig te
zijn. Dit draagt bij aan de (letterlijke) beeldvorming
van de mogelijkheden binnen de studie.

Ik wil nog even terugkomen op het thema
chaos. De geïnteresseerden verwijs ik graag door
naar de vorige Franckenvrij. Ik heb al te veel hier-
over verteld, ik moet aan mijn image en toekomst
denken. Overigens is dit stukje bedoeld om over-
zicht te geven in plaats van chaos.

Ik wens iedereen een plezierig collegejaar toe.
Hopelijk vind je Francken komend jaar nuttig of
gezellig

Marc

Geachte leden,

We zijn weer begonnen. Een nieuw colle-
gejaar is aangebroken. Veel blijft bij het oude
en veel is nieuw. Toch lijkt er net als voorgaan-
de jaren weer een grote aantrekkingskracht uit
te gaan van de Franckenkamer. Het is druk en
gezellig.  Kort zal ik vertellen wat er is gebeurd
en wat nog moet gaan gebeuren

Voor mij is het collegejaar begonnen op 25
Augustus. De eerste momenten zijn er om er te
staan en om indruk te maken. De eerstejaars
waren al van onze vereniging op de hoogte
gebracht door een aan huis bezorgde promofol-
der. Drankjes vloeiden rijkelijk tijdens de rondlei-
ding in onze (nette!) kamer.

De nieuwelingen werden bedolven met
goodies. Dat sloeg aan. We hadden gelijk een
dertigtal nieuwe leden en na zo’n twee weken
waren dat al zo’n 43.

Op het moment is er genoeg gezelligheid.
Dagelijks zit de kamer vol mensen. Ik hoop dat de
barbecue een traditie gaat worden. Dit zal ook
nuttig zijn. Het is goed om na een lange vakantie-
periode de contacten tussen studenten, onderzoe-
kers, professoren en andere betrokkenen te ver-
sterken.

Ik zie veel nieuwe gezichten en veel vertrouw-
de gezichten. Beide beelden stellen me gerust.
De vertrouwden doen belangrijk werk voor de ver-
eniging. Een snelle circulatie van betrokkenen is
eigen aan een studievereniging. Hopelijk willen de
nieuwkomers ook een steentje bijdragen.

De nieuw gevormde commissies beginnen op
stoom te raken.Veel functies zijn al gevuld. Enkele
zijn nog vrij. Hopelijk kunnen de jongere leden
een beetje meelopen.

Ook binnen het bestuur gaat alles met
enthousiasme. De sfeer is prima, er zijn weinig
conflicten en we hebben veel contact met de
leden.

Kort geleden hebben wij ons oudste erelid
bezocht. We gingen op bezoek bij de Heer
Francken. Het deed mij goed te merken dat hij
zich nog goed betrekt bij de vereniging. Hij
draagt ons nog steeds een warm hart toe.
Hopelijk krijgen latere besturen ook de moge-
lijkheid hem te bezoeken.
Op ons symposium op 18 december zal extra
aandacht aan hem besteed worden. Meer



ß's in chaos: over Pythia en Ljapunov
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Chaos Onder de loep

het toch wat droevig
gesteld met de ken-
nis van onze klassie-
ke talen. Tripos is
terug te voeren op
het driepotige krukje,
waarop Pythia het
orakel van Delphi
doorgaf, dwz in tran-
ce wat mompelde
tegen een priester
die het dan gauw
opschreef. Hoe het
precies met deze
Pythia is afgelopen
weet ik niet, maar
ik denk dat zij
bedwelmd door al de
giftige gassen die in
Delphi uit de spelon-

ken opdwarrelden van haar krukje en vervolgens
van haar stokje is gevallen. Immers, een driepoot is
een verschrikkelijk labiel evenwicht. Een klein zetje
en het valt al om (de naamgever van deze vereni-
ging, professor Francken, heeft dat aan den lijve
ondervonden!). 

Ook driehoeksverhoudingen zijn een kort leven
beschoren en zelfs in mijn eigen vak is een volledig
opgesplitste 1/2<111> schroefdislocatie in 3 partië-
le dislocaties met Burgers vectoren 1/6<111> in
bcc instabiel op {110} en {112} vlakken. Deze par-
tiëlen komen dan ook niet voor. Mijn voorspelling is
duidelijk: het voorstel van de faculteit voor drie cen-
tra, die bovendien ook geen bevoegdheden heb-
ben (dus het gaat blijkbaar nergens over!) is een
kort leven beschoren. 

Maar er is nog een argument tegen deze facul-
taire geestdrift en dat heeft te maken met de groei
van infinitesimale afwijkingen vanuit de oorspron-
kelijke startpositie, zeg x01. We houden het 1D
maar het volgende gaat ook op voor de n-dimen-
sionale ruimte en tijd. Het is aannemelijk, tenslotte
zitten we niet op het absolute nulpunt van T=0, dat
al die bovengenoemde 200 bestuurders al bij de
start van deze Tripos infinitesimale afwijkingen
introduceren, ε0 . De totale afwijking die ten slotte

Toen de redactie van FranckenVrij onder het
nieuwe bewind van Stephan en Sander mij vertel-
de dat mijn volgende bijdrage aan de FranckenVrij
over chaos moest gaan, schoot mij onmiddellijk de
gedachte ‘β’s in chaos’ door het hoofd, mijn eigen
parodie op de facultaire beleidsnota ‘ß’s in bewe-
ging’ van vorig jaar. Onlangs werd deze gedachte
nog versterkt door alweer de volgende beleidsnota
‘Tripos: een nieuwe organisatiestructuur voor de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen’ en
toen  kon ik er echt niet meer omheen. 

Er blijken maar liefst twee facultaire commis-
sies, 22 man sterk, zich gebogen te hebben over
een nieuwe facultaire indeling. Het argument daar-
voor klinkt op het eerste gezicht nog niet zo onaar-
dig: voor het onderwijs en onderzoek zijn tegen-
woordig 21 instituten actief en dat is toch wel wat
veel. Ieder bestuur moet toch ook bemand worden
met ten minste 5 personen en elk instituut heeft
toch ook weer een coördinator en een bureautje
nodig. Met al dit bestuurlijke geweld houden zich,
schat ik, in totaal wel  zo’n 200 man ‘bezig’ en dat
zou allemaal nodig zijn voor een uitgebalanceerd
wetenschapsbeleid.  Het laatste beschouw ik ove-
rigens als een contradictio in terminis.

Het nieuwe plan behelst de oprichting van drie
nieuwe centra: centrum voor natuurwetenschap-
pen en technologie, centrum voor levensweten-
schappen en centrum voor informatie wetenschap-
pen, die elk een conglomeraat van instituten
omvatten. Het opleidingsinstituut natuurkunde en
technische natuurkunde wordt opgeheven (merk ik
droogjes op).  De concept-nota vervolgt met een
moeizame uiteenzetting over hiërarchisch, opera-
tioneel en functioneel leidinggeven. Het lijkt wel
een cursus voor beginners en expliciet wordt
gesteld dat de nieuwe centra geen bestuurlijke
bevoegdheden hebben. Jazeker, wel een coördine-
rend (daar gaan we weer) ‘management team’. Dit
alles leidt tot een bestuurlijke entropieverhoging,
waar een thermodynamicus zijn vingers bij zou
aflikken.

Tripos, de titel van de nota, is volgens medede-
ling van de faculteit afgeleid van de driepotige kruk,
waarop vroeger de examinator van de vermaarde
University of Cambridge placht te zitten. Op het
facultaire niveau van deze ‘Klassieke universiteit’ is

Fig.1: Pythia op haar krukje. De
mythologische scene beeldt
koning Aegeus af die de eerste
Pythia, Thermis,  raadpleegt
(440 B.C.).



geïntroduceerd wordt heeft een aanzienlijke ver-
sterkingsfactor van: 

1)

Het is niet moeilijk in te zien dat:

2)

en na enig vlijtig denkwerk volgt:

3)

De laatste term is eenvoudigweg de definitie
van de afwijking op de functie ƒ(x) en hieruit kun-
nen we concluderen:

4)

In geval volgt de zogenaamde
Ljapunov exponent, genoemd naar Alexander
Michailovic Ljapunov (1857-1918, Fig.2):

5)

Chaos 7

Chaos Onder de Loep

Als de Ljapunov exponent negatief is, duidt dit op
orde maar als λ>0 betekent dit chaos!

In Fig.3 heb ik de Ljapunov exponent van deze
faculteit uitgerekend  en wel voor de meest een-
voudige polynoom die ik heb kunnen bedenken,
waarbij 200 bestuurders in ieder geval nog met
elkaar praten. Zelfs met een kleine afwijking aan
het begin van 0.01 , gaat het al gauw goed mis. 

De conclusies zijn volstrekt helder. Volgens
Pythia is het facultaire beleid nogal instabiel en vol-
gens Ljapunov is het al gauw 'β's in chaos'.
Derhalve: leve de technische natuurkunde en back
to work!

