Carrière
bij Corus?
Lijkt me niks!

Of toch wel? Want in weinig ondernemingen
vind je zoveel ambitie en mogelijkheden als
bij Corus. Bovendien hebben we ons weer bij
de top van de Europese staal- en aluminiumindustrie gevoegd. Maar om daar te blijven,
hebben we goede mensen nodig. Mensen
met durf en initiatief. En die deel uit willen
maken van een onderneming die streeft
naar de hoogste kwaliteit.
Onze core business is het produceren van
staal en aluminium. Dat doen we niet alleen,
maar juist in nauwe samenwerking met onze
internationale klanten. Zoals wij met hen weer
werken aan de ontwikkeling van veiligere

www.corusjobs.nl

auto’s of milieuvriendelijke verpakkingen. En
comfortabelere huizen of duurzamere elektronica
als magnetrons en koelkasten. Kortom: samen
werken we aan industriële innovatie.
Dus, lijkt een carrière bij Corus je nu wel wat?
En wil je je mogelijkheden maximaal ontplooien,
bijvoorbeeld met ons unieke Talent
Development Program?
Ontdek je kansen bij Corus. Bel onze afdeling
Recruitment: 0251 - 498 808. Of mail naar
recruitment.nl@corusgroup.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Corus, your future in metal

Redactioneel
Daar zijn we (eindelijk) weer. Hoewel de jaarwisseling al weer een tijdje geleden is, is de vorige
Francken Vrij ook alweer uit het vorige jaar, dus bij dezen namens de redactie: de beste wensen voor 2004.
Sinds de vorige uitgave hebben we alweer het nodige gedaan met de vereniging, waaronder als
hoogtepunt natuurlijk de verhuizing naar de overkant van de gang. Wat er meer is gedaan kun je natuurlijk
verderop lezen (ik kan hier natuurlijk alles wel gaan vertellen, maar dan wordt deze editie wel erg dun).
Het thema voor deze uitgave is "Krommingen", en dan bedoel ik niet alleen de mooie krommingen op
de achtergronden van de Francken-pc's (hoewel dat toch wel de mooist denkbare krommingen zijn).
Met enige trots kan ik een nieuwe rubriek aankondigen, die we voorlopig "Leden in het buitenland noemen". Deze eerste keer zal Jørgen Kool vertellen over zijn stage in de VS. We hebben ook weer artikelen
mogen ontvangen van Dennis en prof. De Hosson en natuurlijk hebben we weer een "Een kijkje bij…".
Deze keer gaan we weer langs bij Micromechanica. Ondertussen hebben we ook weer een ALV gehad,
waar een samenvatting van gegeven wordt. Verder ook weer "Van de voorzitter, Pumba's puzzels,
Borrelpraat, Francken Online, etc...
Veel leesplezier
De redactie

In deze editie van de

FranckenVrij:

Een kijkje bij:
Micromechanica
Wat is er krom in de
Micromechanica?

Pumba’s Puzzels

blz 24

Een Franckenlid in:
De VS
Jørgen Kool vertelt
over zijn stage bij IBM

blz 20

Symposium 2003
Tijd: “techniek in het
verleden en de
toekomst”
blz 26

Krommingen onder de loep

blz 14

blz 6
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Colofon
De Francken Vrij is het periodiek
verenigingsorgaan van de T.F.V.
‘Professor Francken’ en wordt verspreid 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.
jaargang:
Nummer:
Oplage:
Druk:
Volgende thema:
Deadline:

8, 2003/2004
2, Maart
450
Alba
Materie
21 mei

Francken Vrij Commissie / redactie
Hoofdredacteur:
Stephan
Tamminga
Vormgeving:
Sander ter
Veen,
Hedde van
Hoorn,
Auke-siûk
Nutma

Redactie-adres:
T.F.V. ‘Professor Francken’
t.a.v. Francken Vrij
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel. (050) 3634978
e-mail. franckenvrij@professorfrancken.nl
Met dank aan:
Prof J.Th. M. de Hosson, Prof. E. van de
Giessen, Marc de Boer, Tojnk, Hedde
van Hoorn, Maaike Wiltjer, Timon Lely,
Dennis Westra, De Borrelcie, Johan de
Vries, Tim van Elst, Jørgen Kool, Roel
Andringa
Voorplaat:
Krommingen van een amerikaanse
auto, gevonden door Auke-siûk
Nutma.
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 misschien actief meewerken aan de volgende editie, laat het ons dan weten.
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Inhoud
Redactioneel
Van de voorzitter
Krommingen onder de loep
Activiteiten Spellenborrel
Fr@ncken Online
Activiteiten ALV
Een Franckenlid in de Verenigde Staten
Activiteiten Vakgroepexcursie
Sponsorcolofon
De theoreet Krom is recht en recht is krom
Een kijkje bij Onderzoeksgroep Micromechanica
Buitenlandse Excursie 2004
Creatief met Krommingen
Pumba’s Puzzel Pagina
Activiteiten Symposium 2003
Borrelpraat
Activiteiten Excursie Aldel
Een briefwisseling
Nieuwe commissie Brascie
Aankondiging Ingenieurssymposium
Leren bij Top master programme MSC

Nuttige Adressen
T.F.V. ‘Professor Francken’
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Van de voorzitter
Beste leden,
Wiskundige krommingen bezorgen mij
tenenkrommingen. Toen ik (te lang geleden)
hierover een vak volgde kwam ik erachter dat de
drang om 'an sich' vergelijkingen op te lossen bij
mij ontbrak. Een kromming is net een lantaarnpaal.
De vorm is niet interessant, als hij maar licht op de
zaak werpt. Voor mij draait het om het meer directe
nut. Zeg maar: boerenverstand in zijn beste vorm.
En juist de 'common sense' die mijns inziens vaak
in de verdrukking komt in de niet alledaagse
abstractheid in de wetenschap kon ik bij deze
mooie vereniging toch goed ontplooien. Het organiseren van een studiereis, borrels en excursies,
allemaal leerzaam zonder de beruchte krommingen. Vaak zijn het de kleine dingen; hoe schrijf je
een brief. Kleine fouten geven deze een groot amateuristische aanblik. Tip voor mijn opvolger:
Aanvankelijk begon ik een brief als volgt: Geachte
Heer…. De verkeerd geplaatste hoofdletter H doet
vermoeden dat ik de baas aller bazen zelf om aandacht vroeg. Ach ja, een nederige opstelling kan
vaak geen kwaad…En praat slechte dingen altijd
goed.
Ontplooiingen als deze zijn ook zeker nuttig
voor onze studentengemeenschap. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan de buitenlandse reis
naar Scandinavië. Deze zal eind april plaatsvinden
en de inschrijving opent spoedig. (zal al gesloten
zijn red.) Wat betreft symposia hebben wij dit jaar
een primeur: een tweede symposium. Het groots
opgezette ingenieurssymposium zal gehouden
worden op 24 maart. Lees verder in deze
'Francken Vrij' over eerdere activiteiten met als
hoogtepunt ons Francken symposium en de portretuitreiking. Kortom, voor een relatief kleine vereniging doen we best veel. 'Francken' bindt de
studenten ook. Samen sleept men zich
makkelijker door een zware studie dan
alleen. Wat is er beter dan de
Franckenkamer als samenkomstplaats na
een tentamen? Ook de vele borrels hebben
hun nut. Deze staan open voor studenten
maar ook voor vakgroepleden.
Uiteraard vele dank aan de studenten
die zich actief inzetten voor de vereniging.
Er zijn mensen die geen goed woord over
hebben voor deze 'studenten in hun ordinaire drankhol'. Deze zouden toch alleen
maar rommel en herrie maken. De mensen

die dat zeggen hebben al lang geleden hun jeugd
verloren of zelfs nooit gehad. Het zijn toch deze
studenten die met veel inzet (lees: vrijwilligerswerk
naast een full-time zware studie) activiteiten ontplooien. Het is dan ook volkomen terecht dat het
bestuur weer financiële compensatie krijgt. Een
jaar 'bestuur' zorgt voor flinke studieachterstand.
Daarom ook dank aan de vakgroepleiders van
de technische fysica gemeenschap, met name ons
jongste erelid. Zij geven ons de letterlijke en figuurlijke ruimte om onze dingen te doen. Hen kan
de veronderstelde landelijke terugstroom van
bètastudenten zeker niet mede verweten worden.
Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat een
bloeiende franckenclub studenten bindt, behoudt
en aantrekt. De vakgroepleiders bezitten dus zeker
ook boerenverstand. Hun steun doet onze hele
technisch-fysische gemeenschap goed.
Uw voorzitter

Krommingen
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Krommingen onder de loep

Rechtbuigen wat krom is!
Intro
Dit wordt een pittig verhaaltje en grijpt terug op
een van de oudere nummers van FranckenVrij,
waarin ik iets vertelde over onderzoek aan
qausikristallijne materialen. Wat is dat nou weer?
Sinds de eerste röntgendiffractie experimenten van
Von Laue in 1912 kon een kristal gedefinieerd worden als een periodieke structuur van eenheidscellen met translatiesymmetrie in driedimensies.
Een materiaal dat scherpe diffractiepieken
genereert, was per definitie periodiek. Dit axioma
werd de hoeksteen van de kristallografie en elektronendiffractie, ofschoon vanuit een wiskundige
beschrijving hiervoor geen bewijs gold (Fouriertransformaties van bijna periodieke functies genereren evenzeer scherpe diffractiepieken!). Een
kristal bezit zowel translatie als rotatiesymmetrie.
De translatiesymmetrie in drie dimensies legt
bepaalde beperkingen op aan het voorkomen van
rotatiesymmetrie-elementen: een vijfvoudige
rotatie-as kan bijvoorbeeld niet aanwezig zijn,
omdat het onmogelijk is de gehele ruimte te vullen
met regelmatige vijfhoeken; met onregelmatige
vijfhoeken, zoals wij Nederlanders weten, natuurlijk
wel: de rijtjeshuizen in een typisch Nederlandse
straat!
De stelling dat een kristal slechts 1,2,3,4 en 6voudige rotatiesymmetrie bezit, kan op eenvoudige
wijze worden afgeleid door een rotatiesymmetrie
operatie f = 2p / n uit te voeren op twee roosterpunten r1 en r2 , die een translatieafstand |a| van
elkaar verwijderd liggen. Rotaties over f van r1 en
r2 leveren r3 en r4 op, waarvoor geldt |r3-r4|=x|a|
en |cos(f)| = |(x-1)/2|£1. Aan deze vergelijking kan
alleen worden voldaan voor x=3,2,1,0,-1 of te wel
f = ± ( 2p/1, 2p/2, 2p/3, 2p/4 en 2p/6 ). Vijfvoudige
symmetrie werd derhalve door kristallografen niet
serieus genomen en als curiositeit afgedaan. Tot
zover kristallijne materialen. Hoe nu verder met
quasikristallen? Deze term werd geïntroduceerd
om aan te geven dat deze materialen rotatiesymmetrische difrractiepatronen bezitten, maar geen
goede translatiesymmetrie. Voor het onderzoek
werden
voornamelijk
diffractietechnieken
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(Röntgen, electronen, neutronen) gebruikt maar
ook met veldionenmicrsocopie waarover ik al in
een vroegere FranckenVrij berichtte. Met de veldionen-microscoop hebben we aangetoond op welke
wijze een a-periodieke vulling van de ruimte toch
aanleiding kan zijn van scherpe diffractiepatronen,
dwz waarom quasikristallen met vijftallige
rotatiesymmetrie toch diffractiepieken opleveren.
Penrose patroon

