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FRONTLINIE

Bliksemsnelle magneten
Elke anderhalf jaar worden transistors in de Gestimuleerd door de steeds groter de limiet? In een gewone harde schijf
micro-elektronica de helft kleiner en gaat de snel- wordende vraag naar snellere computer- wordt  voor het opslaan  van  data  een

heid van de pc omhoog. Om deze tendens te kun- geheugens, gaan wetenschappers en be- elektromagneet gebruikt. Als je dus snel-
drijven op zoek naar nieuwe concepten   ler wilt schrilven dan in de huidige drienen volgen moeten geheugens, vooral de harde
voor magnetische datamanipulatie en nanoseconden moet je heel lokaal een

schijf in onze computer, ook sneller worden. De dataopslag.  In ons laboratorium  aan de hoger veld in de harde schijf kunnen aan-
huidige concepten voor magnetische opslag op Radboud Universiteit Nijmegen hebben leggen en dit veld sneller in- en uitscha-
de harde schijf beginnen echter tegen hun limiet   we, in samenwerking met onderzoekers kelen. In de huidige harde schijven is dit
aan te lopen wat betreft dichtheid en snelheid.   van het loffe Instituut te St. Petersburg, bijna onmogelijk en is er letterlijk en fi-

Alexy Kimel, Andrei Kirilyuk, Roman Pisarev en Theo Rasing
laten zien dat met behulp van extreem guurlijk weinig ruimte om op deze ma-
korte lichtflitsen uit een laser hoge mag-   nier  nog veel aan snelheid te winnen.
neetvelden tot 5 Tesla (honderdduizend Daarom is het heel belangrijk (maar ook
maal het aardmagnetisch veld) opge- wetenschappelijk zeer uitdagend) om
weI<t kunnen worden binnen 200 femto- nieuwe manieren te vinden-duszonder
seconden. Met deze ontdekking intro- elektromagneet - om magnetische bits

1  ./                                                        formatie
te manipuleren en op te slaan

duceren we een nieuw concept om in- te schakelen.

met behulp van ultrakorte laserpulsen. OMGEKEERD FARADAY-EFFECT

.=1 In principe is hiermee een tienduizend De interactie van licht met magnetische
.:  f--</'.2.:ki:*#r 'It 1 4 keer snellere schrijfsnelheid mogelijk. materialen is een welbekend fenomeen
Alexey Kimel pro-   voor een postdoc- in de natuurkunde. Een goed voorbeeld
moveerde in  positle nalar NIJ-    MAGNETISCHE OPSLAG is het zogeheten Faraday-effect, waarbij2002 aon het megen er uanaf
105 Physical 2004 werkt hu Dankzij de quantummechanica weten de polarisatierichting van licht verandert
Tednal institu- daar met un Andrei Kirilyuk    Planck   instimut    we dat het elektron niet alleen een lading wanneer het door een magnetisch mate-
te in St. Peters-  vENI-beurs op promoveerde in te Hallie. FOM- maar ook een magnetisch moment ofte- riaal gaat. Bij heel sterke velden kan de
burg op hetgebied    het   gebied van iggiaande Uni Rijnhuizen en
van ultrasnelle  ultrasnelle dyno- uersite Paris Sud  ASML,  cs hu

wei spin heeft. Vanwege het Pauli-princi- polarisatierichting zelfs drastisch veran-

spindynomica  m     mica in ontiferro-    op het gebied van    sinds  2000  unt- pe bestaat ereen exchange-interactie tus- deren. Dit wordt toegepast om magne-
haljgeleiders. ln magneten. de dynamical vor   cersitair   docent sen de spins van verschillende elektro- to-Optische isolatoren en modulatoren
2002 kwam hu ma,Inetische do-  aan de Radboud

meinwanden. Na Universiteit NU nen. In ferromagneten is deze exchange- te maken. Veel minder bekend is het om-
werk:aamheden megen interactie sterk genoeg om alle spins in gekeerde Faraday-effect. Hierbij wordt
bU het Max 66n richting uit te lijnen, dus hebben fer- een magnetisch materiaal beschenen

romagneten een netto-magnetisch mo- met circulair gepolariseerd licht,
272 ment oftewel een magnetisatie. Dankzij waardoor een statische magnetisatie

Th Rasing@science ru.nl deze magnetisatie waren ferromagneten wordt opgewel<t:

al in de oudheid bekend. De toepassin-        M(o) =  -3- IE(,«·) x E' (w) 1,
gen varieren nu van het kompas, elektro- 1671-

Roman Pisaret vaste-stolfllsica 1   motoren, koelkastmagneten, muziekcas- waarbij E(*·) en E' (*') respectievelijk
promoueerde  in en hoofd van het settes, videobanden tot aan de huidige het elektrische veld van de lichtgolf en1961 aan het In-   Laboratory   on  Iillik
stitute  of Semi- Optical Phenome-

-• harde schijf  en de toekomstige  MRAM zijn complex geconjugeerde voorstelten
conductor van de   na i,an het lof   Theo Rasing pro-    1988.   Hij is (Magnetic Random Access Memory). 2 de magnetische susceptibiliteit van
Russische A[ade- Instlinlut te    moveerde in lg82 hoogleraar

expe- Tegenwoordig kost de opslag van een bit het materiaal. In principe lijkt dit op eenmy of Sciences. St. Petersburg. in  Numegen m rimentele natuur-

HU is hoogleraar werkte daorna als kunde dan   de   op een harde schijf of MRAM tenminste elektromagneet, waarbij   nu   niet  de

postdoc  in  staf-    Radboud univer- drie nanoseconden  en  dit  is  erg lang- stroom maar het elektrische veld van het
medewerker aan slteit in Nijme- zaam in vergelijking met de frequentie licht in een spiraal draait: fotomagne-de     Universiteit   .gen, waar hu zich

van Californit te onder meer bezig van de processoren die in dezelfde tijd tisme! Omdat we hierbij niet te maken
Berkeley  m  hit   houdt met nano-   drie of meer bits kunnen verwerken. De hebben met inductie zoals in normale
Lawrence Berkeley     ma.gnetisme     en harde schijf is een beperkende factor spoelen, kan, door de polarisatie vanLaboratorium atoomlithografie.
tussen  1982  elI voor het verder versnellen   van onze links- naar rechtsdraaiend te veranderen,

computers. Maar hoe snel kunnen wij in de magnetisatie supersnel van richting
principe data opslaan, oftewel waar ligt worden veranderd.

NEDERLANDS Tl DSCHRIFT vooR NATUURKUNDE september zoos



liguuri
Kristalstructuur en spinori6ntatie in DyFe03

Door een kleine kanteling van de

antiferro                        A'sT   t.magnetisch geordende spins van de ijzeratomen
(S,-54) ontstaat er een netto-magnetisatie

AIs in de z-richting. e.ll P  4'01
*.....* -*
T o s

 531 V. .....20- s,
ULTRASNELLE MAGNETISCHE CONTROLE    gevolg van de excitatie met zowel links- ... D
In ons laboratorium in Nijmegen hebben    als   rechtsdraaiend   circulair gepolari- 7    *1
we gebruik gemaakt van dit omgekeerde seerd licht. Deze figuur laat duidelijk
Faraday-effect om de magnetisatie  met    zien dat de verandering van de magneti-
licht te controleren en weI met behulp satie zowel instantaan alsook recht- laserpuls het materiaal ter plaatse niet
van zeer korte, intense laserpulsen. Dit streeks gekoppeld is aan de draairich- opwarmt. Het gevolg is dat de magneti-
werkt het beste in materialen waarin per   ting van de polarisatie: de respons voor satie na bestraling met de laserpuls in
eenheid van magnetisatie de verande- rechts- en linksdraaiend licht is precies een tijdsbestek van femtoseconden toe-
ring van de polarisatierichting van het in tegenfase. Dit toont aan dat de kop- neemt en dat het proces onmiddellijk
licht heel sterk is, dat wil zeggen in mate- peling tussen licht en magnetisatie in- ook weerherhaald kan worden. Deenige
rialen met een sterk Faraday-effect. derdaad direct (en niet thermisch) is, begrenzing daarbij is de pulsduur (hier
Voor het experiment  werd een kristal omdat de fase van de oscillaties gegeven 200 femtoseconden) van de gebruikte
van DyFeC)3 gebruikt, welk een perov- wordt door het teken van de draai-im- laser.
skietstructuur heeft waarin de Fe-ato-    puls van het foton.
men antiferromagnetisch geordend Een gunstige bijkomstigheid voor deze VOORUITBLIK

zijn. Echter een kleine kanteling van de fotomagnetisatie is dat de relatie tussen De Nijmeegse experimenten bewijzen
spins over slechts een halve graad ver- magnetisatie en de laserstraling geen dat een laser de beweging van magneten
oorzaakt een spontane magnetisatie symmetriebeperkingen kent. Met ande- kan controleren. Uit de resultaten van
AL = 0,8 mT in de z-richting (figuur 1). re woorden, het omgekeerde Faraday- onze experimenten blijkt dat met deze

Dankzij de zeer sterke koppeling van de effect werl<t in alle media, los van hun aanpak het schrijven van data op een
spins met het rooster (spin-baankoppe- kristalstructuur  of hun magnetische harde schijf in principe tienduizend maal

ling) vertoont dit materiaal, ondanks structuur. Bovendien komt het effect sneller kan. IBM en harde-schijfgigant
deze lage waarde van AI, toch een zeer door verstrooiing van licht tot stand en Seagate hebben daarom beide laten
sterk Faraday-effect. Figuur  2  laat  de    niet door absorptie van licht in het mate- weten dat ze interesse hebben in dit con-
tijdsafhankelijke Faraday-rotatie zien als riaal. Dat heeft als groot voordeel dat de cept. De komende drie jaar gaan we,

onder andere met behulp van een vENi
· ·                 ·               beurs, deze ultrasnelle controle van de

-· magnetisatie verder bestuderen en pro-

0,2 - 46 G+ -

beren toe te passen.

0                            C--\LD 0- Noor

                                     0                                                                          -f L                                          0
Deze resultaten zijn onlangs verschenen in:
A.V. Kimel, A. Kirilyuk, RA. Usachev, R.V. Pisa-

+                                                                                              273

& .0 0 -     '   -   - 1                                    rev, A.M. Balbashov en Th. Rasing, 'Ultrafast
non-thermal control of magnetization by in-+* 1 stantaneous photomagnetic pulses', Nature

f                                                        o                                 hH   I    6H
435 (2005), 6552 0,1 _            0                 _

>. 0 0

0

c               Figuur 20

Optisch geinduceerde magnetische excitaties in
DyFe03, gemeten met behulp van het Faraday-
effect. De figuur laat duidelijk zien dat de excita-

O,0  : J tie instantaan is en de fase afhangt van de heli-
citeit van het circulair gepolariseerde pompticht.

DyFe03 Na excitatie oscilleren de Fe-spins rond hun

T= 95 K
evenwichtspositie met een periode van ongeveer
vijf picoseconden.

11                                       1                    •                    1                                        1                                                        Deinzet laat de geometrie van hetexperiment
0                                     15                                     30                                    45                                    60             zien. De vectoren bH+ OH- representeren de

Tijdsvertraging (ps) respectievelijk rechts- (a') en links- (a-) draai-
effectieve magneetveldpulsen geTnduceerd door

end circulair gepolariseerd licht.

september 2005 NEDERLANDS TUDSCHRIFT VOOR NATUURKUNDE



Huygens' tractrix: een klassiek sleepprobleem

Klopt Huygens' beschrijving
In 1676 legde een zekere Perrault zijn zakhorloge midden curve, en ontwierp verschillende appa-

raten om de tractrix daadwerkelijk te te-voor Gottfried Leibniz op tafel. Hij trok het uiteinde van de kenen. Een voorbeeld wordt getoond

horlogeketting langs de tafelrand en vroeg: "Welke baan in figuur I. Onder het tweewielige wa-

gentje is een schrijfstift bevestigd. Als
volgt dit horloge?". Leibniz, die rond die tijd het differentiaal- de naar onder lopende stang langs de

rekenen ontwikkelde, moest het antwoord schuldig blijven. horizontale rechte lijn naar rechts
wordt bewogen, tekent de stift de trac-

Christiaan Huygens, ooit zijn mentor, slaagde er in 1692 in dit trix. Een argument dat hij geeft voor

sleepprobleem als eerste op te lossen. Hij gaf de baan de
het construeren van de tractrix met een
apparaat is dat zo het probleem van

naam tractoria, later werd dat tractrix. In dit artikel wordt dit "de kwadratuur van de hyperbool" (de
integraal van de functie 1/.r) opgelosthistorische probleem met modernere middelen algemeen wordt. Dat opende voor anderen de

opgelost. Het blijkt dat Huygens' oplossing minder dan i mm weg om instrumenten te ontwerpen
om soortgelijke problemen (in essen-

afwijkt van de algemene oplossing, bij treksnelheden lager tie differentiaalvergelijkingen) op te
lossen. Ook vergeleek hij zijn methode

dan zo'n 8 cm/s en een kettinglengte van 0,5 m. J.S. Groot
met het tekenen van een cirkel met een
passer. Zo probeerde hij met zijn in-
strument de toenmalige geometrie
met zijn beperkte verzameling van vor-
men uit te breiden met de tractrix. Bos

HUYGENS' STUDIE VAN DE TRACTRIX [I] gaat dieper op Huygens' beweegre-
Huygens maakte tegen het eind van denen in.

  
Jos.groot®tno.nl zijn leven de opkomst van de differen- Huygens besteedde aandacht aan  de

Jos Groot (19601 loste hij het probleem van de tractoria  trix door zijn apparaten. Hij realiseer-
tiaalrekening   mee.   Desalniettemin nauwkeurige reproductie van de trac-

studeerde expert- nog op met zijn eigen geometrisch ge-   de zich bijvoorbeeld  dat de wrijving
mentele natuur orienteerde methoden. Hij stelde zich groot genoeg moest zijn, omdat te wei-kundeaan devu.

Sinds 1986 is hu niet  tevreden  met de afteiding van  de nig wrijving de tractrixvorm wijzigt. Zo
werkzaam bil
TNO. Hu doet274
daor onderzoek

naar voorname-

luk radarsignaal- /6.-* A".1.*    I ... 6.- A,'Ah..  I
verwerking          en                                                                                                                       A kv. 4/    4 2.