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

Ref: 
1. Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens,

Dietmar Saupe, New Frontiers of Science: chaos
and fractals, Springer-Verlag, New York, 1992.

Fig.2: 
Alexander Michailovic Ljapunov
(1857-1918)

Fig.3: Ljapunov exponent λ(x)  als functie van a in
f(x)=ax-ax2



Bedien je PC met een afstandsbe-
diening

Gebruik je je pc veel om muziek mee af te spelen, en ben
je wat lui ingesteld? Of hou je gewoon van technische snufjes?
Dan is dit misschien wel iets voor jou. Want het is mogelijk om
voor een paar euro een infrarood ontvanger in elkaar solderen.
Waarmee je met de afstandbediening van de tv vanuit je luie
stoel winamp kan bedienen, of de film die je via je computer
aan het kijken bent kan pauzeren. Vaar dan naar
http://lnx.manoweb.com/lirc/ en tref daar een soldeerhandleid-
ing aan voor een simpele ir-ontvanger die je op de seriële poort
kan aansluiten. De site is vrij duidelijk en de onderdelen die je
nodig hebt zijn bij de doorsnee elektronicaschuur te verkrijgen
(bijv. okaphone). Als enige aanmerking op het ontwerp heb ik
dat de ontvanger zelf achter de pc zit, waardoor hij niet altijd
goede ontvangst heeft. Simpele oplossing: soldeer een draadje
aan de ontvanger en leg deze op een plaats waar hij de afs-

tandsbediening wel goed kan zien. 

Als dit allemaal goed in elkaar gesoldeerd is, is
het tijd om de software te installeren die de signalen die de ir-
ontvanger binnenkrijgt om te zetten naar "computertaal".
Hiervoor is winlirc (http://winlirc.sourceforge.net/) ontworpen,
voor de Windows®gebruikers. En lirc (http://www.lirc.org/)
voor de linuxgebruikers, maar ik zal mijn verhaal verder op de
Microsoft®fans richten. Het is nu zaak om een afstandbediening
te bemachtigen waarop knoppen zitten waar geen apparaten op
reageren (of je moet het natuurlijk leuk vinden dat je tv aan en
uit gaat op het moment dat je naar het volgende nummer wil
zappen in WinAmp). En dan kan het trainen van de afstandsbe-
diening beginnen. 

Dit gaat allemaal vrij
vanzelfsprekend, maar mocht
het je niet lukken om de afstands-
bediening te laten herkennen, kijk dan eens
op http://www.lirc.org/remotes/ , want hier staan
configuratiebestanden voor verschillende afstandsbe-
dieningen. 

Dan komt nu het leukste deel van het verhaal, namelijk het
werkelijk koppelen van de ingedrukte knoppen op de afstandbe-
diening aan acties op de computer. Dit is waar het programma
girder (http://www.girder.nl/) zijn intrede maakt. Downloaden
en installeren is nu het devies. En vervolgens moet op deze
zelfde website nog een plugin worden gedownload om Winlirc

WEBLINKS

http://www.deathstarbattle.com/
phpBB/viewtopic.php?t=14760&high
light=english+language+strikes+b
ack

Aoccdrnig to a rscheearch at an
Elingsh uinervtisy, it deosn't
mttaer in waht oredr the ltteers
in a wrod are, the olny iprmoet-
nt tihng is taht frist and lsat
ltteer is at the rghit pclae. The
rset can be a toatl mses and you
can sitll raed it wouthit por-
belm. Tihs is bcuseae we do not
raed ervey lteter by it slef but
the wrod as a wlohe. 

ceehiro

En zoek nu de spelfout 
(waarschijnlijk ben je hem al
tegengekomen).

WEBLINKS

http://www.parody-pages.com/
application/ 

Voor iedereen die wel eens voor
God wil spelen.

WEBLINKS
http://www.quotegarden.com/

Voor iedereen die zich afvraagt
waar ik mijn MSN-nicknames van-
daan haal...

31 oktober......excursie naar de vakgroepen
Materiaalkunde en Computational Physics
met aansluitend borrel



girder te laten aansturen. Dit staat op de website onder het
kopje download en dan bij plugins. Als dit allemaal is gebeurd
dan is het zaak om girder een beetje onder de knie te krijgen.
Hiertoe staat er een vrij goede getting started guide op de web-
site. En mocht je er dan nog niet uitkomen, dan is er ook nog
een forum waar je je gal kan spuwen. Maar als het allemaal
werkt dan kan je genieten terwijl je zonder fysiek contact met
de computer te hebben websites intypt via de numerieke toet-
sen op je afstandbediening.

Veel succes, 
Tojnk

p.s. hier nog even de gebruikte websites:

http://lnx.manoweb.com/lirc/
http://winlirc.sourceforge.net/
http://www.lirc.org/remotes/
http://www.girder.nl/

WEBLINKS

Mocht je willen weten hoe groot
de Super Stardestroyer is ten
opzichte van een Borg-Cube, of
een X-Wing ten opzichte van het
ID4 moederschip, check het hier.

http://mirror.wolffelaar.nl/
zardalu.sytes.net/

WEBLINKS
http://www.liquidgeneration.com/
sabotage/vision_sabotage.asp

Geluid aanzetten!

Oude zooi

Nu er toch al zo'n half jaar een oude dosbak in de Franckenkamer staat zullen sommige mensen zich
afvragen waar alle spelletjes die daarop geïnstalleerd zijn vandaan komen. Wel, sommige zullen uit een
oude schoenendoos uit een stoffige la ergens in een verre hoek van de zolder komen, maar een groot
deel is toch zeker afkomstig van een van de volgende sites:

http://www.the-underdogs.org/ http://www.bunnz.org/
http://www.abandongames.com/ http://www.flashback-aw.net/

Dit is slechts een selectie van de beste sites die te vinden zijn op http://www.abandonwarering.com/ en
dan onder de link active sites. Niet alle oude spelletjes zijn te vinden op deze site, omdat voor sommige
nog gewoon betaald moet worden. 

Skyroads een van de favoriete spellen

Een paar ontvangers

18 december.......Symposium 2003:
Techniek in het verleden en in de toekomst



Borrelpraat

Het nieuwe studieseizoen is weer begonnen en  dus is het tijd voor de borrelcommisie om de denk-
beeldige balans op te maken. Ja, je dacht toch zeker niet dat we dat daadwerkelijk deden, een beetje
gokken doet wonderen is ons motto. Maar goed, voor deze gelegenheid… Eind vorig seizoen konden we
een exponentiele stijging van het koffiegebruik waarnemen, maar het alcoholmisbruik werd daarentegen
gedegradeerd tot alcoholgebruik. Deze trend lijkt zich ook in het nieuwe seizoen, waarin weer een nieuw
blik verse eerstejaars is opengetrokken, door te zetten.

Nemen we het probleem van het stijgende koffiegebruik (men spreekt hier niet van koffiemisbruik,
want van koffie heb je nooit teveel. Bovendien is koffiemisbruik geen correct Nederlands woord volgens
de Dikke Van Dale, waar het NIET te vinden is tussen koffiemelk en koffiemolen) onder de loep dan doen
zich direct een aantal oplossingen voor. Zo opperden sommigen dat een tweede koffiezetapparaat geen
overbodige luxe zou zijn; een meer creatief persoon onder ons (Tim, naar het gelijknamige spel, als we
goed zijn ingelicht) kwam met het ‘sociale bakje’ als oplossing. Dit houdt in dat je je FranckenMok niet tot
de nok toe vol doet als er meerdere mensen zijn die ook naar koffie snakken (vooral ‘s ochtends over-
schrijdt de vraag naar koffie de capaciteit van het apparaat). 

Over het alcoholgebruik; de vrijdagmiddagborrels zitten er weer aan te komen, kom allemaal langs
om gezellig wat te drinken en te ‘socializen’ en dan zitten we binnen een mum van tijd weer op ramkoers
‘to the top’ (om het maar in scheepstermen??? uit te drukken).

Gaan we terug naar onze denkbeeldige balans en zoomen we in op het onderwerp computer(spel-
len) dan zien we een wisseling van de macht. Was het vorig seizoen nog C:\Program Files\Internet
Explorer\IEXPLORE\http://www.Isketch.nl, nu gaat de voorkeur uit naar C:\Games\Zatacka\Zatacka.exe.
Of beter gezegd: Windows weg, MSDOS erin. Sommigen onder jullie zullen nu denken: ‘Over dat
Zatacka heb ik reeds eerder gehoord’. Dat kan kloppen, eind vorig seizoen was het al in beeld maar het
vond haar definitieve doorbraak pas dit seizoen, niet geheel ondanks de eerstejaars. Inmiddels zijn er



meerdere varianten op Zatacka bedacht, namelijk TurboTacka en Zottacka. TurboTacka
is de supersonisch snelle variant van Zatacka die volgens sommigen te verkrijgen is
door de computer zogeheten kaal op te starten, volgens anderen is het een bug die op
de meest onverwachte momenten toeslaat. Zottacka is de nieuwste variant, waarbij je
de instellingen van je beeldscherm zodanig wijzigd dat er een zo plat en zo uitge-
rekt mogelijk beeld ontstaat waardoor je een geheel andere dimensie aan het
spel geeft.