Figuur 1: Penrose patroon
Zonder in al te veel detail te treden: De experimentele waarnemingen bevestigen een model van
Roger Penrose (zie Figuur 1 ), waarin twee bouwstenen (ruiten) te ontdekken zijn, die volgens
strenge regels aan elkaar worden gepast. Het
twee-dimensionale patroon bezit een 10-tallige en
een drie-dimensionaal Penrose patroon bezit een
5-tallige rotatie symmetrie. In 2-D moeten de
hoeken van deze bouwstenen uiteraard
veelvouden zijn van 2p/10 (=q ). Hoe kunnen we de
vier hoeken van een ruit verdelen? Bijvoorbeeld als
(2+2+3+3)q en (1+1+4+4)q . Verdelen we deze
twee ruiten opnieuw in twee driehoeken (Figuur 2a
) dan beleven we een klein wonder(tje). De verhouding van de opstaande zijnde tot de basis in de
ene driehoek is precies dezelfde als de verhouding
van de basis tot opstaande zijde in de andere
driehoek. Deze verhouding is de beroemde gulden
snede, namelijk t=(1+Ö5) / 2 (een van de oplossingen van 1 + t + t2, gevisualiseerd in Figuur 2b).

Krommingen

Figuur 2: (a)
Bouwstenen in het Penrose patroon
t stamt van het
Griekse woord voor
snede: h tomh
Het getal
staat
ook wel bekend als
het Fibonacci getal.
Fibonacci,
alias
Filius Bonaccio of
Leonardo di Pisa,
maakte op zijn
reizen rond 1200
door de Arabische
(b) dodecaëdron
wereld en India
kennis met de Oosterse getallen theorie en vond
de relatie : tn = tn-1 + tn-2 (voor iedere negatieve
waarde van n). De oplossing is t =Ö(1+(Ö1+(Ö1+...))
met in de limiet t=(1+Ö5) / 2 .
In een oneindig Penrose patroon is de verhouding tussen het aantal ruiten met de hoeken
(2q,3q) en het aantal ruiten met de hoeken (q,4q)
exact gelijk aan t. Omdat t een irrationaal getal is
(1.61803398..), is het onmogelijk het patroon te
vangen in eenheidscellen dat een geheel aantal
van elke soort ruiten bevat, dwz het is een a-periodieke ruimtevulling. Ofschoon het patroon niet
kristallijn is, in de conventionele betekenis van het
woord, bezit de bedekking (zie Figuur 1) kristallijne
eigenschappen: decagonale clusters in 2-D,
icosaëders in 3-D. Naast deze rotatie orde bestaat
er ook een soort translatie orde. Indien men alle
ruiten met parallelle zijden aan elkaar rijgt (Figuur
1), ontstaat er een pentagrid van rijgkoorden. Zoals
kristalvlakken in een gewoon kristal zal dit pentagrid ook elektronen- en Röntgenstraling reflecteren
met een vijfvoudig rotatiesymmetrisch diffractiepatroon als resultaat.
Noot van de redactie: de vectoren worden in formules met een pijltje aangegeven in de tekst bold.

Onder de Loep

Dislocaties en disclinaties
vanuit een hyperruimte
De kristallografie was tot nog toe redelijk
overzichtelijk. Maar materialen zijn niet 'perfect' en
bevatten allerlei defecten die de eigenschappen
beïnvloeden. Geven deze defecten een verklaring
voor de hardheid van quasikristallen die hoger is
dan staal en de lage ductiliteit? Er schijnt zelfs een
firma in Frankrijk te bestaan die koekenpannen
produceert met een quasikristallijne bodem. Voor
dislocaties grijp ik terug op het 2e jaars vak materiaalkunde waarin de Volterra constructie voor een
eenvoudige dislocatie wordt uitgelegd. Een samenvatting staat in Figuur 3. Als we alle verplaatsingen

Figuur 3: Volterra constructie van een dislocatie
u optellen, is het resultaat niet gelijk aan nul, maar
een Bravais roostervector, de zogenaamde
Burgers vector

Let wel, de richting van b is afhankelijk van het referentierooster, hoe je erom heen loopt en de lijnrichting; het is dus eigenlijk geen echte vector in
mathematische zin. Voor een quasikristal proberen
we hetzelfde te doen, maar die vlieger gaat niet op
om de eenvoudige reden dat translatiesymmetrie
ontbreekt. In analogie met het kristallijne geval zou
men een halfvlak van gemiddelde translatie orde
kunnen verwijderen en het ontstane gat proberen
te dichten door de beide strips weer aan elkaar te
plakken. Het zal duidelijk zijn (zie Figuur 4) dat
lokaal de orde verstoord wordt en niet meer voldoet
aan de strenge regels van het Penrose patroon. De
dislocatie in het quasikristal voert niet alleen een
verplaatsingveld u(r) (phonon strain) met zich mee
maar ook een faseprobleem van de bouwstenen
(phason strain) b(r). Hoe nu verder? De oplossing
is om de huidige 2D ruimte te verlaten en een stap-
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tuur is noodzakelijk om alle fouten onder het extra
halfvlak telkens weer op te heffen1. Het is te hopen
dat bij de constructie van de Franse koekenpannen
daarmee rekening gehouden is!

Figuur 4: Dislocatie in een quasikristal
je te maken naar een 5D hyperkubus r5(x). Immers
hierin bestaan een perfecte translatie symmetrie en
ook een perfecte 5D Bravais roostervector.
Overeenkomstig het simpele 2D geval, wordt de
verplaatsing g (x) in ieder punt x Í R5 bepaald
relatief t.o.v. zijn positie in de perfecte R5 langs een
gesloten circuit. De dislocatie in de dichtheid van
de hyperkubus heeft nu een Burgers vector:

Prof.dr. J.Th.M. De Hosson
1T.C.Lubensky,

Phys.rev. B33,7715, N.Mermen,
Rev.Mod.Phys. 51,591.

Behalve defecten met translatie-invariante vectoren zijn ook defecten met rotatie-invariante vectoren relevant. Voor 5-tallig symmetrisch patroon
zijn dit bijvoorbeeld 720 disclinaties. Voor een
disclinatie is de verplaatsing:

waarin f de hoek is tussen de twee strips (zie
Figuur 5) en w is de rotatie-as. Het is niet verwonderlijk dat ook hier de phason strain verschijnt. Het
is alsof je een sinaasappel in vijfpartjes afpelt en de
delen op het platte vlak weer aan elkaar probeert te
plakken, dwz rechtbuigen wat krom is. Een dislocatie is ook equivalent aan een disclinatie dipool.
De bewegingen van dislocaties en disclinaties in
R3 door een quasikristal worden uiteraard beperkt,
niet zozeer door de phonon strain maar door de
phason strain. Immers, niet alleen mechanische
afschuiving maar ook diffusie bij hogere tempera-
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Figuur 5: Disclinatie in een quasikristal.

Activiteiten Spellenborrel

Activiteiten
Spellenborrel
Vrijdag 28 november was het tijd
voor
de
spelletjesborrel.
Verschillende leden hadden voor
een
mooie
verzameling Al ver voor het echte begin
gezelschapsspellen gezorgd. van de borrel hadden er al een
Naast
klassiekers
als paar mensen plaats genomen achter
de knoppen van de Playstation. In het
"Monopolie" en "Risk" was
begin was het lastig om iedereen achter de
het ook mogelijk om
dagelijkse "Zatacka" en "Worms" vandaan te
"Koehandel" of "Set" te
krijgen. Maar toen er een paar mensen met
spelen.
"Risk" en "Triviant" begonnen wist iedereen weer
dat ze eigenlijk voor de gezelschapsspellen naar de
Terwijl de Trivianters
Franckenkamer waren gekomen.
stug doorgingen had
één van de legers van
"Risk" de wereld al
veroverd en werd de strijd
vervolgd op het speelbord
van "Kolonisten van Catan".
Ondertussen werd de inwendige
mens verzorgd door het eten van
een pizza. Een welkome afwisseling na alle borrelnoten.
Vervolgens werd de hypothese dat vrouwen beter zijn in
"Set" dan mannen hard onderuit
gehaald door Teun en Sander. Zo als zo
vaak werd de avond afgesloten met een
potje "Mexico", waarbij de statistische wetten
regelmatig geweld werden aangedaan.
Al met al was het een gezellige avond die zeker een
vervolg verdient. Als was het alleen maar om de
spellen waar geen tijd voor was alsnog te spelen.

http://www.chil
loutzone.de/fil
es/04012701.htm
l (Pingu 2)

http://www.play
4traffic.com/nl
/ g a m e . p h p
(Typen)

Nu iedereen inmiddels wel een snelle internetverbinding heeft, vind
ik dat ik maar eens een overzichtje moet geven hoe je die verbinding maximaal kan belasten door flink te downloaden.