_.tfir40.
... ,.-,-**r

radartoepassin- f   -i-1    • » »- '•···,-      .
gen. veelal van
synthetische aper-

tuurradar. Onder. (14 4 A
werpen waren on- 6        ..r, W /   1,4 ...JIltS' - 1,2'41-
der andere radar-

HAY'   Mi' ItY /        f     . Y.- '"-/./.3-t-.
kalibratie, polari- ..' F

metric, gewas-

dassijicatte, n

1 --4»222-il, .»,fvierdijkddbima· - '.CA /
tiebepaling, land-

mUndetectie,

»--44 n2fz r---     ..OCEEEPdoellokalisatie en

doelherkenning. =-_      ./.7.1563»·/
Figuur I Detail uit Huygens' manuscript over de tractrix [1]. In bezit van de Universiteitsbibliotheek

Leiden (Ms Hug. 6, fol. 64r)
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....      .....1            -I.*.
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van de tractrix?

dacht hij er over om het voortslepen   GEBRUIKELIJKE OPLOSSING: Als de richting dy  / ds  van de snelheid
over siroop te laten plaatsvinden. Dat   DE STATIscHE TRACTRIx van het voorwerp hieraan evenwijdig is
geeft voldoende wrijving, en het sleep- De tractrix is getekend in figuur 2. Het volgt dat de curve 1/(1·) gegeven wordt
vlak is absoluut horizontaal. is de baan gevolgd door een voorwerp   door de differentiaalvergelijking
In wat volgt worden twee oplossingen ge- dat voortgesleept wordt over het hori-
presenteerd:  die van Huygens, waar- zontale.rl/-vlak aan het uiteinde A van dii- -Y

(2)
voor een aanname vereist is, en een al-    een rechtekettingmet vastelengte r en d.r        4 1.2  -  92

De vergelijking heeft geen analytische
oplossing in de vorm 1/(.r), maar wel
voor de inverse.r(y). Voor de genoem-

0,4
de randvoorwaarden is deze

rcIA = -4 1.2 -  12  +
0,3

  r +  r2 - 92,\

                                                                                                                1· 1111         U         .     (3)A                     A
0,2 In de bovenstaande vergelijking ko-

men de treksnelheid en de wrijving
niet voor, de tractrix hangt daar dus

0,1 -                r niet van af. Maar klopt dat wei? Stel
dat u beginnend in  punt (0.0)  een

0 passieve kunstschaatser A voorttrekt,
0 /-5

B v die start in (0. r). Door uw beweging

lang de positieve.r-as komt de schaat-
ser in beweging. Deze beweging heeft

-0,1
0           0,5           1            1,5            2            2,5           3 een component in de richting van de

x(m) negatieve 4-as, amper gedempt door
de geringe wrijving van het ijs. Het ge-

Figuur 2 Tractrix voor r = 0,5 m. volg is dat de schaatser de .r-as pas-
seert en waarschijnlijk iets als een ge-

gemene waarbij deze aanname niet ge- verwaarloosbare massa. De trekkracht dempte oscillerende beweging om de 275

daan  wordt. Bij beide wordt  van de grijpt aan in het andere uiteinde van de    .r-as gaat uitvoeren.  Met de vergelij-
thans gebruikelijke diff-erentiaaireke- ketting, B, en dit aangrijpingspunt be-    king van Lagrange blijkt  er  voor  dit
ning gebruik gemaakt. Het onder- weegt geforceerd met constante snel- probleem een differentiaalvergelij-
scheid tussen beide oplossingen ruimt    heid r langs deir-as. We gaan ervan uit    king op te stellen waaruit dit inder-
misverstanden over de tractrix uit de  dat A o p t=O s vanuit stilstand in daad volgt. Om verwarring in wat
weg,  zoals  in  [I]: "Huygens studied in (0.,·) vertrekt. B start daardoor in de volgt te voorkomen noem ik de oplos-
particular the tractional motion that occurs oorsprong. sing hiervan de dynamische tractrix, en
when a heavy body is dragged slowly over a De gebruikelijke aanname is: bij lang- Huygens' oplossing  (3) de statische

horizontal plane...". We zullen  zien dat    zaam voortslepen en voldoende wrijving is de    tractrix. De dynamische tractrix  is  de
de  massa niet voorkomt in Huygens', snelheid   van het voorwerp altijd gericht werkelijke oplossing van het sleeppro-
noch  in de algemene oplossing. Een langs de ketting. Dat betekent dat de ket- bleem, de statische is daarvan  het li-
ander voorbeeld uit [2] is: "The curve ting voortdurend raakt aan de curve. mietgeval voor een naar 0 naderende
[tractrix] does not depend on the magnitude De richting 8 van de ketting wordt ge- snelheid  (maar niet gelijk aan 0) bij
gfthejfictional resistance - the sudace could geven door wrijving > 0, wat de toevoegingen
equally well be ice or concrete". De algeme- 'statische' en 'dynamische' verklaart.
ne oplossing hangt echter weI degelijk                                  4 De statische oplossing is dus slechts

tail 61 =                                 (I)
van de wrijving af.   r2 - 112 een hypothetische curve, die met de
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Figuur 3 De statische tractrix vergeleken met oplossingen van (4) Figuur 4 Het maximum absolute verschil (mm) in de u-richting tussen
(i· = 0,5 m. 2, = 0,8 m/s) de dynamische en statische tractrix voor een kettinglengte van 0,5 m.

opzet van figuur 2 fysisch niet exact voortdurend tegengesteld aan die van Deze vergelijking lijkt op die van een
gerealiseerd kan worden. de snelheid. In het kader 'Differen- niet-aangedreven gedempte slinger,

tiaalvergelijking voor 61' wordt het pro- met als enige verschil de wortelterm.
ALGEMENE OPLOSSING: bleem opgelost met behulp van de La- Als de wrijving evenredig was geweest
DE DYNAMISCHE TRACTRIX grange-vergelijking. Het kidt tot de met de snelheid, dan was ze er qua
Veronderstel  dat het voorwerp een volgende niet-Iineaire differentiaalver- vorm zelfs gelijk aan geweest. Ze heeft
massa itt heeft en dat de dimensieloze gelijking voor de hoek 8: voor zover mij bekend geen analyti-
kinetische wrijvingscoefficient 51 is. sche oplossingen. In het vervolg wordt
Voor staal op hout ligt de waarde ervan ze dan ook numeriek opgelost met

rot pg xtussen de (}. 2 en de (). 5. De grootte begincondities 61(0) = A-/2 en

van deze glijdende wrijvingskracht re + 1, Sill 8 U((}) = -1, T.0.
(Coulomb-wrijving) is onafhankelijk V/1.2 + 2 r r shi (90 +,·282 We zien datde massa de baan niet beYn-
van de grootte van de snelheid r en be- vloedt. Als de treksnelheid voldoende

(4)
draagt  F„. = ti.111(i. De richting is klein is en de wrijving voldoende groot,

Differentiaalvergelijking voor 0

Het systeem kan beschreven worden met vier variabelen, de z- en     Dit  is een niet-conservatieve kracht. De Lagrange-vergelilking
g- co8rdinaten van A en B. Er zijn echterdrie kinematische relaties wordt in dit geval
die de vrijheidsgraden beperken [3]:
1. Punt A heeft altijd een afstand r tot B (de ketting is nietelastisch

-1 (E) _ 21: = Q.
, A"

en niet samendrukbaar). dt\80      80
2. Punt B beweegt langs de s-as.

276
3. PuntB beweegt met constante snelheid v. Het rechterlid vertegenwoordigt de wrijvingskracht Fw, en is gelijk

Dit zijn drie holonome relaties (relaties die alleen van de co6rdina-    aan
ten en detijd afhangen) en dus kan het systeem metslechts 66n ge-

r generaliseerde co8rdinaat beschreven worden. We kiezen hier- OrA -/*mgvA OrA
voor de hoek 0 (figuur 2). De relatie tussen de positie van A en G is             = F.w  .  -80    -        Iv.4 I           -80    -

/1:\
<rt-r

Cos  8 ) rO tv sin 0
rA =   -pmgr      ,

C l/   -  C      r sin 0     j 41,2 + 2 1, r sin 00 + r282

De kinetische energie T van het systeem volgt uit deze vergelijkin- Na uitvoeren van de differentiaties in de vergelijking van Lagrange
gen als en substitutie voor Q volgt een tweede orde niet-lineaire differen-

tiaalvergelijking voor 0:

T =   t (2,2 + 2 v
r sin 00 + r202) rO + v sin 0r0 + Pg = 0.

 t,2 +2·v r sin 00 + r202
Er is sprake van twee verbindingskrachten: de spankracht in de ket-
ting en de trekkracht. De enige aangebrachte kracht is de wrijving.
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Voorbeelden van de tractrix
Niet alleen hetvoortslepen van een horloge gatieve kromming, in tegenstelling tot  de die verricht wordt bij draaiing is uniform
aan een ketting geeft een tractrix. Ook het constante positieve kromming van een ge- doordat de krachten die loodrecht op het
voorttrekken van een bootje aan een touw    wone bol. Naast wiskundige toepassingen plug-oppervlak staan groot zijn waar de dia-
vanafde oevergeeft deze curve. In het Duits (waaronder in de hyperbolische meetkun- meter klein  is, en klein  waar de diameter

de) zijn er ook enke- groot is. Doordat de slijtage evenredig is
le  technische.   Zo   met de verrichte arbeid zal de plug overal

wordt hij nog steeds   even snel slijten. Het gevolg is dat de klep
in kwalitatief hoog- lekdichter is dan bij andere vormen van de

1'       - - waardige muziek- plug. Bovendien is de levensduur langer
installaties gebruikt doordat bij slijtage de plug langzaam dieper
als luidsprekerhoorn    in de vattingzakt, met behoud van de goede
(het patent stamt uit pasvorm.
1927). Deze
hoorn veroor-
zaakt relatief

weinig vervor-

ming van het ge-
luid, onder an-
dere doordat er     -4

Figuur 5 Pseudobol. geen reflecties
aan de rand op-

is de term Hundkurve gebruikelijk, omdat treden die de hoorn weer ingaan. Een -lial

een aangelijnde hond die braaf in de richting patentuit 1989 betreft een klep die toe-
van de lijn looptookeen tractrix volgt. En zo gepast kan worden in bijvoorbeeld een
zijn er meer voorbeelden te bedenken. olieleiding (figuur 6). De plug (zwart in
Omwenteling van de tractrix rond de x-as de figuur) is een gedeelte van een pseu-
geeft de pseudobol (flguur 5). De pseudobol dobol, die gedraaid kan worden  in een Figuur 6 Deklepingestoten positie. Negentig graden

komt aan zijn naam door de constante ne- vatting met dezelfde vorm. De arbeid draating om de verticale as opent hem.

dan is de linkerterm in (4) verwaarloos- weging gedempt  is. Voor voldoende afteiding van de niet-oscillerende, sta-
baar en geldt bij benadering grote t wordt de amplitude daardoor tische tractrix niet meer geldt. Maar

zeer klein. In dat geval reduceert (4) tot voordat er oscillaties optreden wijkt de

,·8 + r 411 0 -0.                         (5) de gelineariseerde vorm dynamische tractrix al afvan de stati-
sche, zoals figuur 3 toont. Figuur 4

O + 828 + gue = 0
toont een contourplot van het nume-

(6)Het is niet direct te zien, maar deze ver-                                            t,            r                                           riek bepaalde, maximale absolute ver-
gelijking heeft als oplossing de stati- schil in de .4-richting tussen beide (in
sche tractrix, en geeft daarbij ook direct Dit  is de vergelijking  voor een niet- millimeters), als functie van de trek-
de tijdsafhankelijkheid van de positie. aangedreven, gedempte slinger bij snelheid en de wrijvingscoefficient.

kleine amplitudes. Voor de gewone ge-    Er is weer uitgegaan van een ketting-
KRITISCHE WRIJVINGSCOEFFICIENT dempte slinger treedt de kritische lengte van 0.5 m. Overigens is het re-
Numerieke oplossing toont dat de dy- demping op bij sultaat ongevoelig voor de precieze 277

namische tractrix voor relatief grote lengte: lengtes van 0.1 en 1 m geven
wrijvingscoefficienten /1 gestaag da- 4  ,2 vriiwel dezelfde figuur. Het verschil

116. =-.
E7      neemt af voor toenemende wrijvings-lend en niet-oscillerend is (figuur 3, ge-                                                    qr

streepte curve). Voor de gebruikte para- coefficient en afnemende treksnel-
meters verschilt hij al iets van de stati- Dit is dus tevens de kritische wrijvings-    heid. Wil het verschil kleiner zijn dan
sche tractrix (doorgetrokken curve). coefficient/tk van de dynamische trac- bijvoorbeeld een millimeter, dan moet
Voor kleinere B oscilleert hij, maar met trix. Het is verrassend dat ondanks de de snelheid kleiner zijn dan . 8 cm/s
afnemende amplitude (gestippelde ingewikkelde niet-lineaire vorm van voor de kleinste wrijvingscoefficient
curve) [4]. Dit gedrag lijkt op dat van (4), /16 toch precies bepaald kan wor- 0.2. Hiermee is een randvoorwaarde
een niet-aangedreven gedempte slin- den. Een voorbeeld: voor r = 0.5 m verkregen voor Huygens' probleem

ger, waarbij er sprake is van over- res- en 11 = 0.2 treedt oscillatie niet op als    hoe  met een apparaat een redelijk

pectievelijk onderdemping. de snelheid onder de 0.5 mis ligt. nauwkeurige statische tractrix te teke-
De kritische wrijvingscoefficient /16·, nen. Deze snelheid is dusdanig laag
die de grens geeft tussen deze oscille MAXIMAAL VERSCHIL TUSSEN DE dat Huygens' bespiegelingen over de
rende en niet-oscillerende oplossin- DYNAMISCHE EN STATISCHE TRACTRIX nauwkeurigheid realistisch blijken. De

gen, is als volgt te bepalen. We consta- Als er oscillaties optreden is het weI gegeven snelheid is overigens aan de
teren eerst dat door de wrijving de be- heel duidelijk dat de aanname voor de   veilige kant, want de wrijvingscoeffi-
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BOEKBESPREKING