Zoals we al bij de computers een wisseling van de macht zagen, zo is dat
ook het geval bij de borrelcommissie, die voor het moment bestaat uit een één-
koppige leiding. Dus is nu het moment aangebroken voor een ieder van jullie om
op te staan uit de grijze menigte en toe te treden tot de borrelcommissie zodat
ook jij je steun kan betuigen aan Professor Francken…

Bovendien is het niet veel werk, leer je veel leuke mensen kennen en ben je
in het beheer van al het bier en koffie dat Francken bezit (wat je daarmee kunt
bereiken, laat ik aan je eigen fantasie over). 

Verder wens ik iedereen veel succes met weer
een nieuw seizoen van hard studeren, hard stappen
en veel koffiedrinken om het voorgaande te overle-
ven.

Met vriendelijke groet
De BORRELCOMMISSIE 



Een kijkje bij Onderzoeksgroep
Materiaalkunde

12 Francken Vrij 8_1

Een kijkje bij Onderzoeksgroep Materiaalkunde

gedefinieerde lichtbundel nodig is, wordt gebruik
gemaakt van een laser en een goede kwaliteit lens.
De diameter van de laserspot op het materiaal is
recht evenredig met het quotiënt van de golflengte
van de laser en de 'Numerical Aperture' (NA), een
maat voor de lenskwaliteit. Des te korter de
golflengte en hoe groter de NA, des te kleiner wordt
dus de laser spot. Bij de CD wordt een golflengte
van 780 nm en een NA van 0.45-0.5 gebruikt,
waardoor typisch 0.65 GB op een schijfje past. Bij
de huidige DVD is de golflengte teruggebracht tot
650 nm en de NA opgevoerd tot 0.60-0.65, waar-
door tegenwoordig  4.7 GB op eenzelfde maat schi-
jfje past. In verschillende laboratoria is al uitgebreid
getest met een blauwe GaN laser met een
golflengte van 405 nm en een NA van 0.85, waar-
door 23.3 GB in een enkellaagssysteem mogelijk is
en dus 46.6 GB in een dubbellaagssysteem. Sony
is als eerste op de markt gekomen met een
dergelijke 'blue-ray disc' speler, maar Philips dat
dezelfde standaard hanteert, stelt de introductie
nog uit. Probleem is dat de CD, DVD en blue-ray
disc formaten allemaal niet compatibel zijn en de
DVD qua marketing nog geen opvolger behoeft,
omdat de markt zich nog in een groeifase bevindt.
Onderzoek aan optische data-opslag wordt sterk
gedomineerd door researchafdelingen van bedri-
jven als Matsushita, Hitachi, Ricoh, Toshiba, Sony
en Philips, maar hun focus is natuurlijk sterk appli-
catiegericht. Dit biedt interessante mogelijkheden
voor fundamenteel onderzoek in onze groep.

Herschrijfbare optische data-opslag maakt
gebruik van het verschil in optische reflectie tussen
kleine amorfe spots en hun kristallijnen omgeving.
Startend met een geïnitialiseerde (= kristallijnen)
laag in de disc, worden de amorfe spots
geschreven met een relatief hoog laservermogen,
waardoor de laag lokaal kort boven het smeltpunt
gebracht wordt en daarna door de snelle afkoeling
een amorfe structuur krijgt. Lezen kan met dezelfde
laser met een laag vermogen. Wissen van de infor-
matie is nu mogelijk met een laservermogen dat ligt
tussen de vermogens van lezen en schrijven. De
amorfe spots worden daarbij beneden het smelt-
punt, maar boven de glasovergangstemperatuur

Slimme materialen voor informatie-opslag: de
volgende generatie DVD?

We schrijven 1981: Bill Gates merkt op dat een
computer met 640 kB RAM voor iedereen vol-
doende is. Inmiddels weten we wel beter.
Verwerken van informatie met computers en pc's
heeft sinds die tijd een enorme vlucht genomen en
het is een open deur om te zeggen dat we in een
informatietijdperk leven. Voor het opslaan en verw-
erken van informatie zijn tegenwoordig krachtige
en veeleisende systemen nodig. Die zijn
ontwikkeld, maar grote vooruitgang blijft nog
steeds mogelijk. In dit opzicht is de lezing van
Richard Feynman uit 1959 getiteld  "There is plen-
ty of room at the bottom" visionair gebleken, omdat
we nog steeds niet de door hem beschreven
mogelijke informatiedichtheid ('bit sizes') bereikt
hebben. Dit stukje gaat over onderzoek aan mate-
rialen die in DVD's voor herschrijfbare informatie-
opslag gebruikt worden. Onderzoek vindt onder lei-
ding van ondergetekende plaats in de groep van
prof. Jeff De Hosson.

Alle materialen die in kleine afmetingen in twee
goed te onderscheiden toestanden te brengen zijn,
zijn potentieel geschikt als digitale infor-
matiedragers. Voor technische toepassingen is het
natuurlijk belangrijk dat op relatief eenvoudige en
goedkope wijze de informatie geschreven en
gelezen kan worden en in veel gevallen is het ook
prettig als informatie (meerdere keren) her-
schreven kan worden. De twee technieken die
daarbij op het moment het meest populair zijn,
maken gebruik van magnetische of optische eigen-
schappen van materialen. Met een magnetische
kop of tip is het eenvoudig om in een dunne mag-
neetfilm kleine gebiedjes in twee goed te onder-
scheiden richtingen te magnetiseren, eventueel
daarbij geholpen door anisotropie (kristal en/of
vorm) van het magnetische materiaal in de film. De
optische techniek maakt gebruik van het verschil in
reflectie (intensiteit) van licht in kleine gebiedjes.
Deze optische techniek is het meest bekend via de
CD (Compact disc) en de DVD (Digital Versatile
Disc) formaten. Omdat een kleine goed
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Dit zijn dus nogal wat eisen en de materialen
die hier het best aan lijken te voldoen zijn meestal
gebaseerd op een hoog antimoon (Sb) en/of tellu-
ur (Te) gehalte. Bekendst en meest toegepast in
CD en DVD's is Ge2Sb2Te5. Voor verdere ontwik-
kelingen is met name eis #6 van belang, d.w.z. het
vinden van materialen die steeds sneller
gekristalliseerd kunnen worden. Hierbij moet je
denken aan enorme snelheden van 10 m/s, waar-
bij dus de diameter van 1 kristal in 1 miljoenste van
een seconde 100000 atomen groter wordt (en het
totale aantal atomen waarmee het kristal groter
wordt is daar dus een veelvoud van). Alhoewel de
phase-change laag het hart van de disc is, bevat
een werkelijke disc ook een aantal andere dunne
lagen die de werking van de phase-change laag
verbeteren. Dit multilaag systeem bevindt zich dan
weer op een polycarbonaat substraat, waardoor
verreweg het grootste deel van de disc plastic is.
Voorbeelden van discstructuren zijn schematisch
weergegeven in Fig.2.

Het meeste onderzoek aan phase-change
materialen heeft zich gericht op de interactie met
laserlicht. Het onderzoek dat we hier in Groningen
uitvoeren concentreert zich echter op de snelheid
van de kristallisatie van dunne amorfe films als
functie van de temperatuur. Dit is niets nieuws. Het
vernieuwende is dat we de dunne laag verhitten in
een Transmissie Elektronen Microscoop (TEM) en
wel met atomaire resolutie. Hierdoor kunnen we

verhit, waardoor kristallisatie optreedt en het optis-
che contrast met de omgeving verdwijnt.
Essentieel voor herschrijfbare optische data-opslag
is dus een laser met drie uitgangvermogens, waar-
bij de laserpulsduur korter dan 100 ns moet zijn om
voldoende snel te kunnen lezen, wissen en schri-
jven. Dit proces is schematisch weergegeven in
Fig.1.