Dit programma komt bij mij op een onbetwiste eerste plaats, omdat
hiermee vrijwel alles is te downloaden. Het enige ‘nadeel’ is, dat je
zelf ook het een en ander aan bestanden moet delen wil je kunnen
inloggen op een ‘hub’. Een hub is een computer die alle gebruikers
van dc++ met elkaar verbind. Om op sommige hubs te komen, moet
je 80 GB aan bestanden delen. Maar de meeste zijn met zo’n 5 GB
wel toegankelijk. De verplichting om deze bestanden te delen, zorgt
voor een het enorme aanbod aan muziek/films/etc..
dc++ is gratis te downloaden op

http://dcplusplus.sourceforge.net/

-emule/edonkey/overnet

http://ogc.ath.
cx/files/tmp/pi
n g u . h t m
(Smack Pingu)

Deze programma’s maken gebruik
van hetzelfde netwerk om
bestanden mee uit te wisselen,
oftewel het maakt niet uit welke
van de drie je gebruikt, dit is meer
een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Het aanbod is zeker niet
gering, alleen moet je vaak een
lange tijd in de digitale rij staan, wil
je wat kunnen downloaden. En
vaak komt het bestand dat je zoekt
helemaal niet binnen. Ik vind deze
programma’s ideaal om complete
muziekcd’s mee te downloaden.

http://www.emule-project.net/
http://www.edonkey2000.com/

-bittorrent
Eigenlijk weet ik helemaal niets van dit programma, maar ik
hoorde dat sommige mensen er nog wel eens positief over
zijn. Dus ik zou zeggen: bekijk het maar.

http://www.zylo
mgames.com/part
ner/msn/game.js
p?group=1&s=159
(Textexpress)

http://bitconjurer.org/BitTorrent/

Wat bij eigenlijk alle programma’s
een nadeel is, is dat je verplicht met
een bepaalde snelheid, die
afhankelijk is van je maximale
downloadsnelheid, bestanden moet
uploaden. Als je een internetverbinding hebt met een niet al
te hoge uploadsnelheid, dan kan je
verbinding al snel ‘dichtslibben’ als
op maximale snelheid aan het
uploaden bent. Uiteraard zou ik dit probleem hier nu niet noemen,
als ik er geen oplossing voor had. Deze is er namelijk in de vorm van
netlimiter, een programmaatje waarmee je in kan stellen wat de maximale down- en/of uploadsnelheid van een programma is. Hierdoor
kan je zelf wel weer lekker snel downloaden, zonder dat je daarbij
ook snel hoeft te uploaden. Dit programma is te downloaden op

http://www.netlimiter.com/.
Nog maar pas student hier...
Of om een ander reden een Francken Vrij gemist?
Nu ook online, oude nummers. Meer kleur...
http://www.professorfrancken.nl/?id=25

http://www.hamncheez.com/down
load.php?flash=
endoftheworld.s
wf
(End of
the World)

http://www.hugi
.is/hahradi/big
boxes.php?box_i
d=51208&f_id=68
1
(Toeterman)

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
verantwoordelijkheid krijgt en toegang tot handelsinformatie. Daarna is het aan jou om de mogelijkheden
die wij je bieden optimaal te benutten. Dit kan vanuit
ons hoofdkantoor in Amsterdam of vanuit één van
onze filialen achter de horizon.
Wij zoeken jonge, initiatiefrijke academici - liefst zonder (relevante) werkervaring - met sterke analytische
vaardigheden. 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 hoofdkantoor 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

Activiteiten ALV

Activiteiten
ALV
Het is een ietwat minder bezochte gebeurtenis
in het Franckenleven, de verplichte Algemene
Leden Vergadering halverwege het jaar. Deze was
14 november 2003 weer nodig. Het geeft echter
wel altijd reden tot een feestje, vooral als het eindelijk achter de rug is.
Ook dit jaar moesten we er weer aan geloven.
Het moet nou eenmaal. Na onze laatste ALV konden we ons geen misspraak van onze chairman
meer veroorloven. Voor degenen die er niet bij
waren: Je kunt op het eind van een lange vergadering niet in het wilde weg gaan roepen dat alle drank
gratis is! Ook heeft bij de laatste overdrachts-ALV
het oude bestuur het ons flink lastig gemaakt met
allerlei moties. Het komt dan aan op kennis van de
statuten en het huishoudelijk reglement. Deze is
trouwens bij niemand optimaal. Maar dit kwam
natuurlijk ook de laatste keer weer naar voren.
Deze keer moesten we dus wat beter op onze
tellen letten. Ik kan hierna vol overtuiging zeggen:
Dit is deze keer weer niet gelukt. Maar goed, is dat
nou zo belangrijk? Oké, de vlag hing scheef.
En oké, we moesten even overleggen over de precieze statuten en regels betreffende moties. Het
kan ook nog best zijn dat wij het daarna nog niet
precies wisten. Maar gaat het daar echt om?

Uiteindelijk is alles goed gekomen. Ondanks
een beetje zeurderig oud-bestuur, wat overigens
niks nieuws is, kwamen we met z'n allen goed uit
de verf. We zijn niet weggestemd, Henk-Jan is
geen voorzitter van de vergadering geworden en
het oude bestuur is geen bestuur meer.
Eerst hebben we een overzicht gegeven wat
wij zoal aan het doen zijn en, nog belangrijker,
gaan doen. Vervolgens zijn de laatste drie van het
oud-bestuur gedechargeerd, dit omdat ze bij de
vorige ALV nog niet klaar waren met hun taken.
En, zoals mijn moeder altijd zei, je moet het
best voor het laatst bewaren: de borrel. Nadat we
van onze stropdassen verlost waren, konden we bij
een koud biertje zeggen dat het goed komt met
onze vereniging.
Hedde van Hoorn
Bedrijvencommissaris / Vice-voorzitter

Een Franckenlid in de Verenigde Staten

Zoals onder sommigen van jullie bekend, heb ik mijn afstudeerstage gedaan bij 'Fysica van Dunne Lagen'
onder leiding van prof. dr. ir. Bart van Wees. Op een gegeven moment kwam ter sprake waar ik mijn externe
stage wilde uitvoeren. Er bleven 2 opties over: Japan of de Verenigde Staten. De laatste optie sprak mij het
meest aan, omdat het dan bij IBM Almaden RC in Californië gehouden zou worden. Ietwat vertraagd door
visum perikelen zit ik er nu toch al 2 maanden en ben ik gevraagd om mijn ervaringen met jullie te delen in
deze FranckenVrij editie.
IBM (International Business Machines) heeft 8
grote onderzoekscentra over de wereld. Het
Almaden onderzoekscentrum van IBM is opgericht
in 1986 en is de 2e grootste. Hier wordt door
ongeveer 500 vaste werknemers, naast talloze
PhD-ers en stagiaires, gewerkt aan de toekomst
van IBM op verscheidene gebieden, o.a.:
Computer Science, Data Storage Systems, Nanotechnologie, Business Processes en Materiaalkunde. Om enkele hoogtepunten van IBM Almaden
uit te lichten: In 1990 liet men zien dat het mogelijk
was om individuele atomen precies te positioneren
door I-B-M te schrijven met Xe-atomen. In 2000
demonstreerden ze een "Holographic Data
Storage", lezen en schrijven met een dichtheid van
254 Gb/Inch2, 80 keer zo veel als een huidige
DVD! Een 7-qubit kwantum computer werd
gecreëerd in 2001, die berekeningen kon oplossen
die onmogelijk zijn voor conventionele computers.

Het IBM Almaden Research Center, gelegen in het
Santa Teresa County Park, kijkt uit over Silicon Valley.
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Mijn onderzoeksgroep valt onder het kopje
Nanofysica, maar heet officieel "MagnetoElectronics and Spintronics". Hier wordt onder
supervisie van dr. Stuart Parkin vooral onderzoek
gedaan naar Magnetic Random Access Memory
(MRAM), Magnetic Tunneling Transistors (MTT),
Giant Magneto Resistance (GMR), current induced
Domain Wall Motion en Magnetic Tunnel Junctions
(MTJs). De typische MTJ structuur bestaat uit een
sandwich van 2 ferromagnetische lagen, gescheiden door een dunne isolerende laag cq. tunnelbarrière. De stroom wordt, in tegenstelling tot GMR,
loodrecht op de lagenstructuur de sandwich ingestuurd, en de potentiaal wordt gemeten over de
junctie. De weerstand van de MTJ hangt af van het
magnetisch moment van de ferromagnetische
lagen, i.e. lage weerstand bij een parallel magnetisch moment en een hoge weerstand bij antiparallel. Dit wordt veroorzaakt door een verandering in
de mate waarin spin-up en spin-down elektronen
de junctie passeren (spin- polarisatie). Via een
extern magnetisch veld is het mogelijk te switchen
tussen beide magnetische configuraties en ben je
dus in staat om de weerstand van de junctie aan te
passen.
De opzet van mijn stage is om de elektronische
structuur van de tunnelbarrière in een MTJ te bekijken door middel van Inelastic Electron Tunneling
Spectroscopy (IETS) en daar informatie uit te
betrekken over eventuele vervuilingen, onregelmatig-heden en Low-Bias eigenschappen. Tevens
doe ik supergeleidingmetingen aan MTJs m.b.v.
een cryostat, welke gekoeld wordt tot 0.25K en met
behulp van een extern magnetisch veld (Zeeman
splitsing) stelt ons dat in staat om direct de spin
polarisatie te bepalen.

Een Franckenlid in de Verenigde Staten

Typische G-VBIAS curve van Zeeman splitsing in
de spin-up en spin-down electron states.

Alle apparatuur bij IBM is ingericht voor massa-productie, aangezien ze snel en veel gegevens willen
vergaren. Het UHV Sputter Depositie Systeem
bijvoorbeeld is in staat om 20 wafers tegelijkertijd te
voorzien van 10 tot 74 juncties (per wafer!), waarbij
je gebruik kunt maken van 8 verschillende shadow
deposistion masks. Je kan daarna tegelijkertijd van
alle 20 wafers MR-metingen doen, in de tussentijd
een bak koffie halen, want zodra de metingen
gedaan zijn, wordt je daarvan op de hoogte gesteld
via e-mail. Easy comes, easy goes. Er wordt nu
zelfs gesleuteld aan een Pulsed Laser Deposition
(PLD) Systeem, waar 'in situ' 3 verschillende
depositie manieren mogelijk zijn.

Naast het IBM Almaden onderzoekscentrum bevalt
ook Californië uitstekend. Het weer is natuurlijk een
grote verbetering ten opzichte van het koude
Groningen. Mijn kamer is gesitueerd in San José,
waar veel technologie bedrijven zitten (Intel,
nVidia, Hitachi). Het ijshockey team - San José
Sharks - is misschien ook wel bekend. Anderhalf
uur verderop met de trein ligt San Francisco. Echt
een prachtstad, waar ik reeds enkele malen ben
geweest. Uiteraard heb ik alle bezienswaardigheden bezocht: Chinatown, Union Square, Alcatraz,
de Cable Cars, Fishermans Warf en de Golden
Gate Bridge. Ook het nachtleven is zeker een aanrader, genoeg clubs&lounges om een nacht door te
brengen. Twee kanttekeningen: Een flesje
Heineken kost ongeveer $5 en Grolsch kennen ze
hier nauwelijks. Tegen de tijd dat deze FranckenVrij
verschijnt zal ik inmiddels ook Los Angeles bezocht
hebben.
San Francisco gezien vanaf Alcatraz Island.