Een warme band
cient van staal op houtligt voor een op- Tl egin februari van dit jaar promoveer- onderzoek in de natuurkunde, die hij uitsprak
pervlak als een tafel (met al zijn onef- K de  Dirk van Delft, wetenschapsre-   bij zijn aantreden als hoogleraar-directeur
fenheden) al gauw boven de 0,5, de 11 dacteur van NRc Handelsblad, op een   van het Leids natuurkundig laboratorium in
hier (en in veel tabellen) gegeven bo- biografie over Heike Kamerlingh Onnes. De   1882. Zijn plan was om op systematische
vengrens. handelseditie van het proefschrift is een lij- wijze nauwkeurige metingen bij lage tem-

vig, maar zeer goed leesbaar boek. Het ver- peraturen te verrichten om de toestands-
CONCLUSIE haalt over het leven en werk van de hoofd- vergelijking van Van der Waals te testen.
In dit artikel hebben we de statische persoon en zijn familie. Het boek plaatst   Een van de hoogtepunten hierin, zo vertelt
tractrix - Huygens' oplossing van het daarmee het vloeibaar maken van helium een later hoofdstuk, was de voorspelling en
klassieke sleepprobleem - vergeleken en de ontdekking van de supergeleiding in ontdekking van retrogradecondensatie bij
met de werkelijke oplossing. Deze een historisch kader, niet alleen natuurkun- mengsels  van twee gassen door Johan
curve wordt verkregen als aangeno- dig maar ook politiek. Het is in de eerste Kuenen in 1892. Bij samenpersen van zo'n
men wordt dat de snelheid waarmee plaats bedoeld voor natuurkundigen en we- mengsel groeit de hoeveelheid vloeistof
het voorwerp beweegt, voortdurend tenschapshistorici,  maar  ook voor "lezers aanvankelijk, maar bij nogverdersamenper-
gericht is langs de sleepketting. Dat is van de bijlage Wetenschap 8 Onderwijs en sen verdwijnt de vloeistof juist. Dit ver-
bij benadering het geval bij kleine trek- andere leken", zoals Van Delft zelf aangeeft. schijnsel zette de innige vriendschap  van
snelheden en grote wrijving. De dyna- Het boek start bij de beginjaren van Kamer- Kamerlingh Onnes met Van der Waals op
mische tractrix resulteert als deze aan- lingh Onnes, hoe hij in 1853 geboren werd,    het spel. Volgens Van der Waals zat dit ver-
name achterwege gelaten wordt en is hoe zijn vader een steenfabriek in Gronin- schijnsel, dat optreedt in mengsels van
dus de algemene oplossing. De stati- gen stichtte, en hoe hij na de Hogere Bur- twee vloeistoffen, impliciet in de theorie en
sche tractrix is hiervan een limietgeval. gerschool  (HBs) een studie scheikunde  in    had hij het al lang daarvoor voorspeld.
De dynamische tractrix blijkt al dan Groningen begon. Deze zette hij voort in
niet te oscilleren, afhankelijk van de Heidelberg, waar hij door Kirchhoffenthou-    1--  e volgende hoofdstukken vertellen
treksnelheid, wrijvingscoefficient en siast raal<te voor natuurkunde. Terug in  over hoe de lijfspreuk "door meten
kettinglengte. Er is een analytische op- Groningen stapte hij dan ook over naar na-   1.-,/ tot weten" leidde tot een systema-
lossing gegeven voor de kritische wrij- tuurkunde. De verschillende contacten die tische, bijna fabrieksmatige aanpak in de
vingscoefficient. Het verschil tussen hij  gedurende  HBS en universiteit opdeed    race naar het absolute nulpunt. Hoogtepunt
de statische en dynamische tractrix is bleken nietonbelangrijk voor zijn latere car- hierin was het vloeibaar maken van helium
minder dan een millimeter voor trek- ram, zoals later in het boek beschreven  in 1908 met de bijbehorende Nobelprijs in
snelheden onder de 8 cmls, een wrij- wordt. 1913. In dezeaanpak pasteookdeoprichting
vingscoefficient groter dan (1.2 en een van wat tegenwoordig de Leidse Instru-

kettinglengte van (}. 5 m. lr•  e hoofdstukken daarna beschrijven mentmakersschool heet. De hulp van een
278

ll hoe Kamerlingh Onnes   aan zijn zeer deskundige technische staf, onder lei-

1-  proefschrift'Nieuwe bewijzen voor   ding van G.J. Flim, was hierbij onontbeerlijk.
de aswenteling der aarde' werkte, over een Zoals Johan Kuenen het in 1922 formuleer-
door hem zelf ontworpen nauwkeuriger

REFERENTIES EN NOOT versie van de slinger van Foucault. Aan dit
1  H.j.M. Bos, 'Recognition and wonder - Huy-

proefschrift heeft hij drie jaar gewerkt, wat
gens, tractional motion and some thoughts
on the history of mathematics', Tractrix 1 uitzonderlijk lang was voor die tijd. Overi-

(1989), 3-20 gens was hij toen hij in 1879 promoveerde al Heike Kamerlingh Onnes
2  D.C. Benson, A smoother pebble - mathemati- een jaarindienstalsassistentvan Bosscha in

cal explorations, Oxford University Press Delft. Daar raakte hij meer en meer geinte- Een biografie
(2003)• 68

3  H.Goldstein, Classical Mechanics, tweede resseerd in de toestandsvergelijking die Van
editie, hoofdstuk i, Addison-Wesley, Reading der Waals in 1873 had ontdekt. Dirk van Delft
Ma. (1980) Dit leidde tot wat Van Delft zelf noemt de Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam

4  Er kunnen ooktransianten optreden met beroemdste spreuk uit de Nederlandse na- Handelseditie
8<-,r/2, bij grote snelheden gecombineerd tuurkunde: "Door meten tot weten". Deze 664 bladzijden, geillustreerdmet lage wrijving. Een voorbeeld: (i·, 1., /1) =
(0,5 m, 2 m/s, 0,i). Dat gebeurt echter niet bij spreuk was de kern van Kamerlingh Onnes' ISBN 9035127390
de hier gebruikte parameterbereiken. oratie De beteekenis van het quantitatief €39,95
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met koud onderzoek
de: "Het helium is alleen daardoor bezwe- lingh Onnes was niet ganteresseerd. Later
ken, dat alle beschikbare middelen in het r------r--1,-==-          lag dat wei anders: vanaf 1920 was Einstein

Ir ,·B--veld zijn gebracht en dat het daarmede van .

Lf.'.Ell gasthoogleraar in Leiden.

alle kanten op strikt systematische wijze is
aangegrepen. Zonder twijfel is de overwin-

- W*> fil T   T et  hoofdstuk  over de ontdekking

ning te danken aan het pijnlijk zorgvuldig V., i. H  van supergeleiding in 1911 met Gil-

ontwerpen en uitwerken van alle, zelfs de

l,  Iti I.  -1
liles Holst, de latere oprichter van

kleinste onderdeelen, het in de ban doen het Philips Natlab, is ook de moeite waard.
van alle overhaasting en het rustig voort-

1 B       ' Niet omdat aan die ontdekking een hero.
gaan op den voorgenomen weg

zonder het                                                                  
isch gevecht vooraf ging, maar omdat zij

'eens uit te proberen'." min of meer volledig uit de lucht kwam val-

1 :0 1

len. Er waren verschillende, nogal tegen-

A Tiet alleen het werk van Kamerlingh strijdige theorieen over wat de weerstand

-LV  Onnes zelf
komt uitgebreid in Van                             ·                                   I,         van een metaal zou doen als de tempera-

Delfts boek aan bod. Er is ook aan-                         I                                           tuur het absolute nulpunt zou bereiken.
  -        Dirk vati Delft

dacht voor dat van collega-hoogleraar Lo- Sommigen dachten dat de elektronen zou-
rentz. Deze is vooral bekend van zijn baan- F - , - - -  , den vastvriezen waardoor de weerstand
brekend theoretisch werk, maar bekom-

I

naar oneindig zou gaan. Anderen dachten
merde zich ook om experimentele fysica. juist dat de trend richting nul zou doorzet-
De zogenaamde Lorentz-serie, het magne- ten, maar dat dit met een faseovergang ge-
to-optisch onderzoek uit de periode paard zou gaan had niemand verwacht. Een

1882-1904, had als hoogtepunt de ontdek- theoretische verklaring zou pas ruim veer-
king van het Zeeman-effect in 1896 en de   voor hij in 1925 de Nobelprijs voor genees-   tig jaar latergegeven worden door Bardeen,
Nobelprils in 1902. Lorentz kon de door kunde kreeg. Hierdoor mochten de pom- Cooper en Schrieffer. Kamerlingh Onnes
Zeeman waargenomen verbreding (eigen-   pen die nodig waren  voor het vloeibaar maakte Holstgeen coauteur van de publica-
lijk   splitsing)   van het spectrum van maken van verschillende gassen slechts  tie over de ontdekking van supergeleiding.
natriumlicht in een magnetisch veld verkla- onder strikte voorwaarden gebruikt  wor-    Over dit voorval laat met name Casimir zich
ren vanuit zijn elektronentheorie. Hiermee den. in zijn boek 'Het toeval van de werkelijk-
was voor heteerst een waarde van de lading Het vloeibaar maken van helium  had  Ka- heid' nogal kritisch uit. Van Delft nuanceert

gedeeld door de massa van het elektron be- merlingh Onnes wereldfaam gebracht. Lei- het beleid van Kamerlingh Onnes omtrent

paald, een deeltje waarvan het bestaan voor    den werd een internationaal centrum voor coauteurschap enigszins.
die tijd nog slechts een hypothese was. Een cryogeen onderzoek. Gastonderzoekers
halfjaar later, in 1897, ontdekteJJ. Thomson werden hartelijk onthaald en konden van de   T yan Delft  weet  door  het  hele boek 279

het elektron als vrij deeltje in een kathode- faciliteiten gebruik maken. Het
nadeel hier-          heen

de persoon achter de man-van-
straalbuis. Dit leverde hem in 1906 de No-  van was dat Willem Keesom, zijn vooral v  het-absolute-nulpunt naar voren te

belprijs op. theoretisch zeer sterke assistent, geen vaart brengen. Kamerlingh Onnes was volledig

Ook komen enkele andere boeiende verha- kon maken met het geplande onderzoek op toegewijd aan zijn vak, en eiste dat ook van
len aan de orde. Zo lag van 1895 tot 1898 het het gebied van soortelijke warmte.  Hier- zijn personeel. Met zijn autoritaire bewind
Leids cryogeen laboratorium plat vanwege    door werd Leiden op dit gebied voorbij ge-    wist hij een zeer goede staf om zich heen te

onenigheid  met de gemeente in verband streefd door de groep van Nernst in Berlijn. verzamelen en aan zich te binden. Al met al
met een hinderwetprocedure  over "eene Soortelijke warmte was in die tiid bijzonder geeft het boek een prachtig beeld van de rol
verzameling ontplofbare toestellen". Fysio- interessant vanwege de opkomst van de die Kamerlingh Onnes speelde in de bloei-
loog en latere Nobelprijswinnaar Eintho- quantummechanica, een verband dat in ende Nederlandse fysica op het wereldto-
ven, die zijn laboratorium had aangrenzend   1906 door Einstein voor het eerst werd ge-   neel van rond de eeuwwisseling. Sommige
aan het natuurkundig laboratorium, lag ook legd. Dezelfde Einstein  had vijf jaar daar- delen zijn weI erg gedetailleerd, maar het
dwars. Einthoven was bezig  met  het  ont- voor overigens nog gesolliciteerd in Leiden. geheel is op een zeer toegankelijke manier

wikkelen van een extreem gevoelige snaar-   Dat was echter nog ruim voor zijn grote geschreven.

galvanometer, waarmee hartstroompjes ontdekkingen van de relativiteitstheorie en Een aanrader.

(ECG) gemeten konden worden en waar- het foto-elektrisch effect in 1905 Kamer- HELKO VAN DEN BROM
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Zachtere winters door
klimaatveranderingen op

Wereldwijd wordt het warmer. Dat geldt ook voor Nederland. Een STRATOSFERISCHE AFKOELING
Met een klimaatmodel is gekeken naardeel van de opwarming in Nederland kan worden verklaard uit het
de klimaatveranderingen die het gevolg

vaker voorkomen van wind uit zuidwestelijke richting, vooral in zijn van de toegenomen hoeveelheid
broeikassen [2]. Figuur I laat de veran-

de late winter en het vroege voorjaar. In dit seizoen brengt deze dering zien van de temperatuur ten ge-

wind relatief zachte lucht vanuit zee met zich mee. Precies in dit volge van een verdubbelingvan de C02-
concentratie in de gehele atmosfeer.

seizoen treden er de laatste jaren ook klimaatveranderingen op in Het is duidelijk te zien dat de tropo-
sfeer opwarmt en (het grootste gedeel-de hoge atmosfeer. Deze veranderingen zijn waarschijnlijk het ge- te van) de stratosfeer afkoelt. Dit kan

volg van menselijke activiteiten. In haar laatste klimaatrapport [i] als volgt begrepen worden. Broeikas-
gassen zenden warmtestraling uit ho-zegt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch |nStitUUt (KNMI) rend bij hun lokale temperatuur en ab-

dat er "een wetenschappelijk vermoeden bestaat dat de verande- sorberen straling die is uitgezonden
door de omringende lucht. De dicht-

ringen in het windklimaat samenhangen met de waargenomen af- heid van lucht, en daarmee de warmte-

koeling van de hoge atmosfeer". Resultaten van klimaatmodellen absorptie, neemt afmet de hoogte. Vol-
gens de wet van Stefan-Boltzmann is de

bevestigen dit vern,oeden.   Michael Sigmond, Peter Siegmund en Hennie Kelder uitstraling groter naarmate de tempe-
ratuur stijgt. Omdat in de stratosfeer de
temperatuur toeneemt met de hoogte,
is de afkoeling door de uitstraling bij de
lokale temperatuur groter dan de op-

siegmund@knmi.n I De afl)raak van ozon en de toename van warming door de absorptie van straling

r  -61  -i I r.' F broeikasgassen in de stratosfeer heb- die voornamelijk uitgezonden is bij la-

411* 4  8-1 I.«3 1 ben geleid tot veranderingen in het kli-   gere temperaturen op lagere hoogten.