Voor het materiaal, waarin de informatie wordt
aangebracht, het zogenaamde 'phase-change'
materiaal gelden de volgende eisen:

(1) Optisch contrast tussen de amorfe en
kristallijnen fase moet helder zijn;
(2) Materiaal moet makkelijk te amorfiseren
zijn. Smeltpunt mag niet te hoog zijn, typisch
500-800 °C;
(3) Amorfe structuur moet voldoende stabiel
zijn bij omgevingstemperatuur,  zeg tot 50°C.
Dit betekent dat de glastemperatuur ruim
boven de 50 °C moet liggen;
(4) Amorf-kristallijnen fasetransformatie moet
heel goed reversibel zijn, want moet zonder
problemen vaak herhaald kunnen worden;
(5) Materiaal moet gemakkelijk te kristallis-
eren zijn. De glastemperatuur moet dus laag
zijn, wat met inbegrip van de eis onder 3 leidt
tot een typische glastemperatuur van 100 °C;

(6) Kristallisatiesnelheid moet hoog zijn. De
snelheidsbepalende stap in het hele lees-,
wis- en schrijfproces is de kristallisatie, want
voor het netjes ordenen van de atomen in
kristallen is tijd nodig. Amorfisatie, d.w.z. het
invriezen van de vloeistofstructuur, kan in
principe oneindig snel. Met de toenemende
informatiedichtheid op een disc moet ook de
herschrijfsnelheid voldoende toenemen.

Fig.1 Schematische weergave van herschrijfbare infor-
matie-opslag in CD of DVD. Een laser met 3 vermogens
leest, wist en schrijft amorfe spots in een kristallijnen
omgeving.
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kleine en pas na 5 min. bij 120 °C  in het grote
gedeelte. Bij 130 °C gaat de hele film kristalliseren,
ook zonder elektronenbundel. We zien dus dat de
elektronenbundel van de TEM het kristallisatiepro-
ces versnelt. Nauwkeuriger analyse toont aan dat
de nucleatie van kristallen sterk bevorderd wordt,
maar dat hun groei niet beïnvloed wordt door de
bundel. In principe zou de laser in de DVD dus ver-
vangen kunnen worden door een elektronenbun-
del. Voordeel is namelijk dat elektronen in een veel
kleinere spot gefocusseerd kunnen worden dan
een laser. Een atomaire resolutie opname van de
eerste kristalletjes die in een amorfe film (10 nm
dik) ontstaan is weergegeven in Fig.4.

Fig.5 toont een aantal opnamen die gemaakt
zijn tijdens de 85 °C kristallisatie van een 40 nm
dikke Sb3.6Te laag. Je kunt hier één kristalnucleus
zien uitgroeien. Het groeiproces zoals
weergegeven in Fig.5 hebben we ook gevolgd bij
95, 105 en 115 °C en de afmetingen van eenzelfde
type kristal als functie van de tijd bij die 4 tempera-
turen is weergegeven in Fig.6. Eenzelfde type
startkristal hebben we voor alle temperaturen
verkregen door eerst 5 min. te gloeien bij 95 °C en
na afkoelen een dergelijk kristal uit te zoeken en
daarna bij de gewenste temperatuur de groei te
volgen. Vandaar dat in Fig.6 bij het begintijdstip de
kristallen al een bepaalde afmeting hebben. De
groeisnelheid blijkt bij één temperatuur mooi con-
stant te zijn, hetgeen wijst op een mechanisme
waarbij de sprong van atomen over het grensvlak
van de amorfe matrix naar het kristal snelheids-
bepalend is. De groeisnelheid neemt sterk toe met
de temperatuur en dit klopt met de verwachting dat
een Arrhenius-gedrag geldt. Daarom is de logar-
itme van de groeisnelheid uitgezet tegen de reci-
proke temperatuur in Fig.7. De helling van de

'real space, real time' zien hoe kleine kristalkiemen
ontstaan en uitgroeien. We doen dit voor verschil-
lende samenstellingen van de laag en verschil-
lende laagdikten (10-70 nm). Een veel lokaler en
gedetailleerder beeld van de kristallisatie kan hier-
door verkregen worden dan met de andere tech-
nieken die al eerder toegepast zijn. In dit artikel zal
een aantal resultaten van de in-situ TEM metingen
de revue passeren. Willemijn Groot heeft met haar
afstudeeronderzoek een belangrijke bijdrage
geleverd aan het onderzoek dat hier beschreven
wordt. Het onderzoek heeft ook wat opzien
gebaard, waaruit een 'invited talk' van 50 min. bij
een symposium in Japan (eind oktober 2003) is
voortgevloeid en dat is toch mooi meegenomen.

In Fig.3
is een 40
nm dikke
Ge2Sb2Te5
laag te zien
die 5 min. in
de TEM ver-
hit is op 90
°C, daarna
op 120 °C
en daarna
weer afge-
koeld. De
afbeelding is
een projectie
van de laag
doordat met
een elektro-
nengolf er doorheen is geschoten (vandaar de T
van transmissie in TEM). De interactie tussen de
elektronengolf en de materie in de film is complex,
maar toch kun je de beelden intuïtief interpreteren.
In de afbeelding zie je een grijze omgeving die nog
een amorfe structuur heeft en 2 gedeelten, waar-
van 1 grote vrijwel in het midden en 1 kleine tegen
de rechterkant aan, waar kristallisatie is opgetre-
den. Met name de kleine zwarte vlekjes geven
goed de grootte van de kristallen weer die
ontstaan; 5 tot 20 nm. Beide gekristalliseerde
gedeelten zijn bestraald met dezelfde elektronen-
stroom in de bundel, maar de elektron-
stroomdichtheid op het preparaat was aanzienlijk
hoger voor het kleine dan voor het grote
gekristalliseerde gedeelte. Vandaar dat
kristallisatie al na 5 min. bij 90 °C  optrad in het

Fig.3 TEM opname van een 40 nm dikke
amorfe Ge2Sb2Te5 laag die gekris-
talliseerd is met een relatief gefocus-
seerde electronenbundel bij 90 0C
(kleine gebiedje rechts) en met een meer
gedivergeerde bundel bij 120 °C  (grote
gebied vrijwel in het midden).

Fig.4. Hoge-
R e s o l u t i e
TEM opname
van de eerste
k r i s ta l l e t j es
die groeien in
een 10 nm
dikke amorfe
G e 2 S b 2 Te 5
laag. 10 nm
dikke amorfe
G e 2 S b 2 Te 5
laag. 
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0.12 nm/s tot 6.7 nm/s die we bij Sb3.6Te vonden
in de temperatuurrange 85-115 °C, vinden we nu in
de range 140-165 °C. De activeringsenergie voor
groei blijkt na de toevoeging van 5 at.% Ge
ongeveer 50% verhoogd te zijn. Dit is heel goed en
ik zal proberen uit te leggen waarom. Voor de prak-
tijk moeten we namelijk naar een veel hogere
groeisnelheid dan wij hier meten en dus naar
hogere groeitemperaturen. Bij een hogere activer-
ingsenergie neemt de snelheid veel sterker toe bij
verhoging van de temperatuur en dat is dus goed.
Als we ter illustratie een onverantwoorde extrapo-
latie doen van onze resultaten dan blijkt een 
groeisnelheid van 10 m/s op te treden bij ongeveer 
385 °C bij Sb3.6Te met 5 at.% Ge en bij ongeveer
420 °C bij 'puur' Sb3.6Te. Dus bij 150 °C groeit het
met materiaal waar 5 at.% Ge aan toegevoegd is
nog veel langzamer, maar bij 400 °C is de snelheid
al bijna 5 keer hoger. De toevoeging van Ge blijkt
dus zoals gewenst de kristallisatietemperatuur en
de activeringsenergie te verhogen. Verder ver-
hoogt het de nucleatiesnelheid en wat ook prettig
is, is dat de groei van de kristallen minder
anisotroop is. Kijk bijvoorbeeld naar de driehoekige
kristallen die groeien in Fig. 5 en de veel rondere
kristallen die gegroeid zijn in Fig.8. Sb3.6Te met 5
at.% Ge blijkt dus een materiaal dat potentieel heel
geschikt is om in toekomstige DVD's te gebruiken.
De (geheime) samenstelling die Philips als stan-
daard gaat gebruiken in die toekomstige DVD's ligt
dan ook vrij dicht bij die van Sb3.6Te met 5 at.% Ge
die we hier onderzocht hebben.

rechte lijn gefit op de data geeft de activeringsen-
ergie voor groei bij dit proces.Sb3.6Te is niet
geschikt als phase-change materiaal in een DVD
omdat het al bij te lage temperatuur kan kristalli-
seren (aan eis #3 wordt niet goed voldaan). 

Daarom is een ander materiaal onderzocht
waarbij 5 at.% Ge toegevoegd is aan het Sb3.6Te.
De temperatuur waarbij kristallisatie optreedt blijkt
door die toevoeging van 95 naar 150 °C te gaan.
Dit is prima. Na 10 min. gloeien van een 40 nm
dikke film van dit materiaal bij 155 °C ontstaan de
kristallen zoals weergegeven in Fig.8. Net als in
Fig.5 valt op dat eenzelfde soort kruispunt van con-
trastlijnen het beginpunt (de nucleus) voor groei is
geweest. Met elektronendiffractie kunnen we
bepalen dat in het begin de (0001) kristalvlakken
van het materiaal evenwijdig aan het oppervlak
liggen. Dit is niet zo vreemd, want deze vlakken
zorgen voor de laagste oppervlakte-energie. Bij
groei treedt een heel speciaal effect op, waarbij de 
kristalvlakken gebogen worden. Als tijdens de groei
de (0001) vlakken evenwijdig aan het oppervlak
zouden zijn gebleven, dan zouden de kristallen een
homogeen donker (zwart) contrast geven t.o.v. de
grijze amorfe omgeving. Dit is niet het geval en we
kunnen vrij precies bepalen hoe sterk de buiging
van de kristalvlakken is. In het geval van Fig.8 is
dat ongeveer 15 ° per 500 nm groei. Dit is een 
vrijwel nieuw kristalgroei fenomeen dat wij als
eerste hopen te verklaren.