De Amerikaanse levensstijl is puur op comfort
ingesteld. Iedereen vanaf 16 jaar heeft een auto,
verse producten behalve fruit zijn bijna niet te
verkrijgen (waarom moeilijk doen als je een magnetron hebt) en alle voorzieningen liggen hooguit
een 'block' verderop. Zoals je wel begrijpt is het
voor de gemiddelde Groningse student niet moeilijk om aan deze luxe te wennen. Ik kan samenvattend dan ook zeggen dat ik met plezier de nog
resterende twee maanden tegemoet ga.
Ik hoop jullie allemaal medio april weer te zien in de
Franckenkamer!
Het UHV Sputter Deposition System.

Jørgen Kool
Email
: jakool@us.ibm.com
Website: www.fmnsedu.rug.nl/kool/ibm/

Krommingen
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Activiteiten vakgroepexcursie

Vakgroepexcursie
In een stad in het Noorden ligt een gebouwencomplex NCC. Hierin zijn verschillende gebouwen
te vinden. Aan het begin van “gebouw 13” vindt
men aan de linkerkant de Franckenkamer. Het
thuishonk voor hardstuderende studenten waar
men soortgenoten ontmoet voor gezelligheid, koffie
en andere zaken die het studentenleven veraangenamen. Even verderop vindt men aan de linkerkant
de bestuurskamer der Francken waar menig ding
geregeld wordt, om de student nog meer het idee
te geven dat Francken iets aan het leven en de
studie van de student bijdraagt. Dan zijn er nog wat
lokalen in “gebouw 13” waar de student zwoegt op
moeilijke vraagstukken die met de hand, de computer of allerlei proefopstellingen opgelost dienen
te worden. Voor de gemiddelde student is dit wat
ze weten van “gebouw 13”, maar er gebeurt meer.
In het gebouw bevinden zich nog allemaal
Professoren, Doctoren, Promovendi en aanverwanten die zich buigen over zo mogelijk nog moeilijkere vraagstukken. Ook zij wenden alle mogelijke
middelen aan om tot een antwoord te komen. Voor
sommige studenten is dit onderdeel van het latere
leven. Om een beetje inzicht te verschaffen in het
werk dat in “gebouw 13” verricht wordt wendt
Francken enkele middelen aan. Een van die middelen is de Francken Vrij waar zo nu en dan wat
onderzoeken gepubliceerd worden. Een andere is
de vakgroepenexcursie.
Op 31 oktober van vorig jaar was er zo’n excursie. Deze begon met twee presentaties. De eerste
was van Prof. Dr. J. Th. M. de Hosson. Na een
algemene inleiding over het werk dat zijn vakgroep
Materiaalkunde verricht, werd er ingegaan op voornamelijk één onderwerp, namelijk de binding van
metaal aan keramiek. Dit om een stof te creëren
met nog positievere eigenschappen dan de stoffen
die al samengesteld zijn. Een van de problemen
hierbij is de overgang van metaal naar keramiek.
Dit is dan ook een van de dingen waar onderzoek
naar gedaan wordt. Hiervoor wordt het metaal met
een laser gesmolten en wordt het keramiek
ingeschoten. Door de deviatie in snelheid ontstaat
zo een gunstig overgangspatroon.
Daarna was het de beurt aan de leider van de
vakgroep Computational Physics Prof. Dr. H.A. de
Raedt. Zoals al eerder gezegd: Er worden allerlei
middelen aangewend om een oplossing te vinden.
Professor de Raedt zwaait de scepter over de vak-
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groep die dat doet met computers. Hij legde uit dat
Computational Physics een brug slaat tussen theorie en experiment. Dit werd ook duidelijk uit de presentatie van Dr. Thilo Figge over een experiment
uitgevoerd door de vakgroep. Dit experiment
simuleert een “indenter” experiment. In zo’n experiment wordt met een indenter een kracht uitgeoefend op een oppervlak. Deze kracht wordt geregistreerd, en in een grafiek uitgezet. In zo’n grafiek
komen ook pieken voor. Deze pieken worden
veroorzaakt door onregelmatigheden in het rooster.
In de simulatie werd gebruik gemaakt van een
groot aantal atomen. Op enkele van deze moleculen wordt natuurlijk een kracht door de indenter
uitgevoerd. Maar dit is niet de enige kracht. Ook
onderlinge krachten moeten meegenomen worden.
Daarvoor is allereerst een simpel model gemaakt
waarbij bijvoorbeeld de thermische krachten werden weggelaten. Na deze gegevens ingevoerd te
hebben zijn test te doen. Eerst met de eigen computers een paar kleinere tests waarna de data aangeleverd werd aan een supercomputer met maar
liefst 1024 processoren! Uit deze simulatie komt
dan een filmpje met alle atomen die bewegen op
hun plaats en waar ook duidelijk atomen wegschieten uit het rooster en onderin het rooster verstoren of aan de oppervlakte gaan zitten. Bij het
ophalen van de indenter valt het rooster weer netjes terug in de oude staat. Ook komt uit deze simulatie een grafiek van de kracht die werkt op de
indenter. Deze kan dan vergeleken worden met
experimenten uitgevoerd door Materiaalkunde en
zo nodig kunnen enkele parameters uit de simulatie aangepast worden zodat de resultaten wel
overeen komen. Door deze simulatie zijn op deze
manier de krachtparameters die werken tussen de
verschillende atomen te vinden. Zo dient dus ook
de computer de wetenschap.
Er is nog een ander middel om gegevens te
verzamelen: de microscopen. Na de lezing zijn we
enkele van deze gaan bekijken bij Materiaalkunde.
Niet de gewone lichtmicroscopen maar elektronenmicroscopen met een veel betere resolutie. Deze
worden gebruikt om allerlei kleins te bekijken, zoals
de breuklijnen in een stukje metaal, of om te kijken
welke stoffen er in een stuk licht en sterke nieuwe
metaalverbindig zitten.
Na de excursie was er nog de DUBBELDOBBELBORREL, waar het weer heel gezellig was.

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

Verenigingssponsoren:

Co-sponsoren:
Philips

Akzo Nobel

Stan Ackermans Instituut

Bain & Company

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

Activiteiten binnenkort door

T.F.V. ‘Professor Francken’

buitenland. De reis gaat dit jaar naar
Denemarken en Zweden. Helaas is de
lijst al vol, maar er zijn nog reserveplaatsen. Wees snel!

IR-symposium
Bèta-bedrijvendagen
Zoals iedereen wellicht inmiddels al weet,
vind het eerste uitverkochte (!) IR-sympo- Ook voor dit jaarlijkse evenement is het
sium 24 maart plaats in Images in de weer tijd. 12 & 13 mei zijn de eerste twee
Poelestraat.
van de Bèta-bedrijvendagen. Zie ook de
aankondiging op pagina 31.
Bezoek prof. J. C. Francken
Nog te plannen activiteiten:
Maandag 29 maart komt onze naamgever, prof. Francken, langs op de univerEr zijn nog een paar komende activiteiten
siteit. Uiteraard komt hij ook bij ons langs.
waarvan de data nog niet bekend zijn. Dit
word zo snel mogelijk bekend gemaakt:
Buitenlandse Excursie
Eindelijk is het weer zover! Van 18 t/m 24 - Lunchlezeing Corus
april gaan we weer met z’n allen naar het - Excursie Shell
Krommingen
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Krom is
Tja, als theoreet gaan er vele lichtjes branden bij het
woord kromming. Het is een lastig begrip, en geeft altijd
weer problemen, is het niet conceptueel dan wel rekenkundig. De meeste fysice denken bij kromming onmiddellijk aan gekromde ruimtes en afgebogen lichtstralen,
ofwel aan Algemene Relativiteits Theorie (ART) van
Einstein en Co ©. En ja, daar dacht ik eerst ook aan,
maar een eerste-jaars bracht mij ook op een ander idee.
Ik ga jullie – de lezers – proberen te overtuigen dat recht
en krom zinloze begrippen zijn, omdat ze toch “gelijk”
zijn, op een manier … En die manier is tegen-intuïtief,
net zoals zoveel andere theoretische curiositeiten.
Topologie
Topo komt van het Griekse ‘topos’ dat ‘plaats’ betekent.
Dus, topologie zal wel de wetenschap van de ‘plaats’
zijn… maar daar kunnen we nog niet veel mee. Het zal
misschien beter gepast zijn om topologie de wetenschap
te noemen die de plaats van objecten in een ruimte
bestudeert. Maar dat vind ik weer niet oké. Als we topologie gewoon lastige wiskunde noemen, zitten we heel
dicht bij de waarheid. Topologie bestudeert ruimtes in
het algemeen en relaties tussen punten in die ruimtes.
Een topoloog zou van een ruimte eerst willen weten hoe
we “open verzamelingen” definiëren en of twee verschillende punten (‘topoi’) ook twee disjuncte (= nietoverlappende) omgevingen zou hebben – iets wat we
intuïtief altijd denken. Maar zo zou hij nog meer rare
eigenschappen willen weten. Een van die dingen is
metriseerbaarheid. Dat is een mooi begrip en we gaan er
in het alledaagse leven gewoon om heen, maar het is niet
een “always-built-in-principle”, ofwel, het is niet zo
vanzelfsprekend als het lijkt. Als er een functie d te definiëren is met: (1) d(x,y)=0 als x=y, (2) d(x,y)>0 als niet,
(3) d(x,y)=d(y,x), (4) d(x,z) =< d(x,y)+d(y,z), dan is de
ruimte metriseerbaar en d heet dan de metriek, ook wel
afstand-functie genoemd. De functie d heeft precies de
eigenschappen van een afstand, ga maar na! Maar stel nu
dat we in een ruimte kijken waar je geen afstand kunt
meten, dan kun je niet het verschil tussen een bol en een
kubus zien! Want een bol heeft als rand alle punten die
op een vaste afstand van het midden afzitten … Ook
parallelliteit van de vlakken van de kubus zul je niet
merken want parallel betekent dat de afstand constant is
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cht
e
r
…. Ook hoeken kun je niet meten, want heb je geen
metriek, dan heb je ook geen inproduct (want als je een
inproduct hebt, kun je een metriek construeren, via
d(x,y) = Sqrt (|(x-y,x-y)|), dus als je een inproduct hebt
en geen metriek heb je een tegenstelling!). En hoe meten
we hoeken en richtingen? Als a en b vectoren zijn dan is
de cosinus van de tussenliggende hoek gelijk aan
(a,b)/||a||.||b||, zoals volgt uit: (a,b)=Cos[a,b].||a||.||b|| .
Dus de hele notie van vormen ben je kwijt. Maar dan is
een bol gelijk aan een kubus!!!! En een kubus is recht en
een bol is krom, dus recht is krom!!! Het is heel simpel
aan te tonen dat er in onze normale ruimte een continue
transformatie is die een kubus in een bol verbindt. Neem
een kubus met het middelpunt op de oorsprong en zet er
ook een bol neer waarvan de rand geheel buiten de
kubus ligt en met de oorsprong ook in het midden. De
rand van de kubus beeld je af op de bolschil door elk
punt op de rand van de kubus te verbinden met de oorsprong en deze lijn de bolschil te laten snijden (dat
gebeurt op twee plekken, neem de dichtstbijzijnde). Dat
snijpunt gebruik je als beeld van het punt waarmee je
begon. Alle punten in de kubus liggen op zo’n lijn door
de oorsprong en een punt op de rand van de kubus, het
beeld van zo’n punt vind je door het evenredig aan het
punt op de rand op te schuiven over die lijn. Wat je dus
eigenlijk doet is de kubus naar buiten projecteren via lijnen door de oorsprong. Het is niet moeilijk hier een
expressie voor te vinden in termen van coördinaten. Dit
idee werkt voor ieder object, zolang het maar geen gaten
heeft, want dan snijdt de lijn meerdere randen en is de
afbeelding niet meer bijectief; neem maar een donut
omringd
door
een bol … dat
gaat mis! In de
figuur staat kort
en schematisch
hoe zoiets in zijn
werk gaat voor
een dodecahedron (twaalfvlak).
Deze ideeën
gaan terug naar
tijden
waarin
wiskundigen als