44» 1 all r 41 1

maat van de stratosfeer, de atmosferi-   In de stratosfeer zal een toename van

'       :sk)    1 qi    41 -<-4 sche luchdaag tussen ongeveer tien en broeikasgassen dus leiden  tot  meer
Viiftig kilometer hoogte. Deze stratos- stralingskoeling en dus tot lagere tem-

Michael Sigmond Peter Siegmund Hennie Kelder ferische  klimaatverandering  staat peraturen. In de troposfeer, waar de
(19763 begon na  (19613 werkt als 11944) is hoofd tegenwoordig sterk  in de belangstel- temperatuur afneemt met de hoogte, is

280 zijn studie Meteo- klimaatonderzoe- van de afdeling

ling, omdat zij waarschijnlijk de snel- de uitstraling kleiner dan de absorptierologie en Fysi- ker bij het Ko- Atmoffiersamen-
sche Oceanograjie ninklijk Neder- stelling van het heid van het herstel van de ozonlaag zal    en zal een toename van broeikasgassen
(Universiteit lands Meteorolo- KNMI, en hoog- beinvloeden en omdat zij klimaatver- leiden tot hogere temperaturen. Waar-
Utrecht, 19943 gisch Instituut leraor atmos.fen
aan een prom(me- (KNMIJ. Hy  sche natuurkunde anderingen in de troposfeer (de lucht- nemingen van de stratosferische tem-
onderzoek aan de studeerde natuur- aan de Technische 1;lag tussen het aardoppervlak en de peratuur laten een afkoelende trend
Te[hnische Uni- kunde Oan de Universiteit Eind- stratosfeer) zou Ialnnen teweegbren- zien sinds I970 van ongeveer 0,6 tot
versitelt Eindho- Te[hnische  Uni-  hot,en. HU is lid
veil over de koppe- versiteit Eindho-     van de Uitvoeren- gen. Recente studies suggereren  dat   2 'C per decennium, waarbij die afkoe-
ling   tussen   de    un   (1985 j.   en    de Commissie van een groot deel van de opwarming van   ling toeneemt met de hoogte.
stratosfeer en de  promoveerde aan de European Europa in de winter is veroorzaakt doorkoposfer. Na de Universiteit Physical Socie-

run promotte Utrecht (19943 ty. en van de
veranderingen  in het stratosferische ARCTISCHE OSCILLA'TIE

12001) died hij Zijn onderzoek Internationale klimaat. Deze aansturing van de tropo-    In de afgelopen decennia is de opper-
een jaar model- richt zich op de ozon-commissie. sfeer door de stratosfeer is opmerke- vlaktetemperatuur bijna overal geste-
ontwikkelings- natuurkunde van

werk aan  de het weer en het lijk,  aangezien de massa van de tropo-    gen [3]. De opwarming is het grootst in
TUE. Sinds I no- klimaat. sfeer wel tien keer zo groot is als die de winter boven de continenten van het
vember 2004 van de stratosfeer. Het bestaan van noordelijk halfrond. Een deel van dezewerkt hy bu de

deze aansturing wordt echter bevestigd opwarming kan worden verklaard doorUniuersiteit van
Toronto door computerexperimenten met een een toename van de positieve fase van

geavanceerd klimaatmodel. de Arctische oscillatie (Ao). De AO is de
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grote hoogte
dominante mode van variabiliteit van Verandering temperatuur (2x (02 gehele atmosfeer)
het gronddrukpatroon op het noorde-
lijk halfrond. De oscillatie is niet regel- 0,01 - _          -                                                            80
matig, maar varieert op tijdschalen van 0,02 -
dagen tot decennia. Het patroon heeft 700,05de vorm van een dipool in de noord-

0,1

zuid-richting, waarvan het midden ligt
0,2 6oop ongeveer 60 'N. Een positieve fase

van de Ao
correspondeert met een rela-          -    0,5                                                                                                                                           ro

tief groot verschil in luchtdruk tussen                     1
(1)lage en hoge geografische breedtes. Dit 2

, to
grotere luchtdrukverschil leidt tot reta- 1             0

0

tief sterke westenwinden. Deze sterke 5-                                           I
10 -westenwinden leiden weer tot koudere -30

winters ten oosten van de koude 20

wintercontinenten (bijvoorbeeld boven 50 - 20
het noordwesten van de Atlantische 100 - Oceaan) en tot warme winters ten 200 ------ --- --Z---EL--- _-10&----oosten van  de relatief warme oceanen

500 _(bijvoorbeeld boven Europa en Sibe-           A                                              4
1000 -                                                                                - 0rie). Een positieve fase van de AO Cor- 605 305 EQ 301\1 GoN

respondeert dus met relatief warme
 -'--1 & 2=  ==  - 3-  -         1

winters in Nederland. De waargeno- -12    -8    -6    -4 -1 -0,5 0,5 2 4 6 K
men toename van de positieve fase van
de Ao tijdens de winter kan ongeveer Figuur 1

3096 van de opwarming van het noor- De gesimuleerde temperatuurrespons op een verdubbeling van CO, in de gehele atmosfeer. De respons is gemiddeld

delijk halfrond als geheel verklaren, en
over breedtecirkels en over de wintermaanden van het noordelijk halfrond, en is geplot als functie van de hoogte en
breedtegraad. De respons is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen gemiddelden van dertig jaar van het controle-

ongeveer 50% van de opwarming van klimaat (met CO,-concentraties die representatief zijn voor het huidige klimaat) en van het klimaat waarbij de CO,-
Europa  en  Azie  [4] ·  Ook onze simula- concentratie verdubbeld is ten opzichte van het controleklimaat. De gestreepte lijn geeft de positie aan van de tropo-
ties  van  klimaatverandering ten gevol- pauze (het scheidingsvlak tussen de troposfeer en de stratosfeer).

ge van een verhoging van de C02-con-
centratie (figuur 22) laten een toename de afzonderlijke responsen  (van  bij-   in de gehele atmosfeer voornamelijk
zien van de troposferische westenwin- voorbeeld de temperatuur of de wind) toegeschreven kan worden aan stratos- 281

den op de gematigde breedten van het op troposferische en stratosferische ferische C02-verdubbeling Omdat de
noordelijk halfrond. De verhoging van C02-verdubbeling  is  in het grootste sterkere westenwinden corresponde-
de (02-concentratie leidt tot een toena-    deel  van de atmosfeer ongeveer gelijk    ren met een sterkere positieve fase van
me van de positieve fase van de AO. aan de respons op een Coz-verdubbe-  de AO, bevestigen deze resultaten de

ling in de gehele atmosfeer. Dit bete- hypothese dat de waargenomen toena-

GEYDEALISEERDE MODELSIMULATIES kent dat de (nogal kunstmatige) schei-    me van de positieve fase van de AO VOOr

Recent onderzoek suggereert   dat   de     ding van de klimaatrespons in een stra- een groot deel veroorzaakt wordt door
stratosfeer en de troposfeer sterk ge- tosferische en troposferische respons stratosferische klimaatverandering. De
koppeld zijn [5]. Door die koppeling fi,sisch zinvol is. De klimaatsimulaties opwarming van Nederland lijkt dus
zou de toename van de troposferische    laten zien dat de troposferische westen- mede veroorzaakt te worden  door  kli-
westenwinden veroorzaakt kunnen zijn winden sterker worden door de stratos- maatverandering in de stratos feer!
door stratosferische klimaatverande- ferische C02-verdubbeling (figuur zb),
ringen. Om dit te onderzoeken, hebben    maar niet significant veranderen door HERSTEL VAN DE OZONLAAG
we geidealiseerde modelsimulaties uit- de troposferische CO2-verdubbeling   Uit de modelresultaten kunnen we nog
gevoerd, waarin de Col-concentratie (figuur ic). Dit suggereert dat de toena- een giant:al interessante conclusies trek-
werd verdubbeld in alleen de stratos-  me van de troposferische westenwin-  ken. In de troposfeer worden groot-
feer ofalleen de troposfeer. De som van   den ten gevolge van CO2-verdubbeling schalige atmosferische golven  opge-
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Figuir 23-id
2a Verandering westenwind (2x (02 gehele atmosfeer) Als in figuur 1, maar dan voor de respons van de

west-oost-component van de wind (in m/s) op

- 
18 CO.-verdubbeling in (a) de gehele atmosfeer,

(b) alleen de stratosfeer, (c) alleen de troposfeer
en (d) alleen de laag boven lo hPa. Alleen de

100 -----    1 , /1 6 troposfeer en de lagere stratosfeer van het
.\ ./V'

noordelijk halfrond zijn weergegeven.\ - 4 \ f  -14
.: (-7 - 1 \ )

-        f 91- ,-  E     200 -           "' '  -V.-\ \                      r 6 moedelijk iets sneller herstellen. Met
-c 1   0,      1. F

Z                                                f            t.                  «C --i. t. 
S behulp van  onze geidealiseerde model-

2                        '     'Ir           \:    .·   i        /1                   g     simulaties is vastgesteld dat deze ver0 -

'I i'   de troposferische C02-toename. Dit re-
(    (                           I     i   sterking vooral veroorzaakt wordt door

- 6         I   sultaat is consistent met het feit dat de
Soo _ Brewer-Dobson-circulatie voorname-

-4 lijk wordt aangedreven door grootscha-
lige atmosferische golven die in de tro-'' «\ 1 -2
posfeer worden opgewekt.

1 1000                    '          1      5    · '     4 ,\  0
EQ loN 2oN 3oN 4oN 50N 60N 7oN SoN STRATOSFEER IN KLIMAATMODELLEN

1
Lange tijd werd gedacht dat de toe-

1 1 ..: 1   1   1   1»== rzz>
stand van de stratosfeer niet wezenlijk-6   -4   -3 -2 -1 -0,5 0,5 1 2 3 4 6 m/s
van invloed was op het weer aan het
aardoppervlak en werd de stratosfeer

wekt door bergen en land-zeecon- noemd. Deze circulatie kan de waarge-   niet ofnauwelijks meegenomen in kli-
trasten, die zich vervolgens omhoog nomen stratosferische verdeling van maatmodellen. Veel klimaatmodellen
voortplanten naar de stratosfeer. Door  stoffen als waterdamp en ozon goed modelleerden de atmosfeer tot op een
de afname van de luchtdichtheid met verklaren. Bovendien is het de belang- hoogre van 30 kilometer (ongeveer hal-
de hoogte breken deze golven op een rijkste aandrijver  van de uitwisseling verwege de stratosfeer), terwijl tegen-
bepaalde hoogte, net zoals zeegolven van lucht tussen de troposfeer en de woordig de top rond 85 kilometer
op het strand. Hierdoor ontstaat in de stratosfeer. Ons klimaatmodel geeft, in hoogte ligt. De hierboven beschreven
stratosfeer een grootschalige circulatie overeenstemming met de meese ande- resultaten suggereren    dat   st)ratos-
die bestaat uit stijgende bewegingen in re klimaatmodellen, een versterking ferische klimaatverandering een grote
de tropen, poolwaartse beweging  op    van de Brewer-Dobson-circulatie als ge- invloed heeft op het klimaat in de tro-
gematigde breedten en dalende bewe-  volg van toenemende broeikasgascon-  posfeer. We hebben onderzocht hoe-
gingen boven de poolgebieden. Deze centraties. Hierdoor worden ozon-  veel van de invioed van de stratos-
stratos ferische circulatie wordt ook afbrekende stoffen sneller uit de atmOS- ferische klimaatverandering op de tro-
weI de Brewer-Dobson-circulatie ge- feer verwijderd, en zal de ozonlaag ver- posfeer wordt gemist door de oudere

_                                                                             _         _.  'lagere' modellen. Hiertoe hebben we

2b Verandering westenwind (2x (02 in alleen stratosfeer)
in ons klimaatmodel de C02-concen-
tratie alleen verdubbeld in de laag tus-
sen 30 en 85 kilometer hoogte (de top---- 1 :,  -18

4

van ons model). De resultaten laten
\G.                              ..).i. 16 zien dat COl-verdubbeling in alleen al100
,\

1       1 1282                      '--0-j                        k                              -2  2 - 14 sterking van de troposferische westen-
r i

deze laag leidt tot een significante ver-

.

k
r winden (figuur 2d). Als deze laag niet

k                                                                    -U
1

200 -C-
Jir,1

E     meegenomen zou worden in klimaat-

i,                                              H

1,                                .  -;: i 6 modellen (zoals het geval is bij de ou-
.-

-£
 .         1'                                                                                          .'-                     :,i .    i:   1                 6             dere lagere modellen), zou dus een deel

1 2 .  :  . :1      8     van de invloed van stratosferische kli-
.

l.,         It I!' '1·   11 '" :!'3    I 4    meatverandering op de troposfeer wor-,»

-             .       f \:
  den gemist. Het ophogen van de mo-

./  . . I'/ -  6               dellen is dus een belangrijke stap in het
500 -                          1 1         ··               verbeteren

van berekeningen van het-4
toekomstige (troposferische) klimaat.

1

-2   1
- i. i

BETERE WEERSVERWACHTINGEN

1000   . :11/.   - · - 1 o        Ook op kortere tijdschalen blijken de

EQ loN 2oN 3oN 4oN 5oN 60N 7oN 8oN I stratosfeer en de troposfeer gekoppeld

<....          1        ....         1          1       '1          1          1-       1 6-.-L,1.-
1

te ziin. Variaties in de stratosferische
-6   -4   -3 -2 -1 -0,5 0,5 1 2 3 4 6  m/s i westenwinden leiden vaak enkele

i   weken later tot soortgelijke varieties in
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2C Verandering westenwind (2x (02 in alleen troposfeer)

100 ---    t'< <---*-*.-/

 I». -Il
_14'J 7 -V

, 1 11-
.

\
.-'

de troposferische westenwinden. Mo-
menteel wordt onderzocht of dit gege- x » .pl--

\
1

8ven uitgebuit kan worden om de weers-           .1                                    j           < '  '\             -5 - --0=.
verwachting op de langere termijn

1 «/   .   0   ,« I

(Io-60 dagen) te verbeteren. We heb-
0-                                            <3  _ 6ben de koppeling tussen de troposfeer

en de stratosfeer op deze tijdschaal 500 _0
onderzocht door te onderzoeken via

11.-, 1welk dynamisch mechanisme de stra-
'·.     L          1                      ./                                                  ,Co'\                 _  2

tosfeer invloed heeft op de troposfeer

1000
[6].  Dit hebben we gedaan  door het                                                                             1 -'                                 j   ,          0
analyseren van wind- en luchtdrukge- EQ ioN 2oN 3ON ZIoN SoN 60N 7oN 80N
gevens van het Europese weercentrum I --1--«- lilli 1 - --- , 1=>--
voor de winters van I979 tot 1993· De -6   -4  -3 -2 -1 -O,5 0,5 1 2 3 4 6 m/s
resultaten wijzen op het bestaan van
een mechanisme waarbij de stratosfeer
de troposfeer beYnvloedt via variaties in REFERENTIES culation. Part 11: Trends', j.