Ook van Sb3.6Te met 5 at.% Ge hebben we de
kristalgroeisnelheid bij verschillende temperaturen
gemeten. Dezelfde snelheden van ongeveer 

Fig.5 Enkele van de TEM opnames geregistreerd tijdens
de kristalgroei bij 85 °C in een 40 nm dikke Sb3.6Te laag.

Fig.8 TEM opname van kristallen die gegroeid zijn na 10
min. bij 155 °C in 40 nm dik Sb3.6Te met 5 at.% Ge.



16 Francken Vrij 8_1    

Een kijkje bij Onderzoeksgroep Materiaalkunde

stageproject, kom eens langs (kamer: 5113.0040)
of stuur een mailtje naar  b.j.kooi@phys.rug.nl 

Dr.Ir. Bart Kooi
Technische Natuurkunde/Materiaalkunde

Als laatste punt, voordat dit verhaal veel te lang
wordt (ook al zijn er nog een aantal andere leuke
resultaten): we kunnen onderzoeken waarom dit
nieuwe materiaal waarschijnlijk beter is dan het
gebruikelijke Ge2Sb2Te5. Dit wordt geïllustreerd
m.b.v. Fig.9. 

Ge2Sb2Te5 is een materiaal dat bij kristallisatie
heel makkelijk nucleëert, maar heel moeilijk groeit.
Dat konden we ook hierboven al zien in Fig.3.
Sb3.6Te met 5 at.% Ge daarentegen nucleëert veel
moeilijker maar kan (bij hoge temperaturen als 400
°C) heel snel groeien. In een CD of DVD hebben
we te maken met een amorfe spot in een kristallij-
nen omgeving. Als de spot relatief groot is kost het
veel tijd om zonder nucleatie kristallen van de rand
naar het midden te laten groeien. Dan is het prettig
als ook direct in het midden van de amorfe spot
nieuwe kristalletjes nucleëren. Vandaar dat in de
CD en de huidige DVD met nog relatief grote spots
Ge2Sb2Te5 de voorkeur heeft zoals weergegeven
aan de linkerzijde in Fig.9. Nu met de blauwe laser
en de hoge NA van 0.85 de spots behoorlijk veel
kleiner worden, kan een materiaal dat heel snel van
de randen naar het midden van de spot groeit het
winnen van een materiaal dat moeilijk groeit, maar
snel nucleëert. Deze situatie wordt in Fig.9 aan de
rechterzijde weergegeven. Vandaar dat met het
oog op de toekomst (met steeds kleinere spots) de
snelle groeimaterialen zoals Sb3.6Te met 5 at.%
Ge het zullen winnen van de snelle nucleatiemate-
rialen als Ge2Sb2Te5.

Heb je na het lezen over het wel en wee van
deze phase-change materialen zelf een 'faseveran-
dering' ondergaan en ben je geïnteresseerd in een

Fig.9 Schematische weergave van het kristallisatieproces
van een amorfe spot (het wissen van informatie) voor
snelle nucleatie materialen als Ge2Sb2Te5 (links
weergegeven) en voor snelle groei materialen als Sb3.6Te
met 5 at.% Ge (rechts weergegeven).
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Fig.6 Kristallietafmetingen in 40 nm dik Sb3.6Te als functie
van de tijd bij 4 verschillende temperaturen.

Fig.7 Arrhenius plot waarin de logaritme van de kristal-
groeisnelheid in Sb3.6Te is uitgezet tegen de reciproce
temperatuur.

Op 31 oktober wordt er een vakgroepexcursie naar
materiaalkunde georganiseerd. Tevens wordt er
een kijkje genomen bij computational physics. 



Activiteiten 
Barbecue

scheikunde, en dat volgens een niet nader te noemen
aanwezige één van hen rozijnen smokkelde mocht de
pret zeker niet drukken (intégendeel...)
Al met al een naar mijn mening geslaagde avond, en wat
is een betere afsluiting van een avond gevuld met vlees

en bier? Inderdaad, een mooie lange
ronde Zatacka doet het altijd

goed.
Mark Schenkel

Vrijdag 19 september was het tijd
voor een grote Francken-BBQ…
Ideaalbeeld: Bier, barbecue en Vlees, veel
Vlees. Wat bleek nou? Men heeft gepro-
beerd dit ideaalbeeld in zoverre te bena-
deren door zoveel vlees in te kopen dat er
gewoonweg te veel voor ons was om alle-
maal op één BBQ in onze maagjes te wer-
ken. Geen probleem, moeten ze daar bij
Francken gedacht hebben, dan organise-
ren we gewoon een afterBBQ (geniáál...)
en dan zorgen we dat we al dat overtolli-
ge vlees kwijtraken... 

Nou is mij niet gevraagd om over die
afterBBQ te schrijven, en helaas ben ik
daar toe ook niet in staat omdat ik er simpelweg niet bij
was, en hierdoor ben ik genoodzaakt alleen verslag te
doen van de eerste BBQ. 

Op de BBQ (of eigenlijk de twee BBQ’s) (worden
we al zat van de afkorting?) was genoeg vlees voor alle
bezoekers, en het aanbod was ook behoorlijk divers. Met
de vegetariërs was ook rekening gehouden, er was op
iedere tafel ook genoeg huzaren salade en stokbrood.
Verder konden de vega’s ook nog idem burgers verkrij-
gen. Niet alleen Francken leden waren van de partij, er

liepen ook genoeg docenten en FMF-
ers rond, ik meen zelfs dat er een
aantal afgevaardig-
den waren

van onze vrien-
den van

Chaos 17

Activiteiten BBQ



18 Francken Vrij 8_1     

Pumba’s Puzzel Pagina

“Pumba’s puzzles”

“Er is in onze talen
maar een werkelijk

woord: chaos. Zoals
het woord ‘god’

betekent het alles of
niets.”

- Willem Frederik Hermans -

Om een chaotische draai te geven aan
de puzzels van Pumba hoefde Pumba
niet ver van huis te gaan. Als beëe-
digd meester in de wanorde was
het slechts lastig een orde te
maken in de steekwoorden
die Pumba allemaal
lukraak te binnen scho-
ten bij vernemen van het
jongste thema van de
Francken Vrij. 

Simba says

Pumba’s puzzles doet zijn hartelijke geluk-
wensen vanwege het winnen van zo’n felbe-
geerde taart toekomen aan de winnaar van
de vorige editie: Armand van
Veen.

Goed, eenieder is weer uitge-
daagd om een correcte oplossing
in te leveren bij Pumba, dit maal
uiterlijk 10 januari. Insturen kan
ook naar 
bestuur@professorfrancken.nl.

De Puzzles

De historisch materialistische stelling van
Henry Miller “Chaos is het woord dat we
bedacht hebben voor een orde die we niet
begrijpen.” dekt de lading van deze puzzel
het best. Links staan een set woorden,
schijnbaar vol chaos, maar ieder woord
levert volgens een voor die set telkens het-
zelfde principe uitkomst, in de vorm van
een cijfer of letter. Het is de puzzelaar zijn

taak bij elke set het principe dat de orde
in de chaos schept uit te vinden.

De laatste twee woorden leveren
vervolgens een uitkomt die als

oplossing dient. 

Oplossing: 2,2 (want het principe is tel het
aantal E’s in ieder woord)

Voorbeeld:

Toeval: 1
Fractal: 0
Determinisme: 3
Rommel: 4
Tumult: 0

Niet-lineair: ?
Complexiteit: ?

1. EINSTEIN: 0
HAWKING: 5
DYNAMISCH: 7
SYSTEEM: 4
WETENSCHAP: 7

FILOSOFIE: ?
ONVOORSPELBAARHEID:?
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Pumba’s puzzels stelt zich niet verantwoor-
delijk voor enige mogelijk, materiele, finan-
ciele, nachtrusttechnische en/of studiepunt-
technische gevolgen door deze of enige
andere uitgave van zijn puzzels.

Pumbah

10. STUDENTEN: F
FRANCKEN: O
DERDE WERELDLAND: P

TROEP: B
WAT EEN TERINGZOOI: S

CHAIRMAN: ?
SMERIG: ?

9. DOBBELSTENEN: 7
LOTERIJ: 2
KANSEXPERIMENT: 5
DESTINY: 3
INVOER: 1

UITKOMST: ?
LOT: ?