van onze correspondent in Theoretenland: Dennis Westra

en r e c
ht
is krom
Euler en Gauss de dienst uitmaakten en tegenwoordig
worden dit soort ideeën veel gebruikt in de theoretische
natuurkunde; we beelden regelmatig krom op recht af.
Een voorbeeld hiervan is de oppervlak wat een snaar in
ruimte-tijd uitsnijdt (vergelijk dit met een deeltje; deze
‘loopt’ over een lijn à een snaar ‘loopt’ over een oppervlak); dit oppervlak is in het algemeen gekromd. Maar
via een transformatie beelden we dat af op een recht
stukje … maar als er gaten in zitten lukt dat niet! Dus als
een snaar reist en zich op een bepaald tijdstip splitst en
deze twee stukjes komen daarna weer samen, dan zit er
een gat in dat oppervlak; dat kunnen we niet afbeelden
op een recht oppervlak, maar wel op een recht oppervlak
met een gat. Op deze manier classificeren we de oppervlakken naar hoeveel gaten erin zitten, want dat is wat
geldt!
ART
Neem nu eens een space-shuttle, een hele mooie snelle
en zonder ramen! En stel nu eens dat de piloot voorin zit
en jij hebt geen contact met hem (de deur is dicht …).
Hoe ga jij bepalen of de piloot nu ineens gas geeft of dat
er in eens een grote massa dicht bij is gekomen? Niet!
Dit staat wel bekend als het equivalentie-principe van
Einstein (slimme vent!). Maar stel dat je nu in een
zwaartekracht-veld zit en je valt mooi met space-shuttle
en al naar binnen, en de piloot geeft geen gas; hoe bepaal
je dan dat je valt? Niet! Je zit namelijk in een vrije val,
en dan voel je geen kracht! Als je van een gebouw valt
(niet uitproberen, dit wordt een kwestie van geloven),
dan voel je je gewichtloos! Dus, in je space-shuttle denk
je dat je nog
steeds een rechte
baan beschrijft.
Maar iemand van
buitenaf ziet dat
jij een kromme
baan beschrijft in
het
zwaartekracht-veld! Je
beschrijft
zeg
maar een rechte
baan
in
een
gekromde ruimte.
Zie ook de figuur;

denk er eens over na wat de persoon in het bolletje
denkt. Datzelfde effect heb je als er een mens over de
aarde gaat reizen en precies de evenaar gaat volgen; deze
persoon denkt steeds in een rechte lijn te bewegen, maar
als je vanaf de maan kijkt zie je hem of haar een cirkelvormige baan beschrijven. Ofwel; wederom, recht is
krom en krom is recht.
Kromming?
Dus, nu hopelijk de verwarring is toegeslagen, ga je je
afvragen wat kromming nu precies is. Maar dan moet je
dus eerst afspreken wat we recht en krom noemen. Het
grappige is dat er wel degelijks formules zijn voor krommingen. Zo vond Gauss een formule die de kromming
van een gesloten twee-dimensionaal oppervlak relateert
aan de hoeveelheid gaten – een bol heeft nul gaten, een
torus twee, etcetera. De kromming is hier een generalisatie van de kromming van een curve die gedefinieerd is
via de kromtestraal; een curve beschrijft lokaal een stukje cirkel met straal R, dan is de kromming K gedefinieerd als K=1/R . Zoiets kun je ook voor oppervlakken
doen en integreer je dan de kromming over het hele
oppervlak dan krijg je het aantal gaten – modulo factoren 4 en Pi ….
Maar voor de rest geldt dat kromming niet een uniek
iets is. Afhankelijk waar je mee bezig bent kun je een
kromming definiëren; maar dan moet je wel ervoor zorgen dat die kromming gerelateerd is aan een behouden
grootheid en dat je dus niet via een symmetrie de kromming van waarde kan laten veranderen. Bijvoorbeeld,
als je systeem een rotatie-symmetrie heeft, heeft het
geen zin om een kromming te definiëren die afhangt van
een rotatie; klinkt logisch toch. Zo heb je in het elektromagnetisme ook een kromming – Engelsen noemen het
‘curvature’, en Nederlanders noemen het meestal veldsterkte. De 6 componenten hiervan zijn het elektrische
en het magnetische veld en de veldsterkte is onafhankelijk van de ijking. Dat moet ook want het elektro-magnetisme is een ijk-theorie, ofwel, een theorie die een ijksymmetrie beschrijft.
Kromming is dus een term die vaak voorkomt en verdient het dus om af en toe eens overdacht te worden. Er
is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ja, dan
wordt dit verhaal en langdradig en eventueel explicieter
in de wiskunde, en dat willen we niet toch? Maar onthoud maar: ‘krom is recht’!
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Een kijkje bij Onderzoeksgroep
Micromechanica
Wat is er krom in de micromechanica?
Het begrip kromming speelt, wellicht onder de
oppervlakte, een belangrijke rol in de micromechanica. In plaats van hiervan een uitputtend
overzicht proberen te geven, heb ik ervoor gekozen
om twee elementen eruit te lichten. Het eerste handelt over kromming in relatie gradiënten van deformatie, iets dat in veel van ons huidige onderzoek
een centrale rol speelt. Het tweede is een concreet
voorbeeld van hoe een detail nog een aardige
wending geeft aan een schijnbaar eenvoudig buigingsprobleem in een nanodevice.
Rot(grad u) ¹ 0 - so what?
Mechanica van materiaal (of het nu micro- is of
niet) gaat over de deformatie van materialen. Het
simpelste voorbeeld daarvan is ongetwijfeld de
trekproef, waarbij alle eenheidscellen in het materiaal op dezelfde wijze vervormen en met z'n allen
keurig aan elkaar blijven passen, Figuur 1(a). Als u
het verplaatsingsveld is, dan is rot(grad u) = 0.

Figuur 1.
(a) eenheidscellen die vervormen door trek passen
daarna nog netjes in elkaar;
(b) bij buiging niet.
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Als je iets krom buigt, verandert de situatie. Als
je alle eenheidscellen op dezelfde wijze buigt,
passen ze daarna niet meer in elkaar, zie Figuur
1(b). Dan is rot(grad u) ¹ 0, in tegenspraak met
continuïteit. Afhankelijk van het materiaalgedrag
vindt het materiaal diverse manieren om hier onder
uit te komen. Metalen doen dat bijvoorbeeld door
het vormen van dislocaties. Aangezien deze dislocaties er moeten zijn om continuïteit te herstellen,
worden deze vaak geometrisch noodzakelijke dislocaties (GND) genoemd. De dislocaties zelf weten
dit echter niet, en GND's zijn daarom experimenteel noch in onze numerieke simulaties aan te
wijzen. Deze kromme toestand is één van de redenen waarom het zo moeilijk is om theorieen te formuleren voor het collectief gedrag van dislocaties.
Maar we blijven het proberen.

Een 'kromme' trekproef
De mechanically-controllable break junction
(MCBJ) is een conceptueel simpele, maar briljante
methode die door velen wordt gebruikt om o.a. het
gedrag van enkele moleculen te meten. Bedacht in
Leiden, wordt hij in de Groningen gebruikt in de
groep van professor van Wees om bijvoorbeeld het
elektrisch contact van een enkel goudatoom te
meten. Figuur 2 laat de MCBJ zien zoals die daarvoor gebruikt wordt.
Boven op een metalen strip (een fosfor-brons
legering) wordt een zeer dunne PMMA-laag aangebracht, met daar weer bovenop een miniscuul trekstaafje van goud. Door de PMMA laag voor een
deel weg te etsen, komt de meetsectie van het trekstaafje vrij te hangen. In het experiment wordt de
strip eerst flink doorgebogen zodat het trekstaafje
insnoert en breekt. Door daarna de doorbuiging te
verminderen kan het elektrisch contact hersteld
worden tussen de beide einden, vermoedelijk eerst
via enkel atomair contact. Hoewel er veel fraais te
vertellen valt over de interpretatie van dit soort
metingen en andere metingen die wereldwijd met
MCBJ's worden uitgevoerd, licht ik hier uitsluitend
de mechanische schoonheid eruit. De truc achter
een MCBJ is dat de verplaatsing tussen de beide
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ervan gebaseerd is op een benaderingstheorie is, weten we dat een
dergelijk groot verschil daaruit niet
verklaard kan worden. Maar wat is
het dan?
Simon Vrouwe heeft tijdens
zijn interne stage in 2003 uitgevonden dat het venijn in de details zat.
De details van de MCBJ wel te verstaan. De veronderstelling was
steeds dat de horizontale verplaatsing aan het oppervlak van de
buigstrip
ongestoord
worden
doorgegeven aan de uiteinden van
de gouden trekstaafjes. Dat leek een
redelijke veronderstelling gezien het
Figuur 2. Schematische afbeelding (onder) van een MCBJ uit de feit dat de PMMA laag zo dun is.
groep van professor van Wees. De SEM opname rechtsboven toont Maar, die laag is niet uniform: onder
het trekstaafje zelf is de laag
twee gouden trekstaafjes in het midden van de buigstrip.
weggeëtst (zie Figuur 2). Drie-dimensionale eindige-elementenberekeningoud-einden met spectaculaire nauwkeurigheid
gen lieten zien dat de overdracht van de horizonkan worden uitgevoerd. En dat met gebruikmaking
tale verplaatsingen aan het oppervlak van de metvan betrekkelijk simpele mechanica! Als je een strip
alen strip naar het goudlaagje op een niet-lineaire
buigt, zal de bovenkant daarvan worden uitgerekt
manier plaatsvindt, zie Figuur 3. In de getoonde
terwijl de onderkant wordt ingeduwd. Als het
geometrie is de werkelijke trekverplaatsing een facgouden trekstaafje nu aan de trekzijde is aangetor 2.3 groter dan volgens (1), en deze factor blijkt
bracht dan wordt die dus uitgerekt - een 'kromme'
nogal afhankelijk van de vorm van het weggeëtste
trekproef. De nauwkeurigheid waarmee dit gedaan
PMMA deel en de lengte van de trekstrip. Binnen
kan worden is een gevolg van de enorme overrealistische grenzen wordt een factor tussen 1.8 en
brengingsverhouding r, d.w.z. de verhouding
4 gevonden, een gebied dat overeenkomt met de
tussen de buigverplaatsing in y-richting en de verspreiding in experimentele resultaten. Een waarlijk
plaatsing in x-richting aan het oppervlak, die volschitterend resultaat van Simon waar allen die
gens klassieke buigtheorie wordt gegeven door de
MCBJ's gebruiken baat bij zullen hebben.
formule
r = 6 t d / L2 (1)
Hierin is d de afstand van ophanging van het
gouden trekstaafje tot de buig-as, t de dikte van het
buigplaatje en L de lengte ervan. Met typische
afmetingen zoals hierboven genoemd, wordt deze
overbrengingsverhouding van de ordegrootte 10-5,
d.w.z. een doorbuiging van 1 micrometer geeft aanleiding tot een trek-verplaatsing van niet meer dan
10 picometer! Het begrip 'kromming' optimaal ten
nutte gemaakt.
Echter, uit vergelijking met de verwachte exponentiële afhankelijkheid in de tunnel weerstand van
de afstand tussen de goudtippen bleek dat de
resultaten veel spreiding vertoonden en wel rond
een factor 3 tot 4 verschilden van de overbrengingsverhouding volgens (1). Hoewel de afleiding