Climate 13 (2000),

1  KNAAI, 'De toestand van het klimaat in Neder- 1018-1036.de stratosferische en troposferische land 2003; zie http://www.knmi.nl/voorl/ 5  P.C. Siegmund, 'Stratospheric polar cap-
meridionale (noord-zuid-)stromingen. nader/klim/klimaatrapportage2003/ mean height and temperature as extended-

2  M. Sigmond, P.C. Siegmund, E. Manzini en range weather predictors', Mon. Wea. Rev. 133

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST H. Kelder, 'A simulation of the separate clima- (2005),2436-2448.
te effects of middle atmospheric and tropo- 6  M. Sigmond, RC. Siegmund en H. Kelder,De laatste jaren zijn er steeds meer aan-
spheric CO, doubling', j Climate 17 (2004),                'Analysis of the coupling between the stra-

wijzingen gevonden voor de belangrij- 2352-2367. tospheric meridional wind and the surface

ke rol die de stratosfeer speelt in het 3 Ipcc, 'Climate change 2001: the scientific level zonal wind during 1979-1993 northern

klimaatsysteem. Ook de resultaten van basis', Contribution of working group I to the hemisphere extratropical winters', Clim. Dyn.

onze studies geven aanwijzingen voor third assessment report of the intergovernmen- 21 (2003),211-219.
tai panel on climate change. J.T. Houghton 7  F.M. Selten, G.W. Branstator, H.A. Dijkstra en

de invloed van de st:ratosfeer op het et al., eds., (Cambridge University Press, M. Kliphuis, 'Tropical origins for recent and
weer en klimaatveranderingen op leef- 2001), http://www. ipcc.ch/ future northern hemisphere climate change',
niveau. Over de onderliggende fysische    4 D.W.J. Thompson, J.M. Wallace en G.C. He- Geophys. Res. Lett. 31 (2004),
mechanismen is echter nog onvol- gerI, 'Annular modes in the extratropical cir- doi:10.1029/2004GL020739

doende bekend. Toekomstig onder-
zoek,  bijvoorbeeld  met  simpele  con-

2d Verandering westenwind (2x (02 alleen boven io hPa)ceptuele modellen, moet leiden tot een
beter begrip van de manier waarop de

1 1, - 18
troposfeer wordt aangestuurd door de '

f

relatieflichte stratosfeer. 100 .  1 - 16
Tot slot mogen we mogelijke andere                                               f:

283
,            -14oorzaken van klimaatverandering niet -0-». r«

over het hoofd zien. Niet alleen veran-
•' -9.-                                                        ir                                         t'k.,deringen in de

stratosfeer, maar ook    -       _«-=                     Lfi 4
veranderingen in de tropen lijken be- 02  200 i

.C

10

langrijk voor onze toekomstige winters.           7
-                                4       /  . ...         -4,11      ....,- .-      .Iti' 1       ..4 fEen recente KNMI-studie [7] geeft aan   1

dat in de komende eeuw de wind in de <1   »  Ilt,   Iwinter wellicht vaker uit hetzuiden gaat                                                          :                                                     "t.-            I.           · · :            ' ' -6
waaien door veranderingen in de neer-
slag boven de Indische Oceaan. Ook 500 _ r:W -4
deze veranderingen warden veroor- 'i \

4     1- .       0     \4                                             1zaakt door toenemende broeikasgassen
\ -2

,          ....

en zullen zorgen voor zachtere winters
1- -

1 ,     r.'ti.....in Nederland. Voor klimaatonderzoe- 1000  1 ,                           0
kers blijft het een grote uitdagingom de EQ  ioN   2oN  3ON  4oN   SoN  60N  7oN  80N
toekomstige veranderingen in het -  -7 -: ..lilli 1 1=E.LC >-
Nederlandse (winter)klimaat Zo goed -6   -4   -3 -2 -1 -0,5 0,5 1 2 3 4 6 m/s         I

mogelijk te simuleren en te begrijpen.
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Science Unlimited: vijf dagen onbeperkt natuurkunde in en om science cmter NEMO

Het ontdekfestival Science Unlimited 4.000 bezoekers die al experimente-
in en om science center NEMO in rend hebben ervaren hoe spannend
Amsterdam is door zo'n 15.000 men-    en leuk natuurkunde is. Bezoekers
sen bezocht, ondanks de treinsta- konden zweven als een fakir, experi-
king en de tropische temperaturen. menteren met bliksem, kennisma-
Met deze opkomst zijn de organisa-   ken  met de hoorbril, of bacterian
toren van het World Year of Physics vastpakken. Verder konden zij hun

2005 bijzonder tevreden. krachten meten met de Maagden-
Op woensdag, donderdag en vrijdag burger Halve Bollen, meer te weten
kwamen er vooral scholieren naar komen over de energievormen van
NEMO. Nog nooit ontving het de toekomst en ervaren dat een
Amsterdamse science center zoveel bedrijfals Philips niet zonder natuur-

leerlingen in drie dagen. Zaterdag kundige kennis kan bestaan. Philips
18 juni was de drukste dag met ruim presenteerde tijdens Science  Unli-

13

284

<r.

4.

TEKST. FRANK RIETVELD EN PETER VAN DER W LT

FOTO's: JOOST VAN DE BRUG In diverse tenten rondom NEMO konden de bezoekers natuurkundeproeven doen.
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..kunde tijaens :4·odUnlim 86.0

De hoorbril, een bril om mee te horen

Aritj

'.

Geboeid luisteren de jonge bezoekers naar een natuurkundelezing

mited onder andere voetballende ten plaatsvinden. Zo staat bijvoor-                                                           |'' <

robots, de allernieuwste r8ntgen- beeld ook de twintigste WetenWeek                                                                                      /      1

technieken, en driedimensionale   (19 t/m 26 oktober) in het teken van
LcD-schermen die nog in het labora- het World Year of Physics 2005.

torium worden getest. Aan Science  Kijk en blijf kijken op de internet-
Unlimited werkten verder negen uni- pagina http://www.wyp2005·nl/ voor
versiteiten en diverse wetenschap- een volledig overzicht en het laatste

pelijke instellingen mee. nieuws.
De kinderen die het natuurkunde-
festival bezochten konden geduren-
de hun bezoekde kennis verzamelen
voor een unieke natuurkundebul. Aan                                                                                                                                                      285
het eind van hun bezoek kregen zij
die uitgereikt door hoogleraren die
speciaal voor Science Unlimited hun
toga hadden aangetrokken. Na
afloop van zijn lezing over'de wereld
van het allerkleinste' tekende
Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft Universiteit Leiden
zondag de laatste bullen, waarna
Science Unlimited feestelijk werd  11......
afgesloten. r .-z-/ .-.._....-1- /I,/. ..,-- I --
Science Unlimited was hdt hoogte-..     - ..'",  Sk:*
punt van  het World Year of Physics in
Nederland. Maar het feestjaar is nog                                                     -

niet voorbij. In de komende maan-
den zullen nog diverse wyp-activitei- Zweven boven de grond met de magnetic levitator.
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De geheimen van bliksem worden prijsgegeven

60,

Waterstofals alternatiefvoor fossiele brandstoffen

Een natuurkundebul voor natuurkundetalenten
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Jo Hermans (WYP2O05-comiti) en Ad Hugser (Philips) samen onder hoogspanning
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Plasmaoven
Bij het samensmelten van twee lichte atomen tot edn zwaardere ontstaat veel energie. Zoveel ener-

gie dat kernfusie als een van de meest veelbelovende energiebronnen wordt gezien. Deuterium en
lithium fuseren tot het onschadelijke helium, een neutron en energie. Deuterium komt uit zeewater
en tritium maakt men van lithium. Er is brandstof genoeg voor miljoenen jaren energievoorziening.
Een fusiereactie vindt pas plaats bij een temperatuur van 150 miljoen graden Celsius. Tijdens zo'n reac-
tie wordt plasma gevormd, zoals op de foto is te zien. De kernen en elektronen van de atomen bewe-

gen los van elkaar en vormen een gas van geladen deeltjes. Plasma wordt ook wei de vierde toestand
van materie genoemd, naast de vaste, vloeibare en gasvormige fase.
Binnenkort wordt in Frankrijk begonnen met de bouw van ITER, die moet aantonen dat fusie praktisch
werkt. Daarna nog een fusiecentrale van 1000 MW bouwen, en dan kan fusie de markt op. Maar dat

duurtdus nog even...
PETER VAN DER  ILT

[AFBEELDING: UKAEA]
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A. Einstein, B. Podolsky en N. Rosen, 'Can quantum-mechanical description be considered complete?',
Physical Review 47 (1935), 777-780.

EINSTEIN EN BOHR en  de elektromagnetische theorie van stimmten Zustand vorzufinden dem Absolut-
Als men Max Planckde vader en ontdekker Maxwell. quadrat der Wellenfunktion proportional ist

...van het quantumconcept in de fysica mag Hij stelde daarom voor aie Determiniertheit
noemen, dan mogen Albert Einstein  en       T    T et begin van de quantummechani-      in der atomaren Welt aufrugeben".
Niels Bohr zeker als de peetvaders en ver- Fl  ca kan men dateren op 18 septem- Hoewel de quantummechanica vele  pro-
dere ontwikkelaars van de quantentheorie       1    1 ber  1925, toen Heisenbergs ma- blemen  van de atomaire fysica oploste,
worden beschouwd. De ironie wil echter trixtheorie in het Zeitschrift fur Physik ver- ontstonden ook paradoxen die in de klas-
dat toen die theorie zich onder leiding van scheen. "Heisenberg hat ein grosses Quante- sieke fysica onbekend waren. De opzienba-
Bohr ontpopte tot een volwaardige quan- nei gelegt. In Gottingen glauben sie daran - rendste ervan was weI de onzekerheidsre-
tummechanica, Einstein zich als de scherp- ich nicht", schreef Einstein aan Ehrenfest. latie van Heisenberg die stelde dat "de on-
ste criticus ervan manifesteerde. Daarbij      Wie  ook  niet  in de matrixmechanica ge- zekerheid in een gelijktijdige meting van de
ging het hem niet om de technische aspec- loofde, wegens het gebrek aan Anschaulig- impuls p en de plaats .r altijd groter is dan
ten, maar om de interpretatie van de theo-     keit, was Erwin Schr8dinger. Door Einstein een bepaalde waarde, ongeveer gelijk aan
rie. Wat de fysische verschijnselen betrof attent gemaakt op het idee van De Broglie de constante van Planck  h". In formule:
heeft Einstein nimmer de mathematische     over het golfkarakter van materiale deel-      Apf.r t h. Of zoals Pauli het formuleer-
precisie en het exacte voorspellingsvermo- tjes, ontwikkelde Schr8dinger - in een ex-      de: "Man kann die Welt mit dem p-Auge und

gen van de quantummechanica in man kann sie mit dem s-Auge anse-
twijfel getrokken. Waar hij zich hen, aber wenn man beide Augen zu-
tegen richtte was de interpretatie, gleich aufmachen will, dann wird

:I lesre:eedn.1.,e. ox.e h a'Il  , , 2a                           "Aus der scharfen Formuliering des

man irre'. Vanuitdie onzekerheids-
School (Bohr, Heisenberg, Pauli en relatie concludeerde Heisenberg:

Pascual Jordan uit Gilttingen werd ,                                                                    Kousalgesetzes'Wenn wir die Gegen-
ontwikkeld. Zelfs als criticus heeft 4 wart genau kennen, Unnen wir die
Einstein echter een grote construc- zukunft berechnen', ist nicht der
tieve rol in de ontwikkeling van de , ; ' .4     ' .5 1-"  Nachsatz, sondern die Voraussetzung
quantummechanica gespeeld, aan- A,-/ falsch. Wir k6nnen die Gegenwart in5-17gezien zijn fundamentele kritiek .-,- allen Bestimmungsstocken prinzipiell
Bohr cum suis dwongtot het steeds :8 I

·- nicht kennenlernen".
verder aanscherpen en verdiepen : De confrontatie tussen Einstein en
van de gebruikte quantummecha-                                                                Bohr en zijn Kopenhaagse School

288 nische concepten. vond plaats op het Solvay Congres
Evenals Einstein zijn wonderjaar 0//4/* van oktober 1927 te Brussel - het
1905 kende, kende de quanten- laatste dat Lorentz zou leiden. Bohr

theorie zijn anni mirabili. Binnen gaf daar een voordracht waarin hij
een  tijdsbestek van  drie jaar - van     Niels Bohren Albert Einsten in 1925· De foto is gemaakt door Ehrenfest. de verschillende, schijnbaar tegen-
1925 tot en met 1927 - ontstond strijdige aspecten van de quantum-
een volwaardige, mathematisch coherente plosie van creativiteit - van 26 januari tot mechanica samenvatte onder het door hem
quantummechanica voor atomaire en sub-     en met 21 juni 1926 in een viertal Abhand- ontwikkelde 'complementariteitprincipe':
atomaire verschijnselen, die de Newtonse lungen van de Annalen der Physik zijn golf-      de golf- en deeltjesbeschrijving van atomai-
mechanica  van de macroscopische deel- mechanica onder de algemene titel 'Quan- re verschijnselen zijn beide juist - afhanke-
tjes verving - voornamelijk door het werk tisierung als Eigenwertproblem'. Maar het      lijk van de experimentele opstelling - maar
van Bohr, Heisenberg, Pauli, Born, Jordan,      was Max Born die in een kort artikel, geti-      het is onmogelijk om golf- en deeltjesaspec-
Dirac en Schradinger. Behalve als criticus   teld 'Zur Quantenmechanik der Stossvor- ten tegelijk te meten. Golf- en deeltjeska-
heeft Einstein aan deze ontwikkeling nau- gjnge' (Zeitschrift fOr Physik 37 (1926), 863) rakter zijn in de quantummechanica com-

welijks bijgedragen, gepreoccupeerd  als    een tot op heden aangehangen interpreta- plementair, en niet incompatibel, zoals in
hij toen al was met zijn pogingen tot unifi-     tie van de golffunctie gaf, namelijk dat "die de klassieke fysica. Daarbij gebruikte Bohr
catie van de algemene relativiteitstheorie Wahrscheinlichkeit ein Elektron in einem be- het woord 'complementair'niet ter omvat-
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So|vay Congres in 1927 te Brussel. Einstein zit op de voorste rij, naast hem zit Lorentz die het congres leidde. Bohr zit op de tweede rij, eerste van rechts.

ting van elkaar aanvullende eigenschappen,     van dat jaar tot Reichskanzler was verkozen ganze Wahrheit fistj und schon gar nicht die
zoals in het gewone spraakgebruik te doen      - naar Amerika vluchtte, waar hem een po- endgultige". Het artikel geeft ook aanleiding
gebruikelijk is, maar ter vereniging van klas- sitie aan het institute forAdvanced Studies te      tot de ontwikkeling van twee belangrijke

siek-fysisch onverenigbare, intrinsiektegen- Princeton was aangeboden, beschouwde concepten, waarvan pas decennia later -
strijdige aspecten. men hem daar als - zoals Oppenheimer zoals bij zovele van Einsteins ideeen - het
Aangezien Einstein geen inherente fouten het uitdrukte - "more monument than sign- belang ervan werd ingezien, namelijk het
in de quantummechanica kon vinden, pro-    post". In Princeton, dat Einstein kenschet- concept van verstrengeling (entanglement,
beerde hij tegenover de statistische inter-    ste als "das drolliges Krbhwinkel winziger Verschmnkung, intrication) en het daarmee     I
pretatie causale alternatieven te bedenken. stelzbeiniger Halbg8tter" - gingen de nieu- gepaard gaande concept van de non-loka-