6. EINSTEIN: H
HAWKING: G
DYNAMISCH: I
SYSTEEM: F
WETENSCHAP: J

FILOSOFIE: ?
ONVOORSPELBAARHEID: ?

5. STUDENTEN: 1
FRANCKEN: 2
DERDE WERELDLAND: 7
TROEP: 3
WAT EEN TERINGZOOI: 4

THE CHAIRMAN: ?
SMERIG ?

7. RELIGIE: 52
PRINCIPES: 102
CYBERNETICA: 200
KANSBEREKENING: 1
MECHNICA: 1101

NATUURWETTEN: ?
MATERIALIMSE: ?

8. PUMBA: 2
ZAZOO: 3
TIMON: 4
SIMBA: 3
SCAR: 1

RAFIKI: ?
MUFASA: ? 

4. DOBBELSTENEN: 5
LOTERIJ: 12
KANSEXPERIMENT: 5
DESTINY: 5
INVOER: 9

UITKOMST: ?
LOT: ?

3. PUMBA: 2
ZAZOO: 3
TIMON: 4
SIMBA: 3
SCAR: 1

RAFIKI: ?
MUFASA: ?

2. RELIGIE: 23
PRINCIPES: 35
CYBERNETICA: 4
KANSBEREKENING: 18
MECHANICA: 14

NATUUR: ?
WETTEN: ?
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van onze correspondent in Theoretenland: Dennis Westra

Er zijn van die zekerheden

constante na bepaald. Nu wil het ook dat het
gedrag van systemen bepaald wordt door ver-
schillen in entropie tussen toestanden. Een fysisch
systeem wil namelijk de vrije energie F minimalis-
eren, die gegeven is door

F = E - TS

En dus, als je een systeem hebt van een scalar-
deeltje met een potentiaal V, dan is de energie
gegeven door E=T+V, met T de kinetische energie.
Naïef zou je zeggen dat de energie wordt gemini-
maliseerd en dat het deeltje dus in het minimum
van de potentiaal gaat zitten. Maar, bij een "non-
zero" temperatuur moet men F minimaliseren en
dat is dus F=T+V-TS, en dus lijkt het alsof de
potentiaal veranderd is in een temperatuurafhanke-
lijke potentiaal W = V -TS. Met deze aanpassing
gaat het deeltje weer gewoon in het minimum van
de "effectieve" potentiaal W zitten. Door de term -
TS toe te voegen kun je een minimum van de
potentiaal laten veranderen in een maximum en
andersom. Dus stel dat een deeltje bij een
bepaalde temperatuur in een minimum zit van W,
dan bij lagere temperatuur kan dat minimum wel
eens ergens anders liggen. Dus, tijdens het afkoe-
len van zo'n systeem kan een deeltje wel eens
langzaam in de potentiaal aan het wandelen gaan,
steeds naar het nieuwe minimum.

Dit idee is erg vruchtbaar gebleken bij de zoge-
naamde "inflatie"-theorieën, waarin een langzaam
"rollend" scalar-deeltje verantwoordelijk is voor een
versnelde uitdijing van het heelal. Het blijkt
namelijk nodig om de Big-Bang theorie met de
waarnemingen te verenigen dat het heelal eerder
in zijn levensfase een versnelde expansie heeft
doorgemaakt. Verwar dit niet met chaotische
inflatie, dat is net iets anders. En dat ga ik hier ook
niet uitleggen, misschien een volgende keer als het
motto iets wordt als "het heelal".

Maar goed, les van dit verhaal is dus dat het
gedrag van deeltjes bij een non-zero temperatuur
kan verschillen van deeltjes bij zero temperatuur
(onder andere dus via de effectieve potentiaal).
Maar dat lijkt op open deuren intrappen.

Zoals het een goede studentenvereniging
betaamt, heerst er bij de T.F.V. 'Professor
Francken' ook meer dan eens een mate van
wanorde. Chaos noemen we dat en we vinden het
meestal een beetje rampzalig. En dat terwijl chaos
zo onvermijdelijk lijkt; misschien kunnen we er
beter mee leren leven! Er zijn ook echter een hele-
boel mensen die blij zijn met chaos, omdat ze er
hun brood mee verdienen. Onder andere emeritus
hoogleraar Takens - ja, ja die vent van de overkant
- die een van de grondleggers was van de chaos-
theorie. Chaos is in ieder geval het waard om niet
altijd ontlopen te worden (hiermee zeg ik niet dat
de Franckenkamer niet netjes hoeft te worden
gehouden).

Op zich kun je als theoreet op twee manieren
naar het begrip chaos kijken. De eerste is aan de
hand van het begrip entropie, de tweede aan de
hand van recurrente vergelijkingen (of differenti-
aalvergelijkingen). Om maar eens historisch ver-
antwoord te zijn begin ik met de
entropiebeschouwing. 

Eerst een kleine uitleg wat entropie is. Stel ik
heb een systeem, dat in Ω microtoestanden kan
verkeren bij een gegeven macrotoestand (dus tem-
peratuur, druk en volume en dergelijke vast). Een
microtoestand is een toestand die gekenmerkt
wordt door de afzonderlijke bouwstenen. Dus
bijvoorbeeld een systeem met N spin-half deeltjes
(dus twee toestanden per deeltje) heeft 2N micro-
toestanden. De entropie van zo'n systeem wordt
gegeven door:

S = k ln(Ω).

Nou is dit getal vaak moeilijk uit te rekenen en
daarom berekent men vaak de entropie via andere
wegen; uit enkele thermodynamische (differentiaal-
) vergelijkingen zoals bijvoorbeeld;

dE = TdS - P dV

E is energie, T temperatuur, P druk en V volume.
Alleen dan is de entropie vaak op een additieve
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zelf zodanig dat ze lineair is in de afgeleides en de
functie. Zo is bijv.

y''x2 + y'x3 = 0

wel lineair maar

(y')2x + y'' y = 0

niet. Het gaat erom of de afhankelijke variabele en
haar afgeleides lineair in de vergelijking
voorkomen. Zo is bijvoorbeeld de differentiaal-
vergelijking die de vorm van een telescoop oplevert
(de vergelijking ontstaat door te eisen dat de licht-
stralen naar een brandpunt convergeren), niet lin-
eair, maar de oplossing is simpel; een parabool. 
Maar meestal hebben niet-lineaire differentiaal-
vergelijkingen meerdere oplossingen en soms ook
geen een, ook kunnen zogenaamde bifurcaties
optreden. Zolang je een lineaire differentiaal-
vergelijking met bijpassende beginvoorwaarden
hebt is de oplossing meestal uniek. De afhanke-
lijkheid van de beginvoorwaarden is ook continu:
als de beginvoorwaarden dicht bij elkaar liggen,
liggen de oplossingen ook erg dicht bij elkaar. Dit
allemaal niet voor niet-lineaire differentiaal-
vergelijkingen; heb je twee verschillende beginvo-
orden die dicht bij elkaar liggen dan is er alleen een
erg beperkt gebied waarvoor de oplossingen in de
pas lopen, daarbuiten is de "gemeenschappelijke"
geschiedenis niet meer te gokken.

Iedereen kent misschien nog wel de twee
aangedreven slingers. Zolang de uitwijking klein is,
is de bewegingsvergelijking lineair, maar als de
uitwijking groot is wordt die niet lineair, voor beide
slingers geldt dan:

y'' + f1y'+f2sin(y) = 0

waarin f1 en f2 constantes zijn die de wrijving en
aandrijving weergeven respectievelijk. Als we de
twee identieke slingers op dezelfde aandrijfas
zetten en vanuit dezelfde hoek laten beginnen
gaan ze eerst gelijk op, maar na een aantal

Om F te minimaliseren bij een gegeven tem-
peratuur moet je de entropie laten stijgen en de
energie laten dalen. Voor een gesloten systeem is
de energie constant, dus moet F geminimaliseerd
worden door S te laten stijgen. En dat is dan
ongeveer de tweede hoofdwet van de thermody-
namica; de entropie is of constant of neemt toe met
de tijd;

dS/dt > 0 

Velen denken dat deze wet zegt dat de
wanorde dus altijd toeneemt en er zijn zelfs hele
theorieën gebaseerd op dat idee (ze verkrijgt men
non-science); het betreft hier meestal iets over het
bewustzijn van de mens. Maar, dat idee is simpel-
weg fout. Want de entropie neemt in totaal altijd
toe, lokaal kan het best afnemen; hoe wou je
anders kristalgroei verklaren? Entropie kan dus wel
"stromen" zeg maar, maar netto, neemt het altijd
toe.