Figuur 3. Contour plot van de verplaatsingen in horizontale richting in de PMMA laag en de gouden
trekstrip. De verplaatsingen aan de onderzijde die
van de buigende metalen strip, d.w.z. in overeenstemming met (1). Ter plaatse van één van de einden van de trekstrip is de verplaatsing echter niet
gelijk aan die op de buigende strip maar in deze
geometrie een factor 2.3 groter.
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Buitenlandse Excursie 2004
København & Göteborg
zondag 18 april t/m zaterdag 24 april
Vele sprookjes ontsproten aan de fantasie van de deen Hans Christian Andersen.
Maar één verhaal kon zelfs deze meesterverteller niet bevroeden, want dít specifieke
verhaal kan alleen zichzelf schrijven:
Denk aan een verhaal van kloeke lieden.
Een reisgezelschap dat gezamenlijk en onverschrokken het onbekende tegemoet gaat.
Denk aan een verhaal van een reis naar het hooge noorden.
Naar fabelachtige oorden van ongekende schoonheid en pracht.
Denk aan een verhaal, vol meeslepende gebeurtenissen,
ontluisterende bekentenissen en vertier,
onverwacht.
Meer kan ík jullie niet voorspellen,
want voor mij is het ook slechts gissen.
Maar om aan dit relaas mee te mogen schrijven,
...... dát zou ik voor geen goud willen missen!!

Creatief met krommingen

Nieuwe Rubriek voor iedereen
Zo af en toe hoor je als FranckenVrij-commisielid zoiets verheugends als: Ik wil wel
eens wat voor de FranckenVrij schrijven. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Wij
hadden ook al het idee dat er heel wat talenten onder de natuurkundigen rondlopen
en hadden daarvoor het idee om de rubriek “creatief met” op te richten. De pogingen
om dit mee te delen in de Franckenkamer werden helaas maar al te vaak uitgewist.
Toch is er iemand uit ons midden opgestaan en heeft dit stukje voor ons geschreven.
Heb je ook allemaal interessante, rare of andersoortige hersenspinsel, typ ze neer en
mail naar frvrij@professorfrancken.nl.
Voor de volgende deadline en onderwerp zie de colofon.

Krom
Stel, je loopt door een museum. Aandachtig
aanschouw je de creaties van talloze schilders, van
talentvolle meesters tot hopeloze prutsers. Je aanschouwt tot de verbeelding sprekende portretten.
Uitgestrekte landschappen. Levendige activiteiten.
En dan opeens,zie je een stilleven. Bij iedereen die
ooit wel eens een stilleven heeft aanschouwd, zullen ongetwijfeld minstens 2 vragen zijn opgekomen. Ten eerste,waarom zou een begaafd schilder
zoiets doods als een fruitschaal hebben willen
schilderen? Maar bovenal, waarom zijn bananen
krom?
Een zekere Duitser heeft ons het antwoord
geschonken op deze vraag, en ons daarmee verlost van de knagende frustratie. Volgens zijn
gedachtenkronkels is de ruimte-tijd om de banaan
heen gekromd, maar niet alleen om de banaan:
Nee, het gehele heelal is gekromd. Dit universum
nu zou je vervolgens als een bol kunnen zien. Een
bol, met de 4-dimensionale ruimte-tijd als oppervlak. Dit is nou een mooie uitweg voor elke romanticus, die, op een heldere nacht in de vakantie, liggend op de tafeltennistafel in Zuid-Frankrijk, zich
maar weer eens afvraagt of het universum nou
eigenlijk wel of niet grenzen heeft. Zie hier een uitweg ! Een bol heeft immers geen grenzen, en heeft
bovendien een eindig oppervlak. Zo neem je een
heel stuk magie van het onbekende weg.
Aan de andere kant is het een mooie uitweg
voor een even mooie vraag. Als romanticus ga je je

zelf dan afvragen, of het mogelijk is, op zo’n manier
voor alles een dergelijk idee te vinden. Een verklaring voor de ons op dit moment onverklaarbare
gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, de spannende avonturen uit de Bijbel, of de kontakten met je overleden
oudoom. Misschien wel.
Misschien is het heelal wel een 4-dimensionale voetbal. En wordt er elke kosmische zaterdag
mee gevoetbald. En als er dan maar hard genoeg
tegen die bal wordt aangetrapt, schudt het universum op haar grondvesten. En gebeuren er dingen,
die we niet kunnen verklaren. De natuurwetten
worden ontregeld ! Zeeën splitsen open, de doden
verlaten hun laatste rustplaats, de zon kan worden
stilgezet aan de hemel, en steden worden door de
hand van God vernietigd. Nu wordt er, sinds het
begin der tijden, steeds minder gevoetbald. Of worden er andere ballen gebruikt. Persoonlijk denk ik,
dat er steeds minder wordt gevoetbald. En wie er
dan precies voetballen? Dat weet niemand. Want
ze bestaan nou eenmaal buiten ons universum, en
zijn dus niet bepaald ruimtelijk en tijdelijk opgebouwd. Misschien bestaan ze wel helemaal niet.
En is dit gewoon een lulverhaal.
Lulverhalen zijn niks anders kromme redeneringen. Het kan zijn dat ze niet door ons worden
gekromd, maar dat ze op dezelfde manier worden
gekromd als de bananen in de fruitschaal. En dan
zullen we eeuwig in rondjes blijven rondlopen.
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Pumba’s Puzzel Pagina

"Pumba's puzzles"
Ook deze puzzels passen bij het thema van
deze Francken Vrij: krommingen. En wel
omdat het vrij krom is dat Pumba’s Puzzels
deze keer niet worden gemaakt door Pumba
zelf, maar door een door hem aangestelde
vervanger.

Puzzel 1 - Verdeel in vierkanten.
Verdeel het volgende rooster in zo min mogelijk
vierkanten. De vierkanten mogen geen zwarte vakjes bevatten. De vierkanten mogen niet overlappen
en moeten samen het hele rooster vullen, met uitzondering van de zwarte vakjes. (Bij het voorbeeld:
Deze oplossing bestaat uit 6 vierkanten.)
Simba says
Helaas stonden de puzzels in
de vorige editie iets te goed in
het thema. Waardoor het niemand was gelukt orde in de
chaos van de puzzels te
scheppen, dit had misschien
iets met het feit te maken dat
dit principieel onmogelijk was,
door toedoen van onze
meester in de wanorde. De
puzzels in deze editie zijn
gegarandeerd foutloos, en
iedereen wordt dan ook
uitgedaagd
de
goede
oplossingen in te leveren bij
Pumbah, of in te sturen naar
bestuur@professorfrancken.nl
De puzzels moeten voor 15
mei binnen zijn.
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Pumba’s Puzzel Pagina
Puzzel 2 - Hexagonale mijnenveger
Kleur sommige cellen op zo’n manier in,
dat het getal dat in de cel staat gelijk is
aan het aantal ingekleurde cellen
waaraan de cel raakt, inclusief zichzelf.

Pumba’s puzzels stelt zich niet verantwoordelijk voor enige mogelijk, materiele, financiele, nachtrusttechnische en/of studiepunttechnische gevolgen van deze of enige
andere uitgave van zijn puzzels.
Pumbah
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Activiteiten Symposium 2003