Ook  probeerde hij Heisenbergs onzeker- we kernfysische ontdekkingen (ontdekking liteit of non-separabiliteit
heidsrelatie onderuitte halen. Meestal pre-     van het positron in kosmische straling,
senteerde hij tijdens het gemeenschappe- Fermi-theorie van de zwakke wisselwer- EPR-PARADOX

lijk ontbijt in Hotel Metropole zijn Gedan- king, neutrinohypothese van Pauli, ontdek- Einstein, Podolsky en Rosen beginnen hun
kenexperiment. De discussie werd daarna    king van het neutron, enzovoort) biIna ge- artikel  met het aangeven  van  de  voor-
voortgezet in de Foundation Universitaire,    heel aan hem voorbij en hield hij zich in de waarden waaraan een theorie moet vol-
maartegen het avondeten kon Bohrvia een beginjaren voornamelijk bezig   met   drie doen, namelijk:
zorgvuldige analyse Einsteins argumenten    nogal perifere onderzoeksgebieden van de 1.  Is the theory correct?
altijd ontzenuwen. In de woorden van Eh- fysica: uitdieping van de algemene relativi- 2. is the description given by the theory
renfest: "Schachspielartig, Einstein immer teitstheorie, pogingen tot een algemene complete?
neue Beispiele. Gewissermassen Perpetuum unificatietheorie, en kritiek op de quan- De correctheid van de quantummechanica
mobilezweiter Art, um die'Ungenauigkeitsre- tummechanica. Wat het laatste betreftver- wordt door Einstein, Podolsky en Rosen
lation' zu durchbrechen. Bohr stets aus einer scheen in 1935 - "wie ein Blitz aus heiterem niet betwijfeld; ze richten zich specifiek op 289

Wolke von philosophischen Rauchgewbikes Himmef' (Bohr) - het befaamde Einstein- de compleetheid ervan. Daartoe introdu-
die Werkzeuge hemussuchend, um Beispiel Podolsky-Rosen(EPR)-artikel. Nathan Rosen ceren ze de volgende condition ofcomplete-
nach  Beispiel zu zerbrechen. Einstein wie die     was een 25-jarige Amerikaan die het initiate ness: "Every element of physical reality must
Teuferin in der Box. Jeden morgen wieder   idee had aangebracht. Boris Podolsky had   have a counterpart in the physical theory",

frisch herausspringend. Oh, das war k8stlich. Einstein reeds in Pasadena leren kennen en    waarbij physical reality als volgt wordt ge-
Aber  ich  bin fast ruckhaltlos pro Bohr contra was, aangezien  hij het Engels  het  best  be- defi nieerd: "1  without in any way disturbing
Einstein".   Diezelfde   mening   waren   de     heerste, de eigenlijke schrijver van het arti-     a system, we can predict with certainty (i.e.
meeste fysici toegedaan, waardoor  Ein-      kel. Het artikel  is  een  van de helderste, with probability equal to unity) the value of a
stein wetenschappelijk in een geYsoleerde scherpst geformuleerde en fundamenteel- physical quantity, then there exists an element

positie geraakte. "Viel'e von uns empfinden ste 'klassiekers'  uit de moderne theoreti- ofphysical reality corresponding to this physi-
das als tragisch", aldus Max Born, "for ihn sche fysica. Daarin tracht Einstein niet de cal quantity". Het argument van Einstein,
selbst,  der nun seinen  Weg in Einsamkeit innerlijke tegenstellingen van de quantum- Podolsky en Rosen gaat dan (naar een ver-

gehen muss, und fOr uns, denen der Meister mechanica, maar weI de incompleetheid eenvoudigd voorbeeld van David Bohm en
und Bannertrilger fehlt". ervan als beschrijving van de 'fysische rea- Yakir Aharonov) als volgt: Vanuit eenzelfde
Ook toen Einstein  in 1933 vanwege de liteit' aan het licht te brengen en aan te    bron in de singlettoestand met totale spin
Machtsergreifung van Hitler - die in januari tonen dat de quantummechanica "nicht die      is nul, worden twee sterk gecorreleerde of
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EPR
Two photons, close-coupled at start
Flew several parsecs apart
Said one, in distress:

verstrengelde elektronen .4 en B in exact "What you'reforced to express ceerd, ontoegankelijk voor metingen maar
dezelfde maar tegengestelde richtingen Removes any choice ofmy part". die de werkelijke toestand van een systeem
uitgezonden. Na een tijd meet men de spin David Holliday volledig beschreven. Tot aan 1964 konden
van A met als resultaat spin up. Hieruit alle experimentele voorspellingen van de
volgt ogenblikkelijk, zonder dat men een (niet-relativistische) quantummechanica
meting aan B hoeft te verrichten, dat B onaantastbaar - maar zijn kritiek richtte     met de 'verborgen variabelentheorie' wor-
zich in de toestand spin down bevindt, aan-     zich op de binnengeslopen lokaliteithypo- den geevenaard, zodat een experimentum
gezien hun beider spin in totaal nul moet these van het realiteitscriterium, dat vol- crucis over de juistheid van een van beide

zijn,  Volgens  de  klassieke  verklaring is er     gens Bohr "contains an ambiguity as regards theorieEn niet mogelijk was. Het overgrote

niets  aan  de  hand (B heeft zich altijd  in the meaning of the expression 'without in any      deel van de fysici echter beschouwde de
toestand spin down bevonden)  maar voor way disturbing the system'. Ofcourse, there is EPR-paradox   als een louter filosofische
de quantummechanica ontstaat de para- I...lno question of a mechanical disturbance. kwestie, zonder merkbare gevolgen  voor
dox dat volgens die theorie de spin van.4      But I· · ·1 there is essentially the question of an het fysisch onderzoek. Bovendien was het
(en van B) geen bepaalde waarde heeft influence on the very conditions which  I.· ·1 formalisme   van de quantummechanica
voordat  een  meting  is  verricht,  waarna  bij       constitute an inherent element of the descrip- eenvoudiger dan die van de'verborgen va-
een meting van de spin van A 'instantaan'    tion of any phenomenon to which the the riabelentheorie'. En aangezien  Bohr  alle
de  spin  van  B de tegenovergestelde term 'physical reality' can properly be atta- voorgaande discussies met Einstein had

ched". Het antwoord was sterk filosofisch 'gewonnen', zou hij nu ook weI weer geli k
gekleurd en fysisch (toen) niet erg overtui- hebben en was er met de beproefde quan-
gend.  Tot  hun dood bleven Einstein en tummechanica dus niets aan de hand.
Bohr van mening verschillen. Bijval kreeg
Einstein van Schr8dinger, die hem compli- ne situatie veranderde toen John
menteerde omdat "I...1 D u I ...j die dogma-                  3 Bell, een lerse theoretische   ele-
tische Quantenmechanik auch 8ffentlich 1-' mentaire-deeltjesfysicus van CERN,
beim Schlafittchen erwischt hast". Het inspi-    in 1964 - dertig jaar na Einstein, Podolsky
reerde Schr8dinger zelfs in hetzelfde jaar en Rosen - aantoonde dat de quantumme-
tot de publicatie van een drietal artikelen chanica en de 'verborgen variabelentheo-

('Die gegenwbrtige Situation in der Quan-    rie' niet equivalent waren en toegankelijk
tenmechanik', Die Naturwissenschaften 23 waren voor een experimentele beslissing.

(1935) 807,823,844) waarin hil zijn beroem- Vanwege de lokaliteithypothese moesten
de Kat-paradox poneerde  en het woord verstrengelde deeltjes, beschreven volgens

Erwin Schrddinger "Verschrankung" (verstrengeling) muntte - de 'verborgen variabelentheorie', voldoen

volgens Schr6dinger het meest fundamen-      aan de zogenaamde Ongelijkheid  van  Bell
waarde aanneemt. Het bovenstaande geldt tele aspect van de quantummechanica. (volgens Brian Josephson, Nobelprijswin-
ongeacht de afstand tussen  A  en  B en Samengevat  komt de argumentatie van naar 1973, "the most important recent advan-
noodzaakt derhalve 'instantane werking op Einstein, Podolsky en Rosen neer op de vol-      ce in physics"), in tegenstelling tot de quan-
afstand' (Einstein spreekt honend van "spu- gende aannames: tummechanica. Het experiment was ech-
khafte Fernwirkungen") of communicatie 1. De voorspe||ingen van de quantum- ter uiterst delicaat en pas in 1982 lukte het
snellerdan de lichtsnelheid, wat volgens de mechanica ziln juist. Alain Aspect, Jean Dalibard, Philippe Gran-
relativiteitstheorie niet kan. "Es scheint hart, 2. De relativiteitstheorie geldt exact     gier en Garard Roger van het Institut d'Op-

40
dem Herrgott in seine Karten zu gucken", (geen enkel signaal of interactie gaat    tique d'Orsay ('Experimental test of Bell's

aldus Einstein, "Aber dass er worfelt und sich sneller dan de lichtsnelheid). Inequalities using time-varying analyzers',
telepathiser Mittel bedient, wie es Ihm von der 3. Wanneer twee objecten (bijvoorbeeld       Phys.  Rev.  Lett.  49  (1982),  1804-1807)  om

gegenwartigen Quantentheorie zugemutet twee elektronen) heel ver van elkaar onweerlegbaar aan te tonen dat aan Bells
wird, kann ich keinen Augenblick glauben". verwijderd zijn, hebben ze van elkaar ongelijkheid niet werd voldaan en de quan-
"While we have thus shown that the wave- gescheiden fysische eigenschappen, tummechanica derhalve 'gelijk had'.
function does not provide a complete descrip- zelfs als ze in het verleden met elkaar De implicaties waren ingrijpend. Het was
tion ofthe physical reality", concluderen Ein- hebben gereageerd. Een storing (me- experimenteel vastgesteld dat het onmo-
stein, Podolsky en Rosen tot slot, "we left ting) bij de 66n, zal de andere niet beYn- gelijk  was de quantummechanica  via  ver-
open the question of whether or not such a vloeden (lokale ofseparabele realiteit). borgen variabelen te 'complementeren'.
description exists. We believe, however,  that      In het EPR-Voorbeeld komt de quantumme- Verder bleek experimenteel dat de Natuur
such a theory is possible". chanica in conflict met 2 en 3 en geeft daar- non-lokaal of non-separabel is, geheel vol-
Het antwoord van Bohr verscheen pas en-      om geen complete beschrijving van de rea-      gens de voorspellingen  van de quantum-
kele maanden later, onder dezelfde titel in liteit. Inderdaad ontwierp omstreeks 1952 mechanica en in tegenstelling tot de EpR-
hetzelfde tijdschrift (Phys. Rev. 48 (1935), David Bohm (en eerder Louis de Broglie) aannamen 2 en 3
696). De fysica van Einstein, Podolsky en een 'complete quantummechanica' waarin Hoe non-separabiliteit zich epistemolo-
Rosen liet hij ongemoeid - die was dan ook 'verborgen variabelen' werden geyntrodu- gisch laat verenigen met de postulaten van
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de quantummechanica en de relativi- tumversie van een -'·='c-·.    based on Bell's theo-
teitstheorie vormt thans nog onderwerp      bit, de qubit of q-bit,     4247- _           ''

 

3  rem',Phys. Rev. Lett.
van actueel grondslagenonderzoek. kan vanwege het p .

...2:.J- -7-'  67 (1991), 661). Aan-
superpositieprincipe    gezien iedere sto-

QUANTUMINFORMATICA van de quantumme- 
.      *616.-r   ring de toestand van

Hoewel Einstein ongelijk had, is zijn grote     chanica ("als .4 en B    ):6 j -, #·'% de verstrengelde
verdienste dat door zijn in gang gezette twee quantumtoe-  il,01: .   .    deelties zal verande-

...ontwikkelingen thans bij fysici grote be- standen zijn, is iede- ren, kan die on-
langstelling is ontstaan voor verstrengelde, re lineaire combina- middellijk worden
non-separabele systemen. Het resultaat is   tie van A en B ook gedetecteerd. Ver-
het ontstaan en de ontwikkeling van een een quantumtoestand") iedere waarde strengeling op zichzelf kan niet voor com-
nieuw en fascinerend onderzoeksgebied: tussen '0' en '1' aannemen. Ogenschijnlijk municatie worden gebruikt. De quantum-
de quantuminformatica. kan een qubit oneindig veel informatie be- informatie kan pas effectief worden wan-
Hoewel informatie op klassiek wiskundige vatten, maar die informatie kan alleen wor- neer additionele informatie via open, pu-
wijze wordt gecodeerd, is het niet een zui- den onttrokken via een meting en een me- blieke kanalen is ontvangen. Hierdoor blijft
ver mathematisch concept. Volgens  Rolf ting geeft uitsluitend weer de waarde'0' of     ook het leerstuk van de relativiteitstheorie,
Landauer van IBM ("Information is physical")      '1' aan, ieder met een bepaalde waarschijn- dat informatie niet instantaan of sneller
is het mede afhankelijk van de fysische wet- lijkheid. dan de lichtsnelheid kan worden overge-
ten van opslag, verwerking en transport. De situatie wordt veel interessanter wan- dragen, intact.
Quantuminformatie beschouwt informatie neer meerdere quantumdeeltjes  in  een      In 1992 ontwikkelden Charles Bennett
als een quantumconcept. Opslag, verwer- verstrengelde toestand betrokken zijn. De    (IBM) en Stephen Wiesner (Tel Aviv) (Phys.