Veel natuurkundestudenten zagen in de
entropietoename een onvermijdelijke wanorde-toe-
name en zo vonden ze het onzin om hun (of ander-
mans) kamer op te ruimen. Maar dat is dus niet zo
… Ofwel, de Francken-kamer mag best netjes bli-
jven en gezeur over entropietoename is geen
smoesje om niet op te ruimen. Maar het is wel
natuurlijk dat de entropie toeneemt en daarmee af
en toe ook de wanorde in de Francken-kamer. De
beste les is dus om niet bang te zijn voor chaos
maar ook om niet je te laten overwinnen door
chaos en je er aan over te geven.

Goed, dat was een korte uitwijding over de
eerste manier om chaos te benaderen vanuit een
theoretisch oogpunt. De tweede is die van de differ-
entiaal-vergelijkingen.

Zolang een differentiaal-vergelijking lineair is,
zijn er voldoende stellingen om in de meeste
gevallen te bewijzen dat een oplossing uniek is.
Zodra de vergelijking niet meer lineair is, wordt het
al lastiger. By the way; een lineaire differentiaal-
vergelijking is een vergelijking waarin de functie en
haar afgeleides voorkomen alsook de variabele
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van de beginvoorwaarden - gaat ook vaak onder de
naam Chaostheorie. En aangezien de wereld
ingewikkelder lijkt te zijn dan een mooi lineair sys-
teem, speelt chaos een grote rol. En dat is meteen
een van die weinige onzekerheden die we ondanks
de chaostheorie kennen; er zullen chaotische ver-
schijnselen optreden om ons heen; dus ook bij
Francken; het is gewoon onvermijdelijk, het is
gewoon een van die zekerheden waarmee we
moeten leren leven. Dus, dat de Franckenkamer af
en toe een troepje is moeten we accepteren en
vrolijk onze energie gebruiken om de lineariteit
voor korte tijd te herstellen en om de lokale
entropie toch even te verlagen (een vraag voor de
geïnteresseerde lezer; waar stroomt de entropie
dan heen?). Het zich overgeven aan de natuurlijke
drang tot chaos is onnatuurlijk, lijkt me, maar ik ben
een theoretisch natuurkundige en geen psycholoog
of zo.

omwentelingen maakt de ene een loopje rond en
de andere niet: ze verlaten elkaar. Hoe kan dat nu?
De oplossingen van bovenstaande vergelijking zijn
sterk afhankelijk van de beginvoorwaarden en het
is praktisch onmogelijk om de beginvoorwaarden
exact gelijk te maken; en die kleine verschillen in
beginvoorwaarden spreken na een tijdje een grote
rol. Dit is wat men bedoelt als men zegt dat het
gefladder van een vlinder in het stadspark van
Peking (heeft vast ook wel een stadspark, toch?)
een regenbui in San Fransisco kan veroorzaken;
zonder het gefladder waren de beginvoorwaarden
in het klimatologische systeem anders, als is het
maar een heel klein beetje anders, echter de gevol-
gen zijn na een paar dagen eventueel dat het wel
regent in San Fransisco in plaats van niet (in het
geval dat we de vlinder al eerder hadden
opgegeten of zo).

Dit hele verschijnsel - de sterke afhankelijkheid

Heeft deze Franckenvrij uw interesse gewekt met
betrekking tot Chaos dan hebben wij een verheugend
bericht. Er bestaat een vak Chaostheorie (ook wel
dynamische systemen en chaos) dat gegeven wordt
aan de RuG en Dr. Naudot is bereid gevonden hier wat
te vertellen over het vak.

The notion of chaos comes from many ideas and back-
grounds. The first vague notion we have in mind is some-
thing completely disordered. The mathematical and more
precisely the topological meaning is something more subtle
and will be explained throughout this lecture with some typ-
ical examples. In a general sense a dynamical system
given by a smooth transformation is said to be chaotic if its
sensibility on the initial condition plays an important role for
the understanding of the trajectory in the “future” (or even-
tually the “past” for negative iteration of the map that is iter-
ations of its inverse). The topological entropy measures this
chaos.

We shall study some typical examples of chaotic (and
non-chaotic) dynamical systems. Among them, the Smale’s
horseshoe, the solenoid and an expensive map on the

interval. We shall study the “impact” of chaos on the topol-
ogy of the invariant set through the following example. We
consider the iteration of the complex polynomial

z-> z2+c
where c is a complex parameter. A part of this lecture treats
the construction of the complex space (which is not a pure
result of the investigation of chaos itself). It will be seen as
a 2-dimensional space on which a law of multiplication is
defined. We shall see for different values of the parameter
the so-called Julia set J(c) that is the set of points z who do
not escape to infinity as we iterate the polynomial countably
many time. We shall see that for different value of the initial
condition the Julia set can be topologically very different.
For small value of c the entropy is 0, there is no chaos. The
filled Julia set is “close” to the unit disk. For some large
value of c, the entropy is close to log 2. The set is complete-
ly disconnected.

Meer infomatie is te vinden op http://www.rug.nl/natu-
urkunde/onderwijs/vakkenoverzicht/keuzevakkenlijsten/alg
vormendevakken/thema/natuurentechniek/chaostheorie
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Activiteiten Lezing Wubbo Ockels

Activiteiten Lezing Wubbo Ockels
Een kijkje vanuit de ruimte

Het thema van deze Francken Vrij is chaos. Om maar met de deur in huis te vallen: al ver
voor de deadline van 3 Francken Vrij’s geleden vond de welbekende Wubbo Ockels-lezing
plaats… Daarom tijd voor een stukje hierover…
De dag begon chaotisch; Wubbo was laat en nadat hij gearriveerd was, bleek de lezing
niet over het geplande onderwerp “Duurzame energie” te gaan, maar over zijn indrukwek-
kende ruimtevaart-ervaringen. Hij vond zijn ruimte-praatje voor ons interessanter dan een
praatje over duurzame energie. Wel een beetje jammer van onze mooie posters (zie ach-
tergrond)... En ook voor de milieukunde-menschjes die wij uitgenodigd hadden.
Ondanks deze chaotische bende was de lezing al met al zeer geslaagd. Wubbo vertelde
uitgebreid over de verschillende aspecten van ruimtereizen en de ervaringen die hij daar-
bij heeft opgedaan. Zijn lezing werd geïllustreerd met talrijke prachtige foto’s die hij gro-
tendeels zelf vanuit de spaceshuttle genomen had. In zijn praatje kwamen onderwerpen
aan bod als tijdsbesef in de ruimte, slapen en werken in de ruimte, waarnemen vanuit de
ruimte en zijn toekomstvisie op de ruimtevaart.
Door zijn niet alledaagse en progressieve ideeën over de ruimtevaart hebben wij een
andere visie gekregen over het verblijven in de oneindige grote, voor ons chaotische lij-
kende omgeving die wij ruimte noemen. 
Na de lezing heeft de organisatie samen met enkele genodigden en Wubbo Ockels geno-
ten van een lunch in de VIP-room. De dag werd beëindigd met een mini Wockel-borrel
waarbij de drukte en chaos van de dag werd weggedronken onder genot van een biertje.



Sponsorcolofon
Dit  nummer kwam mede tot stand door samenwerking met de onderstaande bedrijven en instellingen:

Hoofdsponsoren:

Verenigingssponsor:

Co-sponsoren:
Stan Ackerman Instituut

Unilever

Bedrijven en instellingen die geinteresseerd zijn in advertentieruimte in een volgende editie van de Francken Vrij kun-
nen altijd contact opnemen met de bedrijjvencommissaris van de vereniging, Hedde van Hoorn.

Agemene Ledenvergadering

De ALV van dit semester wordt gehouden op vrijdag 14 november,
om 14:30. Locatie: 13:0201
De agenda wordt nog toegestuurd. We hopen op een hoge
opkomst. De ALV geeft je de mogelijkheid om je mening over
zaken betreffende de vereniging te geven.

Excursie naar vakgroepen

Op vrijdag 31 oktober, vanaf 15:00, gaan we gezellig met z’n allen
een kijkje nemen bij Materiaalkunde en Computational Physics.
Direct hierna wordt de Dubbel-Dobbel-Borrel gehouden.
Komt allen.

Activiteiten binnenkort door

T.F.V. ‘Professor Francken’
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Symposium

Het jaarlijkse symposium zal dit jaar plaatsvinden op donderdag
18 december in zaal 5111.0022.
Het thema is TIJD: techniek in het verleden en de toekomst.
Voor meer informatie, kijk op http://www.professorfrancken.nl.
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Afgelopen jaar was het ledenweekend op
een camping in Holwerd (Holwert volgens een deel van de plaatselijke bevolking)

Activiteiten ledenweekend

altijd handig om eraan herinnerd te worden
dat men wc papier gebruikt

de echte doet het zelfert ken niet
zonder stroom

dit jaar weer???