SYMPOSIUM 2003

TIJD
TECHNIEK IN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST
Het is al weer een tijdje geleden, maar op 18
december 2003 was er weer het jaarlijks terugkerende symposium van de vereniging. Dit jaar
heeft de symposiumcommissie gekozen voor het
onderwerp TIJD: techniek in het verleden en de
toekomst. Als commissie hebben we voor dit
onderwerp gekozen in verband met de portretuitreiking van ons erelid professor Francken. De
onderwerpen van de sprekers waren ook gerelateerd aan het feestelijke gebeuren.
Na de ontvangst met koffie en cake, opende
Maaike de dag. Ze vermelde dat professor
Francken helaas niet aanwezig kan zijn, doordat de
goede man slecht ter been was, waardoor er een
kleine verandering in het dagprogramma op was
getreden. De opening werd daarna overgenomen
door de dagvoorzitter en erelid professor De
Hosson, die direct de eerste spreker introduceerde
namelijk de heer Helmholt, die werkzaam is bij
TNO telecom, vertelde over de toekomstvoorspellingen doormiddel van het boek van Dilbert. Hij
legde hierbij uit waarom de evolutie van informatie
en communicatie technologie onderhevig is aan
het menselijke gedrag en dat dit ook bepaald welke
informatie en communicatie technologie het wel of
niet overleeft. Het was ook erg interessant om te
horen dat er in Groningen, vlak bij het
Zernikecomplex een
van de grootste internetknooppunten
in
Nederland
hebben.
Hierna was het natuurlijk weer tijd voor een
kopje Franckenkoffie
met een plakje cake,
die uiteraard weer
werd geserveerd door
onze enige echte borrelcommissie.
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Nadat iedereen een heerlijk kopje koffie had
gehad, nam de tweede spreker, de heer Wanhill die
werkzaam is bij het Nationaal lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR), het woord. Hij vertelde vol enthousiasme, over verbrossing en beschadigingen
van archeologisch zilver en hoe de microstructuur
hierdoor verandert. Hij gaf ook voorbeelden van
bekende archeologische vondsten (o.a. de bekende Gundestrup ketel), waarbij ze onderzoek
hebben gedaan naar de verbrossing. Recent zijn er
metingen gedaan met kleine monsters van de
Gundestrup ketel met behulp van EBSD (Electron
BackScatter Diffraction), wat een erg informatieve
methode bleek te zijn.
Hans Hegeman, die werkzaam is bij NRG
(Nuclear Research en Consultancy Group) in
Petten waar hij de effecten van neutronen stalling
op materiaaleigenschappen onderzoekt was de
derde spreker van dit symposium. Verder is de
heer Hegeman nog steeds een Franckenlid die als
onderwerp kernfusie had. Hij vertelde onder
andere over de technische aspecten van de reactor en van welke materialen ze gebruik moeten
maken voor een reactor. Na dit interessante onderwerp was het tijd om gebruik te maken van de facilitaire diensten van de RuG en de lekkere broodjes
en andere etenswaren te nuttigen.
Na de lunch welke de kantinedames keurig hadden verzorgd, keerden we me het hele
gezelschap terug naar de collegezaal. Het programma vermelde als volgende item een
toespraak van ons erelid Prof.
Dr. Ir. J.C. Francken. Professor
Francken kon helaas niet bij
het symposium aanwezig zijn,
maar het half uurtje dat we voor
zijn toespraak hadden gereserveerd werd wel degelijk
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gebruikt. Speciaal voor ons erelid was er door de
vereniging een portret van hem gemaakt die als
een mozaïek was opgebouwd uit vele honderden
foto's van de vele tientallen Francken-activiteiten.
Onze voorzitter Marc de B. was de toegewezen
persoon om dit portret aan Professor Francken uit
te reiken. Na een kort praatje waarin Marc niets
dan lovende woorden sprak, werd het portret aan
het grote publiek onthuld. Daverend applaus was
het gevolg en onze über-klusjes-man Teun voelde
zich gevleid.
Vervolgens was het de beurt aan onze
dagvoorzitter om het woord te nemen. Professor de
Hosson had van Professor Francken de eer gekregen om diens speech voor te dragen. En wat
schetst de verbazing: ook Professor Francken had
iets weg te geven. Professor de Hosson onthulde
namens Professor Francken een portret (dit maal
een werkelijk portret van Mr Francken himself,
gemaakt met kwast en doek) welke werd aangeboden aan de Technisch Fysische gemeenschap. Het
portret heeft inmiddels een vast plekje in het trappenhuis. Elke keer als we naar de collegezaal gaan
kijkt hij naar ons met een blik van "zet hem op jongens, ik weet dat jullie het kunnen!" Wisten wij dat
ook maar…
Om half drie was het tijd voor het praatje van
Dr. J. Dik van de TU te Delft. Meneer Dik heeft ons
drie kwartier vermaakt met een praatje over wetenschappelijk authenticiteitsonderzoek van schilderijen. Aan de hand van kleurrijke illustratie vertelde
hij ons hoe met behulp van röntgen onderliggende
schilderijen kunnen worden blootgelegd. Onder
vele schilderijen blijken namelijk nog andere kunstwerken schuil te gaan. Kunstwerken die de schilder
niet goed genoeg vond, of grove schetsten van een
schilderij die er uiteindelijk totaal anders komt uit te
zien. Deze zogenaamde 'underdrawings' zijn een
handtekening van de schilder. Elke schilder heeft
zijn eigen unieke manier van opbouwen van een
schilderij. Door röntgenonderzoek kan men de

authenticiteit van een schilderij dus helpen vaststellen zonder een schilderij noemenswaardig aan
te tasten.
Een ander aspect van het onderzoek van
Meneer Dik is het onderzoeken van kleurpigmenten. Elke periode uit onze geschiedenis kenmerkt zich door het gebruik van andere pigmenten,
gemaakt van andere stoffen. Wanneer iemand
claimt een schilderij uit de 16e te bezitten waar pigmenten in zitten die pas in de 20e eeuw ontwikkelt
zijn, dan kunnen wij ons ten zeerste afvragen in
hoeverre wij deze persoon serieus moeten nemen.
Na het succesvolle verhaal van Dr. J. Dik was
alweer tijd voor een lekkere kop koffie of thee met
een gezonde plak cake. De borrelcommissie had
de spulletjes weer netjes op orde waardoor
iedereen vlotjes in zijn benodigdheden voorzien
werd. Een kwartiertje later keerden we terug naar
de collegezaal, alwaar het de beurt was aan Dhr. P.
van der Wolk, werkende bij Corus, om ons te vermaken. Meneer van der Wolk verblijdde ons met
een verhaal met als titel "Wat stuurt de techniek?".
Het gehele publiek wachtte met spanning op het
antwoord op deze toch zeer basische vraag, maar
helaas kon ook Meneer van der Wolk ons het
antwoord niet geven. Gelukkig kon hij ons wel een
groot inzicht verschaffen in de zogenaamde
'Technology assessment', een technologie die ons
een aantal inzichten en methoden biedt om de
ontwikkeling van de technologie beter te begrijpen.
Meneer van der Wolk liet ons aan de hand van
technologische doorbraken in het verleden hedendaagse gevolgen zien. Er werd gesproken over
begrippen als paradigma's, padafhankelijkheid en
lock-in. Waarom fietsen we bijna allemaal op een
'normale fiets', terwijl de ligfiets toch echt veel efficiënter is en niet per definitie duurder om te produceren? Verder gaf Meneer van der Wolk ons
inzicht in methoden om toekomstige ontwikkelingen enigszins richting te geven.
Het praatje van Meneer van der Wolk werd
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afgesloten met een denderend applaus. Het woord
was aan de symposiumcommissie welke de sprekers stuk voor stuk bedankte. Elke spreker kreeg
een flesje Groningse Hooghoudt en natuurlijk een
heuse Francken-mok. De dagvoorzitter en borrelcommissie werden bedankt voor hun inzet en natuurlijk werd ook Teun niet vergeten voor zijn compucie werk.
Het gehele gezelschap begaf zich naar de
Franckenkamer (die uiteraard van te voren de nodige poets- en oplap-beurten was ondergaan),
alwaar de traditionele borrel plaatsvond. De aanwezigen konden met de sprekers nog eens uitgebreid op de voorbijgekomen onderwerpen ingaan
en voor diegenen die moegeluisterd waren, was er
natuurlijk BIER.
Na de borrel werden de sprekers, de
dagvoorzitter en het bestuur uitgenodigd om op
weg te gaan naar een restaurant in het centrum
van Groningen om te genieten van een welverdiend diner.
Al met al was het Francken Symposium 2003
een zeer geslaagde dag met voor iedere luisteraar
wat wils. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle betrokkenen en met name de
sprekers die wij bij deze speciaal willen bedanken
voor hun inbreng.
De symposium commissie.
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Activiteiten excursie Aldel

Activiteiten
Excursie Aldel
Donderdag 19 februari werd aluminiumgieterij
Aldel vereerd met een bezoek van twaalf van onze
leden. Met een rondleiding en presentaties zijn we
heel wat over dit bedrijf te weten gekomen: Aldel,
kort voor aluminium Delfzijl, is in grootte de tweede
aluminiumsmelterij van Nederland. Haar ligging
aan de Delfse haven is te verklaren door het
gebruik van aluinaarde. Dit wordt gewonnen uit
bauxiet en wordt vanuit Suriname per schip aangevoerd. De aluinaarde wordt in grote ovens opgelost
in een zoutoplossing. Bij een temperatuur van 960

graden Celsius wordt vervolgens een gelijkstroom
van meer dan 120.000 ampère door de vloeistof
gevoerd. De in het electrolyt opgeloste aluinaarde
wordt door middel van elektrolyse gesplitst, waarbij
vloeibaar aluminium vrijkomt. De gebruikte anode
is een grote koolstofstaaf. Het nadeel van zo’n
anode is dat ze langzaam slijt. Dit levert CO2 op en
extra kosten. Ons werd verteld dat koolstof het enig

bruikbare materiaal was. De anode moet bestand
zijn tegen een hoge temperatuur electrolyt die ook
nog zeer reactief is.
Op deze manier wordt zo’n 100.000 ton aluminium op jaarbasis gemaakt. Hiervoor staan twee
electrolysehallen van elk een kilometer(!) in lengte.
En in deze hallen wordt stroom verbruikt, evenveel
zelfs als de stad Groningen inclusief de Suikerunie.
Stroomkosten zijn dan ook de grootste kosten voor
Aldel. Hierdoor kunnen smelterijen in armere landen vaak goedkoper produceren.
Het vloeibaar
aluminium wordt
na de electrolyse
gegoten in plaat
of cylindervorm.
De
gieterijen
halen hun energie uit de grond:
Het aardgasveld
van Groningen.
Aldel probeert
haar meerwaarde te halen uit
kwaliteit en leversnelheid in plaats
van een goedkope prijs. Dit is
noodzakelijk met
veel concurrenten die weinig
stroomkosten
hebben en weinig hinder ondervinden
van
milieuwetgeving.
Afsluitend was er
een gezellige borrel waarbij we allemaal een oersterke aluminium flesopener kregen.
Marc de Boer
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Een briefwisseling

=

Actie

- Reactie
Groningen, zondag 7 maart 2004

Groningen, 2 maart 2004.