king en transport gebeurt in quantum- afzonderlijke deeltjes van een verstrengel-    Rev. Lett. 69 (1992), 2881) een methode,
systemen volgens quantumwetten. Het de verzameling hebben namelijk geen superdense coding genaamd, om quantum-
onderzoek beweegt zich op het grensvlak eigen individuele quantumtoestand. mechanisch datacompressie te verhogen,

van quantummechanica en computerwe- Slechts de verzameling als geheel heeft waarbij verstrengeling wordt gebruikt om
tenschap en omvat twee grote gebieden: een welbepaalde toestand. Verstrengelde de overdracht van klassieke informatie te
1.  quantumcryptografie en meer algemeen of EPR-objecten gedragen zich alsof ze met verdubbelen  en per qubit twee klassieke

quantumcommunicatie en quantumtelepor- elkaar verbonden zijn, ongeacht de afstand       bits over te dragen. Experimentele bevesti-
tatie, alsmede 11. quantumcomputing, dat waarop ze zich van elkaar bevinden. Een ging ervan volgde in 1996 (K. Mattie et al.,
zich bezig houdt met de vraag 6f en h6d meting bij een van hen geeft (zoals in het Phys. Rev. Lett. 76 (1996),4556) Superdense
een quantumcomputer voorbeeld van coding is de eerste experimentele demon-

-\, - de EPR-para- stratie van quantumcommunicatie. In 2003gemaakt kan worden, en =               .\
met de ontwikkeling van      ·                     4   . dox) instantaan introduceerden twee bedrijven (idQuanti-
nieuwe algoritmen voor informatie over   que in Gendve en MagiQ Technology in./     -

t -,

quanturncomputing.                                                                      '  1     R   4, de toestand van       New York) commercidle systemen  voor
Zo is klassiek de eenheid   1         F '. .. de anderen. het verzenden van quantumcryptografi-

van informatie de bit, die   1. .                                 •,·     i '1 Verstrengeling sche sleutels over afstanden van tien tot
twee waarden kan aanne- is een volledig honderd kilometers. IBM, NEC, Fujitsu en

/1   /        0.

men: '()' en '1: De quan-    , p i \   &    , contra-intuitief Toshiba hebben intensieve onderzoekpro-
1                                                       1\    U            concept dat gramma's gestart voor de ontwikkelingvanAlain Aspect (rechts) en
i\

Al: binnen geen cryptografische systemen. In april 2004 is                   291
John Bell. [foto Bell: cERN] 'V

.... enkel klassiek binnen het Zesde Kaderprogramma van de

kader kan wor- Europese Unie het projeCt SECOQC (SEcure
. .'» den beschre- COmmunication basedon Quantum Crypto-

-' . le.. 'e: ,Ile=:34 4,  d. ./: 1 . ven. graphy) van start gegaan voor de ontwikke-

4  S 64 k Omstreeks ling van een volledig veilig communicatie-

onderzoekers zich afte vragen of de bijzon- samen met specialisten en experts op het
.Ll 1990 begonnen netwerk. Daarin werken quantumfysici

,

i /&Irtl dere eigenschappen   van   verstrengelde    gebied van cryptografie, elektronica, i -be-

 "t'- -          L          11
l quantumsystemen konden worden ge- veiliging en softwareontwikkeling.

bruikt voor een nieuw soort communica- Een moeilijkheid bij quantumcommunica-
75.-% ..A \. tie- en informatieoverdracht. In 1991 ont-     tie over grote afstanden is de zogenaamde

          2
wierp Artur Ekert, een promovendus van decoherentie: de aantasting en degradatie

/1 - FA)% Cambridge University, een protocol voor    van de quantumtoestand van de verstren-  -':\ - 4 de verzending van cryptografische sleutels gelde deeltjes door interactie met de om-
via verstrengelde fotonen zonder gevaar geving. Dit probeert men op te vangen..Mlm-.. 1,        9, voor afluistering ('Quantumcryptography door gebruik te maken van speciaal ont-
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wikkelde glasfibers en door de 'zendsta- In verband  met deze ontwikkelingen    van het register bepaald door Zan enkele
tions' op hoge bergtoppen te plaatsen vindt dan ook intensief onderzoek plaats driebitscombinatie, zoals '11)1'. Een toe-
waardoor men minder last heeft van   naar de productie van verstrengelde stand van een driebitsquantumcomputer
atmosferische storing. Op de laatste ma- systemen. Verstrengelde fotonparen echter wordt bepaald door acht superpo-
nier probeert men ook verbinding met worden thans routinematig 'aangemaakt' sities ()1)(), 1 )(11, 1 11(}, 1 111,10(), 1 ()1,11(),
satellieten te krilgen.  In 2004 slaagde via 'pammetric down conversion'. Daarbij     111, elk met een bepaalde waarschijnlijk-
Anton Zeilinger (Wenen) erin om via een wordt een kristal met non-lineaire opti-     heid.  Voor een n-qubitquantumregister
glasfiberverbinding in het rioolsysteem sche eigenschappen beschenen met een    zou dat tot 2" superposities leiden; voor
van Wenen onder de Donau  over onge- laser, waarbij een ultraviolet foton  zich      11  = 300 is dit ongeveer 109° - meer dan er
veer vier kilometer quantumcommunica- 'splitst'  in twee verstrengelde infrarood atomen in het heelal zijn. Met zo'n com-
tie tot stand te brengen. fotonen van lagere energie. Verstrenge- puter zou geen enkele klassieke crypto-
Een nog interessanter voorbeeld   van      ling van drie en vier fotonen is recent ook grafische code veilig zijn. Volgens Charles
quantumcommunicatie is quantumtele- reeds gerealiseerd, evenals de verstren- Bennett van IBM duurt het echter min-
portatie, ontwikkeld door een internatio- geling van andere deeltjes (elektronen, stens een kwart eeuw voordat een proto-
naal team bestaande uit Charles Bennett atomen, ionen) type van een quantumcomputer zal wor-
(BM), Gilles Brassard en Richard Jozsa     Voor de teleportatie van macroscopische den gebouwd.

(Montreal), Claude CrZpeau (ENS-ParijS), objecten echter bestaan twee fundamen- Quantumdata blijken namelijk uiterst ge-
Asher Peres (Technion-Tel Aviv) en Willi- tele problemen. Ten eerste heeft men voelig te zijn voor decoherentie, vanwege
am Wooters (Williams College) ('Tele- een verstrengeld paar van zo'n object de uitsmering van de quantumtoestand
porting an unknown quantum state via nodig. Ten tweede dient zo'n verstren-  van de computer door verstrengelende
dual classical and EPR channels', Phys. Rev.     geld paar, vanwege de decoherentie, vol- interacties met zijn omgeving. In principe
Lett. 70 (1993), 1895-'899). Bij quantum- kan decoherentie worden tegengegaan

teleportatie - de overbrenging en recon- PERSONfilit;EXTURY door quantumversies van klassieke fou-
structie van een quantumtoestand van *,- -- il tencorrigerende technieken, die sinds   
het ene deeltje van een verstrengeld of - ,

1995 zijn ontwikkeld, zoals quantum-error

EPR-paar naar het andere over willekeuri- . AA Al . 2 correcting code, entanglement distillation,9. 73
ge afstanden - vindt geen materieel f--

--..'i&'Ill".'.- quantum-fault tolerant circuits, gecombi-

transport plaats. Dit lijkt a priori onmoge- neerd met verbeteringen van de
lijk. Hoe kan men weten dat het

tweede                            I     -3'E.
-57 hardware. Echter, in een theoretisch arti-

deeltje een exacte kopie is van de eerste,                                  £ -, 1 kel heeft de groep van Jan Zaanen uit Lei-
terwijl hun quantumeigenschappen vol- i «. iwfil, den (Phys. Rev. Lett. 94 (2005), 2304; zie

\11.: 11 "./Vili ook bladzijde 293 van dit nummer) latengens Heisenberg niet met willekeurige 11...11

precisie kunnen worden bepaald? Vol- , ,          .t'*18'.  .2            zien dat veel-deeltjesqubits vanwege een

gens Bennett et at. kan inderdaad de ..1 7 'interne decoherentie' de informatie maar

quantumtoestand  van  het ene deeltje een beperkte tijd kunnen vasthouden.
naar een andere worden overgebracht
(teleportatie), mits tijdens die overbren-       ---  -rime Magazine heeft Einstein uitge-

ging men geen enkele informatie over de      roepen tot Fysicus van de twintigste

bepaalde quantumtoestand ontvangt. En ledig gelsoleerd te zijn van zijn omgeving. 1-  eeuw. Ik geloof echter dat ziln werk
dit is weer mogelijk door verstrengelde, Teleportatie van levende personen, zoals nog decennia lang de agenda van de fysici

2g2 sterk gecorreleerde deeltjes te gebruiken.      in de tv-serie Star Trek, zal daarom nog   van de eenentwintigste eeuw zal blijven

De eerste experimentele demonstratie      heel lang sciencefiction blijven. bepalen. Zijn relativiteitstheorie veran-
gebeurde  in  1997  door de groep  van De Heilige Graal van de quantuminforma- derde onze inzichten van ruimte en tijd,
Anton Zeilinger (Dik Bouwmeester et al.,    tica is de bouw van een quantumcompu- verschafte de kosmologie een weten-
'Experimental quantum teleportation', ter. Volgens David Deutsch (Oxford) is het schappelijke basis en vormde de grand-

Nature 390 (1997), 575-579)· Teleportatie in principe mogelijk een quantumcompu-      slag voor experimenten op hetgebied van
van een fotonische qubit via een glasfiber     ter te bouwen, gebaseerd op de superpo- subnucleaire fysica en ruimtevaart.  Zijn
volgde in 2003 (Marcikic et al., Nature 421 sitie van de quantumtoestanden. Hij toon- unificatie-idee heeft een actuele vorm ge-

(2003), 509), van een atomaire qubit in     de aan dat als de verschillende superposi- kregen  in de snarentheorie, onderzoek
2004 (Riebe et aL, Nature 429 (2004),734; tietoestanden van de computer tezelfder- aan Bose-Einstein-condensatie levert
Barrett et al., Nature 429 (2004), 737)· Re- tijd verschillende onderdelen van een pro- grensverleggende resultaten, en verstren-
cent suggereerden Carlo Beenakker et al. bleem zouden kunnen berekenen, er een gelde EPR-objecten hebben aanleiding ge-
uit Leiden (Phys. Rev. Lett. 91 (2003),1479; soort parallelle quantumcomputer zou geven tot het nieuwe onderzoeksterrein
Phys. Rev. Lett. 92 (2004), 568; zie ook ontstaan die veel krachtiger zou zijn dan van quantuminformatie. Al deze onder-

NTvN 70-4 (2004),112) een methode voor een klassieke computer. Voor een klassie- zoeksgebieden zijn thans - vijftig jaar na
de  verstrengeling en teleportatie  van ke computer die werkt op een driebits-     zijn dood - hevig in ontwikkeling.
elektronen in een vaste stof. register bijvoorbeeld, wordt de toestand HERMAN DE LANG
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FRONTLINIE

Quantumbits verliezen
spontaan quantuminformatie

Qubits, de fundamentele bouwstenen voor de quantumcom- stroom van miljarden elektronen in een

puter, kunnen hun informatie maar voor een beperkte tijd supergeleidende ring, die tegelijkertijd

vasthouden; tenminste wanneer die qubits bestaan uit een linksom ('0') en rechtsom ('1') kan draai-

en [2]. Een ander, minstens zo spectacu-groot aantal deeltjes. Deze conclusie op basis van een theore- lair voorbeeld is een Bose-condensaat
tische beschouwing die we onlangs hebben gepubliceerd [1] van miljoenen atomen dat in een super-
kan een onverwachte horde zijn op de weg naar het bouwen positie van twee verschillende plaatsen
van een quantumcomputer, waaraan veel natuurkundigen gebracht kan worden [3].
werken. jasper van Wezel, Jeroen van den Brink en Jan Zaanen Dankzij deze quantummechanische ei-

genschap kan een qubit geprepareerd
worden in elke willekeurige superpositie
van '0' 6n '1'. Die extra vrijheid heeft in-

Een quantumcomputer werkt - net als formatici doen opveren. Zij ontwikkel-
een gewone,'klassieke' computer-door    den in de afgelopen jaren buitengewoon

vanwezel@torentz.kidenuniv.n I bewerkingen uit te voeren op afzonder- efficidnte quantumalgoritmen voor bij-

.trf          -4.1.4 lijke informatie-eenheden. In de klassie- voorbeeld het doorzoeken van een data-

I / 1
verschillende toestanden kunnen verke- priemfactoren ontbinden van getallen

ke computer zijn dit de bits, die in twee   base (algoritme van Grover), of het in

%1 /1 1/,Ill ren:  '0' of '1'.  In de quantumcomputer (algoritme van Shor).
.-i :/IM worden de klassieke bits vervangen door

Jasper van Wezel Jerom  van den  Na zijn promotie quantumbits, oftewel qubits. De quan- (DE)COHERENTIE
hedi natuurkun- Brink studeerde in Groningen in tummechanica staat echter toe dat deel- Door gebruik te maken van speciale
de  gestudeerd in natuurkunde   in     1986 en een lang-

tjes (en ook grotere quantummechani- quantumalgoritmes kan de quantum-Leiden. No zijn  Groningen.  Tij-  duM verbilif in
afituderen in  dens ziun promo- het buitenland sche systemen) bestaan in combinaties computer dus bepaalde problemen op-
2003 is hu in tie deed hijtheore-    (Max Planck  In- of 'superposities' van toestanden. Een lossen die onmogelijk te behappen zijn
Leiden gebleven tisch onderzoek stituut Stuttgart,
en werkt hy aan  naar ei.genschap-  Bell Laboratories) realisatie hiervan is bijvoorbeeld  de met enige denkbare klassieke computer.
zijn  promotie- pen uan sto fen is Jan Zaanen
onderzoek   in    de md sterke elek- finds   2993   ver
groep van Jeroen tron-elektron- bonden aan hit                 1
ran den Brink en wisselwerkingen. Lorentz Instituut
Jan Zaanen. Zijn     Na een postdog bij    van de Univer-                                 0
onderzoeksgebied het Max Planck siteit Leiden, 100.000 deeltjes 293
IS de theoretisihe    Instituut in Stutt- als KNAW-jellow

gecondenseerde gart werd hij uni- en finds 2000 als
matme. versitair   docent   hoogleraor. Hijis

aan de Univer. fen theormsche- 8    0,01
siteitTwente. Drie gecondenseerde- 10.000 deeltjes
jaar geleden stat'-    matendilsicus
te hy over naar  met een belang
het Lorentz Insti-  stelling varifrend
tuut voor Theore- van biqfysica tot
tische Natuur- quantumzwaar- 0,0001
kunde van  de  tel(racht. met een

Universiteit Lei- nadruk op collec-
den als FOM- 84 quantumge- -10

110-8 110
-6

springplanker. drag.
1'10

Onlangs werd hy t (sec)
benoemd als bu-
zonder hoogleraar
in de theorie van

Figuur I
de gecondenseerde De coherentie van een veel-deeltjesqubit als functie van de tijd (log-log-plot). Op de verticale as staat
matene aan de

een maat voor coherentie: 1 betekent volledige quantumcoherentie, o een volledig gedecohereerd
Rodboud Univer-

siteit Nijmegen. systeem. De voor deze graflek gebruikte temperatuur is 10 K, het aantal deeltjes 104 voor de onderste

lijn en 105 voor de bovenste.
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De kleine lus rechts is de qubit. In deze ring loopt een stroom van miljarden elektronen tegelijkertijd
linksom en rechtsom door het metaal (zie de pijltjes). [bron: TUDelft, Hans Mooij]

Tenminste, in theorie. In de praktijk blijkt dan namelilk een quantummechanische informatie meer en is dus onbruikbaar
het  maken en manipuleren van qubits verstrengeling van de golffunctie van de   voor de verdere uitvoering  van  een
een lastige opgave. D6 grote moeilijk- qubit met die van de omgeving. Dit be- quantumalgoritme.
heid waar alle typen in ontwikkeling zijn- tekent   dat de precieze quantumtoe- De grootste uitdaging bij het construe-
de qubits mee te maken hebben, is het stand van de qubit als het ware wordt   ren van een qubit is dus het afschermen
zo lang mogelijk vasthouden van hun uitgesmeerd over alle quantummecha-  van de omgeving. Uit ons onderzoek

precieze quantumtoestand, oftewel het nische vrijheidsgraden die er zijn. Op blijkt nu dat er zich voor veel-deeltjes-
zo lang mogelijk coherent blijven  (zie een bepaald moment is  zo  alle quan- qubits nog een andere complicatie voor-
kader'Decoherentie'). tuminformatie vanuit de qubit wegge- doet: zelfs als die qubits volledig geiso-
De coherentie van een qubit kan verlo-   leI<t naar de omgeving: de qubit is volle- leerd zijn van hun omgeving, blijken ze
ren gaan als er wisselwerking is tussen dig gedecohereerd.  Na dit decoheren-   maar een beperkte tijd coherent te kun-
de qubit en zijn omgeving. Er ontstaat tieproces bevat de qubit geen quantum- nen blijven. Deze qubits hebben dus last

van een interne bron van decoherentie.