Deze browser is te downloaden op:
www.opera.com



Handelen sinds de VOC 
Sinds de tijd van de VOC wordt er in
Amsterdam gehandeld in aandelen.
Het is echter pas sinds 1978 dat er
sprake is van handel in opties en
andere derivaten. In dat jaar begint
de European Options Exchange
(EOE) met de optiehandel vanuit de
Beurs van Berlage in Amsterdam.
De Europese primeur! Na een aan-
vankelijk aarzelende start komt de
handel halverwege de jaren 80 goed
van de grond. Het zijn met name de
langlopende optiecontracten die het
succes brengen voor de EOE.
Optiecontracten met een looptijd
tot 5 jaar vereisen nu eenmaal veel
meer know-how bij de handelaren 
en stellen veel zwaardere eisen aan

de modellen en systemen waar de 
handelaren gebruik van maken.

Handelshuis Optiver ontwikkelt han-
delsmodellen en systemen voor en in
samenwerking met haar handelaren.
Actief op vrijwel alle beurzen
wereldwijd en ‘in business’ sinds
1986, is hiervoor de ervaring en
expertise in huis. Optiver heeft vesti-
gingen in alle tijdzones en heeft 160
medewerkers in dienst, waarvan ruim
100 mensen in de functie van ‘market
maker’. Een market maker vormt een
partij die handel mogelijk maakt door
liqiditeit te verschaffen aan de markt.
Immers; een market maker is de
tegenpartij op de beursvloer en 
daarom zal hij altijd een koop- c.q.

De Amsterdamse optiehandel viert
haar 25ste verjaardag



verkooprijs afgeven aan professionele
partijen die willen handelen.

Overgang van de vloer- naar de
schermhandel 
In de jaren volgend op de toetreding
van Optiver tot de Amsterdamse
optiebeurs, heeft de optiehandel 
zich enorm ontwikkeld. Dit jaar viert
de Amsterdamse optiebeurs haar 
25-jarig bestaan. De meest in het oog
springende verandering in die 25 jaar
is vanzelfsprekend de overgang van
de vloer- naar de schermhandel.
Deze automatisering is een gevolg
van de steeds grotere volumes waar-
in gehandeld wordt.Alhoewel de eer-
ste pogingen om de beurs te auto-
matiseren al zijn genomen in 1995,
heeft het nog tot eind 2002 geduurd
voordat alle handel volledig geauto-
matiseerd was. Op 6 december 2002
is de laatste optie-transactie via de
vloer afgewikkeld. Optiver is één van
de grootste market makers op de

Amsterdamse optiebeurs en heeft
altijd veel geïnvesteerd in de over-
gang naar het geautomatiseerde 
handelssyteem.
Er is geen beurs ter wereld waar de
handel in equityderivaten zo efficiënt
verloopt als op de Amsterdamse
optiebeurs. Dit is een gevolg van een
marktmodel waar verschillende
marktpartijen in concurrentie met
elkaar prijzen naar de markt sturen
en waar de gebruikers van de beurs
dus krappe bied-laatspreads (de prij-
zen waar opties tegen kunnen wor-
den gekocht danwel verkocht) zien.
Dit is van belang voor zowel de pro-
fessionele als de particuliere beleg-
gers. Hoe krapper de spread, hoe
voordeliger het is om opties te kun-
nen verhandelen.

Internationaal
Naast het kantoor in Amsterdam
heeft Optiver filialen in Antwerpen,
London, Chicago, New York en



Sydney. Optiver benadert de handel
in opties en aandelen op een bijna
wetenschappelijke manier.
Waardestijgingen of –dalingen van
aandelen zijn minder relevant. De
market makers van Optiver verzor-
gen de arbitrage tussen verschillende
producten en markten. Daarbij wordt
gebruikt gemaakt van (deels) zelf-
ontwikkelde geavanceerde software.
Resultaat is dat Optiver snel en goed
kan inspelen op kansen in de interna-
tionale kapitaalmarkten.

Cultuur
Sinds de oprichting in 1986 heeft
Optiver een snelle groei doorgemaakt
en is daarbij altijd in staat gebleven
haar eigen cultuur te behouden. Deze
cultuur is één van de belangrijkste
‘assets’. Respect voor ieders specifieke
kwaliteiten, vaardigheden en karakte-
ristieken staat centraal. De organisatie
is niet-hiërarchisch, informeel, resul-
taatgericht en innovatief.

Kwaliteiten van een 
market maker
Een market maker is de tegenpartij
voor de belegger op de beurs omdat
market makers een prijs berekenen
voor beleggers die willen kopen of
verkopen.Wil je opgeleid worden tot
market maker, dan is kennis van de
financiële markten een pré, maar niet
persé noodzakelijk. Een universitaire
opleiding in economie, econometrie
of één van de exacte wetenschappen
is een vereiste. Daarnaast ben je ana-
lytisch ingesteld en beschik je over
een superieure rekenvaardigheid.

Opleidingsprogramma
Je begint met een intensief opleidings-
programma waar de nadruk ligt op
een sterk persoonlijke begeleiding. De
opleiding behandelt zaken als call en
put informatie, positiemangement en
risico management. Daarnaast worden
er veel praktijkopgaven uitgewerkt en
kijk je mee met de schermhandel.



Gedurende deze periode maak je ken-
nis met de theorie en leer je werken
met verschillende strategieën en
methodes.We gebruiken actuele
voorbeelden en cases uit de praktijk,
zodat je direct leert hoe bepaalde
financiële markten functioneren.
De opleiding wordt gegeven door
mensen die zelf actief handelen en 
dus op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen. Na ongeveer twee
maanden start je loopbaan als market
maker waarin wij je de vrijheid en
verantwoordelijkheid geven om 
zelfstandig te handelen. Natuurlijk 
kun je altijd terugvallen op een 
begeleidende coach. Optiver biedt 
je alle kansen om jezelf te ontplooien
binnen een professionele handels-
organisatie.

Meer weten
Wil je meer weten over de optie-
handel en ben je geïnteresseerd in
het werk van een market maker? 
Kom dan eens langs tijdens één van

Optiver’s Inhousedays.Via de website
(www.optiver.com) kun je meteen
zien wanneer de eerstvolgende
Inhouseday georganiseerd wordt en
ook kan je je – online -inschrijven.
Wil je solliciteren naar een baan als
market maker bij Optiver? 

Stuur een motivatie met curriculum
vitae naar:
Optiver, afdeling Human Resources
De Ruyterkade 112
1011 AB Amsterdam

E-mailen mag ook:
humanresources@optiver.com

Voor meer informatie:
www.optiver.com



Ons
uitzicht
Dit is het uitzicht vanuit ons kantoor in Amsterdam.
Een weids uitzicht, want wij kijken verder dan de cijfers
op onze handelsschermen. En dat verwachten we ook
van onze market makers. Daarom begin je bij ons
met een interne opleiding waarna je al snel veel verant-
woordelijkheid krijgt en toegang tot handelsinformatie.
Daarna is het aan jou om de mogelijkheden die wij je
bieden optimaal te benutten. Dit kan vanuit ons hoofd-
kantoor in Amsterdam of vanuit één van onze filialen
achter de horizon.
Wij zoeken jonge, initiatiefrijke academici - liefst zonder
(relevante) werkervaring - met sterke analytische vaar-
digheden. Hou je van resultaatgericht werken, heb je
een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bezit je een
sterke drive om te winnen?

Kom dan genieten van ons uitzicht!
Optiver handelt in derivaten, aandelen en 
obligaties vanuit het Amsterdamse hoofd-
kantoor en vanuit de filialen in Antwerpen,
Londen, Chicago, New York en Sydney.

Kijk voor meer informatie op
www.optiver.com 
of stuur je motivatie met curriculum vitae aan:
Optiver, afdeling Human Resources
De Ruyterkade 112
1011 AB Amsterdam
of e-mail naar: humanresources@optiver.com



Gourami, een fictief eiland in de Indische
Oceaan, is het virtuele decor voor SShheellll’’ss
bbuussiinneessss ccoouurrssee.

In een internationaal team ontwikkel je een
business strategie die je vervolgens presen-
teert aan het senior management van Shell.
Zij zal bepalen of de strategie geschikt is
voor het bedrijf op de lange termijn. De
thema’s zijn complex, de deadlines scherp.
Je leert veel, 
en je leert snel.

Een uitgelezen kans om uit eerste hand de
energiebusiness te leren kennen en te
ervaren hoe jij omgaat met ingewikkelde
vraagstukken binnen een internationale
organisatie. Geen vakantie dus. Wel een

ontdekkingsreis met toekomstperspectief. 

Inschrijving staat open voor laatstejaars stu-
denten van alle studierichtingen. Meer
informatie vind je op onze website of mail 
naar graduates@shell.com

Sluitingsdatum voor aanmeldingen: 
31oktober 2003.

Houd er rekening mee dat de selectiege-
sprekken voor deelname zullen plaatsvin-
den in de week van 10 november 2003.

Shell is an Equal Opportunity Employer.

www.shell.com/careers

DDee SShheellll GGoouurraammii BBuussiinneessss CChhaalllleennggee
15 - 20 december 2003      Algarve, Portugal