Betreft: Inboedelveiling deel 1
Beste Francken broeders,

Geacht bestuur,

Bij deze wilden wij jullie uitnodigen voor de
eerste editie van de CB-kunstveiling, een hopelijk
jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarbij we alle
dat jaar vergaarde kunstobjecten verkopen aan de
bieder die er het meeste behoefte aan heeft.
Nu zijn wij mede dankzij onze zusters uit
Enschede en onoplettendheid van jullie kant in het
bezit gekomen van een schitterende tekening van
M.C. Escher. In feite is dit het enige kunstobject
wat op de veiling van eigenaar gaat wisselen.
Aangezien wij er van uit gaan dat jullie toch wel
enige waarde hechten aan deze tekening en hem
toch wel terug zouden willen hebben, hebben wij
besloten om jullie voorrang te geven bij de veiling.
In feite zij er slechts twee eisen omtrent de
teruggave en wel de volgende:
De tekening moet door minstens 76% van het
bestuur in ontvangst worden genomen.
De inzetprijs is vastgesteld op 1 kratje bier van
willekeurig merk waarvan jullie de kwaliteit in
overeenstemming met jullie verenging vinden.
In principe gaan wij er van uit dat we de veiling
a.s. vrijdag (de 5e) kunnen houden, mochten jullie

Aankomende vrijdag 12 maart zal onze veiling
van inboedel plaatsvinden. Naast het aanbod aan
schilderkunst zal ook borrelmeubilair geveild worden. Wellicht zijn jullie nog op zoek naar geschikt
materiaal. Naar verluidt zijn jullie in acute nood
betreffende een bar.
Wij hopen jullie van dienst te kunnen zijn met
het aanbieden van een mooie bar. Deze is vervaardigd van degelijk hout, steunende op metalen balken. De bar is zeer gemakkelijk op een willekeurige locatie te bevestigen en ook weer te demonteren. Met slechts enkele schroeven is deze vast en
los te koppelen.
Bovenstaand is geheel overeenkomstig de
tweede wet van Newton: Actie = -Reactie.
Graag wijzen wij jullie op onze huisregels
betreffende veilingen:

echter verhinderd zijn, dan zijn we best bereid tot
enige concessies.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ‘De Chemische Binding”
Jochem van Herpt
Secretaris
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- Ruil of koop geschiedt bij aanwezigheid van
ten minste 81% van het gastbestuur.
- In geval van ruil: Wij zijn al enige tijd op zoek
naar een handige perforator en mooie schilderkunst. Onze voorkeur gaat uit naar werken van de
wiskundige M. C. Escher. Wij stellen de artistieke
waarde hiervan extra op prijs als jullie een krat bier
ter beschikking stellen.
Uiteraard willen jullie geen kat in de zak kopen.
Aanstaande vrijdag vanaf 16u00 is ons handelswaar te bezichtigen. Uiteraard mag deze getest
worden door een uitgebreide delegatie (lees: alle
belangstellende CB-ers). Aansluitend vindt de veiling plaats.
Met collegiale groet,
Namens het bestuur
Francken’,
Dhr. M. C. de Boer
Voorzitter

der T.F.V.

‘Professor

Nieuwe commissie de brascie

Veiligheidsmededeling
onderhandelingspositie
van
'Francken' te verbeteren door
inboedel van tegenpartijen te
'brassen'
Fvrij: Brassen, wat is dat?
Boef1: Brassen is jargon voor
slinks ontvreemden onderhevig
aan uitgebereide regelgeving.
Fvrij: Hoe gaan jullie te werk?
Boef1: Liefst met accuboormachines.
Fvrij: Kan ik ook problemen krijgen met de 'brascie'?
Boef1: De brascie handelt slechts
als reactie op brassen van derden. Laat Francken met rust en
wij laten jou met rust.
Francken heeft er een nieuwe commissie bij:
de brascie. De brascie is een klein koninkrijkje. Ze
hoeft geen verantwoording af te leggen aan het
bestuur. Onze voorzitter vertelde me "Ze opereert
in het geheim; als een geheime dienst. Ze is in het
leven geroepen om de kostbare
schatten van 'Francken' te
behoeden van wisseling van
eigenaar. Permanente bewaking
van onze dierbare schilderijen,
vlaggen en standbeelden is niet
realiseerbaar. De brascie mag uit
voorzorg acties ondernemen."

Fvrij: De voorzitter van 'Francken'
lijkt nauw betrokken te zijn bij deze commissie,
klopt dit?
Boef1: Sorry voor mijn haast maar ik krijg net een
opdracht van mijn baas. Er was weer eens iemand
te nieuwsgierig…

Hieronder volgt een kort
interview met een anoniem lid
(codenaam: boef1) van deze
elitecommissie.
Fvrij: wat is jullie doel?
Boef1: het vergroten van de veiligheid van het Franckenbezit.
Fvrij: Hoe handelen jullie?
Boef1: Dat is geheim, maar over
het algemeen proberen wij de
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Aankondiging Ingenieurssymposium

Ingenieurssymposium

24 maart 2004

Is het niet fantastisch !?!
Iedereen heeft reeds wat flarden van gesprekken in de wandelgangen opgevangen. Het gaat allemaal over
een ding: het ingenieurssymposium! Wat is er allemaal te doen op zo’n symposium en waar wordt het
gehouden en waarom zou ik komen hoor ik jullie nu allemaal denken. Ik zal het jullie uitleggen. Het symposium wordt gehouden op woensdag 24 maart en zal de hele dag duren. Voor iedereen zal er een gratis
lunch verstrekt worden dus je 5 euro (voor je toegangskaartje) heb je er al weer dik uit. Het bijzondere van
dit symposium is dat ‘Professor Francken’ niet de enige studievereniging is die zich bezig houdt met de
organisatie van dit evenement. We werken samen met ‘GTD Bernoulli’ (technische scheikunde) en ‘TBV
Lugus’ (technische bedrijfskunde) daarom kunnen we het grootschalig aanpakken. Er zullen dus niet alleen
natuurkundigen komen maar ook technische scheikunde/ bedrijfskunde studenten. Het thema van deze
dag zal zijn Technologie in bedrijf, de ingenieur belicht.
Dit eerste jaar is er gekozen voor een breed thema. Waar kan ik als toekomstig ingenieur zoal terechtkomen? De sprekers die wij uitnodigen zullen we selecteren uit verschillende vakgebieden. We hebben sprekers geregeld van Corus, Shell, Tebodin, Roland Berger, Shell, Vitatron en het Stan Ackermans Instituut.
Je ziet het; bedrijven met verschillende bezigheden zullen present zijn. Allemaal ingenieurs met interessante banen en een boeiende levensloop. Zij komen je vertellen waarvoor zij na hun studie gekozen hebben
en hoe zij op hun huidige positie terechtgekomen zijn. Kortom het wordt fantastisch. Allemaal komen dus!
Hebben jullie verder nog vragen of wil je een kaartje kopen kijk dan op www.irsymposium.nl. Heb je dan
nog steeds geen antwoord dan kunnen jullie altijd terecht bij Paul Huizenga en Marten Frantzen.
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Leren bij The top master programme in nanoscience

Leren bij
The top master programme in nanoscience
The introduction of the Bachelor-Master-structure in the Dutch university systemoffers you a new
degree of freedom: Once you have obtained your
Bachelor’s degree, you may decide to continue
towards a Master’s degree in the same field as that
of your Bachelor, or you may select a different master programme. One possibility offered by the
Faculty of Mathematics and Natural Sciences of
the University of Groningen to excellent students
with a Bachelor’s degree in chemistry or physics
is to apply for the international interdisciplinary Top
Master Programme in Nanoscience. Let us look at
some of the terms in this impressive name sepa-

rately. First, it is a TOP Master programme. This
means that having a Bachelor’s degree is not
enough to be admitted. Students are selected on
the basis of academic potential and excellent
results in the Bachelor’s phase, supported by a letter of application, lists of accomplishments, letters
of recommendation, and an interview. All admitted
students will receive fellowships; these may be
supplemented by interest-free loans. Students who
complete the programme will be excellent candidates for a PhD position at MSC.
Second, the Top Master Programme in
Nanoscience aims at an interdisciplinary training in

Leren bij The top master programme in nanoscience
modern materials science, with a focus on
nanoscale phenomena. It is interdisciplinary in the
sense that it combines topics normally taught in
either physics or chemistry programmes. The
Materials Science Centre is responsible for the Top
Master Programme in Nanoscience. Teachers and
supervisors associated with the programme represent the excellent research groups taking part in
the MSC research programme. Students are submitted to a challenging and highly demanding curriculum, combining both the broadness and depth
necessary for a successful research career in modern materials science.
Third, this is an international English-language
programme. After the initial phase, the aim is to
have 20 students enrolling per year, 50% of them
from abroad.
Nanoscience and its applied sister, nanotechnology, are fascinating areas of research. In scientific terminology ‘nano’ refers to 10-9 m, one billionth of a meter, about 10 thousand times narrower than a human hair. Nano-structured inorganic,
organic and biological materials have existed in
nature since the evolution of life on Earth. Evident
examples are microorganisms, nano-particles in
bacteria and minerals in rocks.
Why are we so fascinated in Groningen with
downsizing materials to a nano-scale? Our motivation is that the world at the nanolevel is full of new
phenomena and new possibilities, most of which
we just now begin to explore and understand.
Indeed, the fundamental physical and chemical
properties of materials are surprisingly altered as
their constituent grains are decreased to a
nanometer scale. Electron quantization in small
particles arises from the confinement of charge carriers, leading to discrete energy levels available for
electrons and holes in the conduction and valence
bands. As a consequence materials exhibit sizedependent mechanical, magnetic, electronic and
optical properties.
These fundamental findings lead to new applications. For example, molecular switches and even
molecular motors can be designed; wires with 5
nanometer grains of a metal become about ten
times stronger than traditional wires. Also optical
materials can be made to yield any color in the
spectrum simply by controlling the size of the
grains.
The Top Master Programme in Nanoscience at
the University of Groningen is complementary to,
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and cooperates closely with, the Top Master
Programme in Nanotechnology at the University of
Twente. Students from one programme can participate in courses from the other programme, under
certain conditions.
Upon successful completion of the two-year
Top Master Programme in Nanoscience, you will be
in an excellent position for a career in research in
nanoscience and nanotechnology. Deadline for
application is 15 April 2004 for the programme
starting 1 September 2004.
For more information on the Top Master
Programme in Nanoscience, please consult the
web site of the MSC: www.rug.nl/msc/ under “Study
at MSC” and “Top Master”. You may also wish to
contact the Academic Director of the Programme,
Prof.dr. J. Knoester
(j.knoester@phys.rug.nl)
or the Programme Co-ordinator,
Dr.ir. N.J.I. Mars
(n.j.i.mars@fwn.rug.nl).

Wat vind je bij Bain?
Persoonlijke ontwikkeling op maat
Ongeëvenaarde training
Internationale werkomgeving
Passie voor resultaat
Klanten met ambitie
Strategisch perspectief
Pragmatische oplossingen
Open en eerlijke communicatie
Bewezen impact
Unieke team spirit
De keuze is aan jou...

De Bain Strategy Courses 2004
vinden plaats op 12-14 mei en
26-28 mei. Aanmelden kan op
www.bain.nl/strategy-course
of met het inschrijfformulier,
beschikbaar bij studieverenigingen
De inschrijving sluit op 16 april