Ze dragen als het ware een soort'interne
omgeving' met zich mee. Door de ver-Decoherentie strengeling met deze'interne omgeving'

Neem aan dat de golffunctie van een qubit geprepareerd is als de superpositie zal een .1-deeltjesqubit na een tijd
van twee orthonormale toestanden, bijvoorbeeld         als                                 1,1' '  =  Xh/IBT seconden  (met h  de

qubit > =
v --(IO > +11 >). Deze golffunctie is genormaliseerd, immers

constante van Planck en A·B die van
Boltzmann) zijn coherentie verloren

< qubit qubit > =1 omdat < 010 > = < 111>=1 en < 011>= hebben (zie figuurl).
<  110  > =0. Dat de qubit in een (coherente) superpositie van 10  >e n l l>

verkeert kunnen we gemakkelijk bepalen door te kijken naar de verwachtings- COLLECTIEVE EIGENSCHAPPEN

waarde  van de operator  10 >< 11.  In ons geval krijgen we Het wezenlijke verschil tussen 66n-deel-

< qubit 0  ><  1Iqubit >  =  1.  Als deze verwachtingswaarde nul wordt, tje- en veel-deeltjessystemen is dat door
de wisselwerkingen tussen de deeltjes

294
dan is de qubit uit superpositie en dus ook niet langer coherent.

nieuwe, collectieve eigenschappen in de
Laten we nu ook de omgeving van de qubit beschouwen. De totale golffunctie veel-deeltjessystemen ontstaan. Deze
van het systeem van een geTsoleerde qubit en omgeving is simpelweg de collectieve eigenschappen bestonden
productgolffunctie   van   de twee componenten: Isysteem > = nog niet in de ge,soleerde 6an-deeltje-
qubit >* lomgeving >. Als we nu de qubit aan zijn omgeving koppelen en systemen waaruit het collectief is opge-

kijken naar de tijdsevolutie, dan zal de tijdsevolutie van de omgeving ervan bouwd. Een eenvoudig voorbeeld van

afhangen of de qubit in toestand 10  > of 11  > is: de toestand van de qubit zal
een collectieve eigenschap is de geluids-
snelheid. Geluidsgolven kunnen zich al-

de omgeving altijd een klein beetje bernvioeden. Na enige tijd komt het leen voortplanten in een medium waarin
systeem met de qubit uit ons voorbeeld dus in de toestand er veel deeltjes zijn die regelmatig bot-
Isysteem > =  ,(10 >* lomgevingo > + 11 >* lomgevingi >). Om- sen. Het is zinloos om te vragen naar de

dat de toestanden  10  > en  1 1  > hun omgeving echter op een net iets ander voortplantingssnelheid van geluid in een
systeem met 66n atoom: geluidsgolvenmanier beTnvloeden, zullen de golffuncties lomgevingo  > en loingevingi  >
zijn een collectief effect, gedragen doorsteeds meer van elkaar gaan verschillen. De consequentie hiervan is
de interacties tussen deelties. De wereld

dat op den duur de qubit zijn coherentie zal verliezen: is vol met voorbeelden van zulk soort
<  systeem10  ><  1 Isysteem>= <  omgevingolomgevingi  >-4 0. collectieve eigenschappen. Zo komt de

rigiditeit van een vaste stof voort uit de
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Figitur 2
Een schematische vergelijking van de toestanden in een typische 66n-
deeltjequbit met die in een veel-deeltjesqubit. De extra toestanden
die in het tweede geval verschijnen liggen zo dicht bij elkaar in ener- Promotie
gie (verticale as) dat ze praktisch ononderscheidbaar zijn. Natuurkunde

6-6-2005: R Hermens (RuN): Gmsping
wisselwerkingen tussen vele atomen, geving. Juist omdat de toestanden in die oriented objects. Promotor: C.C.A.M.
net als de superstroom in een superge- interne omgeving ononderscheidbaar Gielen.

leidende ring die dienst kan doen als  zijn, is de oorspronkelijke quantumtoe- 22-6-2005: D.A. Wijngaarden (RuN):

qubit. stand van de qubit (de superpositie van Angular corrections in beauty produc-
Het ontstaan van dit soort collectieve ei-   '0' en '1') dan niet meer te achterhalen, tion at the Tevatron at  /G = 1.96 TeV.

genschappen  in een quantummecha-   en is het systeem dus gedecohereerd. Promotor: S.J. de Jong.
nisch systeem ('spontane symmetrie- De tijdschaal tele, waarop deze vorm van 23-6-2005: Ivan Coluzza (UvA): Writing

breking') wordt mogelijk gemaakt door- decoherentie plaatsvindt blijkt voor de with amino acids. Designing the fol-
dat in een veel-deeltjessysteem een deel huidige qubits veel langer te zijn dan de ding and binding of model proteins.
van de aan het systeem beschikbare toe- tijdschaal waarop de 'conventionele', ex- Promotors: D. Frenkel en H.G. Mui-
standen altijd maar heel weinig van el- terne omgeving decoherentie veroor-                      ler.
kaar verschillen. Z6 weinig zelfs dat die zaakt. Maar gezien de snelle vooruitgang 29-6-2005: D. Nogradi (UL): Multi-colo-
toestanden in de pral<tijk volkomen on-   in de ontwikkeling van dit soort qubits rons and their moduli. Promotor:
onderscheidbaar zijn (zie figuur 2) verwachten wij dat deze nieuwe tijd- PJ. van Baal.

schaal binnen twee of drie jaar gemeten 5-7-2005: C. Fusco (RUN): Friction and
DE 'INTERNE OMGEVING' zal kunnen worden. diffusion dynamics of adsorbates at

De groep van interne, ononderscheidba- surfaces. Promotors: A. Fasolino en
re toestanden in een veel-deeltjesqubit T.WJ. Janssen.
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    Acc.V    Spot Magn Det WD Exp 2 pm UU, 27-6-2005: E. van Maanen.
W   5.00 kV 3 0    10258x   TLD  6 1 1 QBChainl_A BR
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Een keten van qubits. De qubits (half zichtbaar onderin) zijn gekoppeld via een geza-
menlijke junctie met naaste buren. Het doel is om transmissie van quantuminforma-
tie over vele qubits te onderzoeken. [Foto: Kavli NanoScience Instituut/TUDelft]
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Met de juiste toon een wijnglas stuk zin-   nog niet nauwkeurig genoeg; in de praktijk spreekt voor zich dat dunner glas makkelij-

gen... Voor Bianca Castafiore, de beroemde    moet je met een sinusgenerator op enkele ker breekt. Kristallen glazen  met een hoog
maar niet altijd even geapprecieerde opera- tienden hertz nauwkeurig de resonantiefre- loodoxidegehalte hebben  we niet gepro-
zangeres in de stripverhalen van Kuifje, lijkt quentie instellen. Straks meer hierover. beerd. Die zouden uitstekend moeten zijn:
het makkelijk. Van Caruso werd beweerd dat    Dan de intensiteit van het geluid. Een gewo- het loodoxide maakt

hij het kon - hoewel zijn vrouw dat later al- ne conusluidspreker levert een te diffuus ge-     het glas harder,   maar
tijd ontkend heeft - en van Ella Fitzgerald   luid, dat niet voldoende gefocusseerd is op tegelijk brozer en het
bestaat een televisiereclame uit de jaren ze-   de buik van het glas. Een PA-hoornluidspre- blijft heel lang natrillen

. 0.ventig: "ls it live or is it Memorex". Maar ja, ker (zoals bovenop auto's gemonteerd   als er tegen getikt
hoe geloofwaardig zijn televisiereclames? wordt) heeft bij ons eerder het loodje ge- wordt. Het lange natril-

Het principe is algemeen bekend, en er zijn    legd dan het glas: zielig! len betekent een kleine            -
op het internet taI van filmpjes te vinden De grote middelen dan maar: je neemt een demping en een hoge
waarin het getoond wordt;  het  is  in tijd- hoorndriver (normaal hangt die vast aan een Q-factor bij resonantie:
schriften voor leraren ook gepubliceerd hoorn, die we nu niet nodig hebben), die in de resonantie  is  dan                   P-
[1-51: le neemt een sinusgenerator, een ver- het gewone leven de midden-  en  hoge heel scherp gecen-
sterker en een luidspreker, zet de luidspre- tonen verzorgt in een rockconcertzaal. M6t treerd op 66n frequen-
ker  voor een wijnglas  en...  in de praktijk hoorn levertdie Zo'n 110 d B op 66n meter af-    tie maar is weI heel in-

blijft het glas gewoon heel! Het blijkt hele- stand per watt elektrisch vermogen, echt  tens. De beste indicatie voor de bruikbaar-
maal niet zo eenvoudig om een glas te bre- enorm! We plaatsen de driver (met zijn ope-    heid  van  een glas lijkt uiteindelijk  nog  de
ken metgeluid. We hebben het namelijkzelf    ning van 2,5 cm) op ongeveer i cm van het prijs te zijn: hoe duurder, hoe beter het zich
eens geprobeerd. glas, zodat de geluidsenergie maximaal op leent voor ons destructief experiment!
Een eerste probleem  is de frequentie.  Het    het glas terechtkomt. Hoewel de resonantiefrequentie dus vrij
glas is alleen kapot te krijgen als het aan het Tenslotte   het  glas  zelf. De kwaliteit, de eenvoudig bepaald kan worden, is het instel-
trillen gebracht wordt  bij de resonantie- samenstelling, de dikte en de vorm van het    len van de exacte frequentie niet zo eenvou-
frequentie; gelukkig is die tamelijk gemakke- glas blijken allemaal heel belangrijke facto-    dig. Een bruikbare methode [2] bestaat erin
lijk te bepalen. Een heel eenvoudige manier    ren te zijn. Wijnglazen op voet zullen sneller gevouwen papiertjes op de rand van hetglas
is met de natte vinger (letterlijk, niet figuur- breken, omdat de voet ervoor zorgt dat de te plaatsen en te ki ken bij welke frequentie
lilk) het glas te laten zingen; nog gemakkelij- energie minder sterk gekoppeld wordt naar    die  het  best mee ronddansen. Nog beter
ker is gewoon tegen het glas tikken. Dit ge- de ondergrond toe. Bepaalde glasvormen   gaat het als we gebruik maken van strobo-

296
luid neem je op, bijvoorbeeld op een pc, met zorgen ervoor dat het glas intern verstevigd scopische belichting: het trillen van het glas

een programma zoals Adobe Audition  of is, bijvoorbeeld als het sterk gewelfd is. Het   met zijn resonantiefrequentie (zo rond de
Cooledit. Met diezelfde 900 Hz voor veel glazen) kunnen we met het

0-
software  voer je  met een blote oog natuurlijk niet volgen. Als we een
paar klikken een

Fourier-      f      -10

-

stroboscopisch licht laten flitsen met een

analyse van het signaal uit,       -20 -

frequentie die hier een paar hertz van af-
en meteen krilg le de reso-    .3   -30 -

wijkt, dan kunnen we de beweging w61 zien.(1)

nantiefrequentie, binnen    *   -40 - \,- zingend glas De rand van het glas trilt dan schijnbaar met
een paar Hz nauwkeurig, zie     2,    -50 -        ---
figuur 1. Hierbij levert  de    v   -60 -                                                        -

-*--
Figuur I

nattevingermethode     een     E    -70 -

Frequentiespectrum van een trillend wijnglas, verkre-
iets lagere frequentie   op            -80 -i                      I                                               aangetikt glas

gen door aantikken en door het glas met een natte

dan het tikken tegen   het      ZE     _90.  P# 4J--                                                                              vinger te
laten 'zingen'. De curven zijn verticaal ten

opzichte van elkaar verschoven voor de duidelijkheid.
glas, vermoedelijk door de -100 -  m 444'*0****1094'***'WW,44'fit* 4,#M Bij aantikken merken we duidelijk niet-harmonische
extra demping ten gevolge -110

1 I I i      boventonen (deze zijn sterk afhanketijk van devan de druk op het glas.        0      2      4      6      8      10 manier en plaats van aantikken). De eerste piek bij

Deze frequentiebepaling is Frequentie (kHz) ongeveer 900 Hz is de resonantiefrequentie.
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cosine research

de verschilfrequentie. Zoals getoond wordt
in figuur 2 kan de amplitude van de bewe-
ging gerust een paar millimeter bedragen al-

 
Applied physicist

vorens het glas stuk springt!

A. Cosine Research BV, located in

 ' 41                                           Leiden, The Netherlands, is working   on
4 0. . ,.... innovative concepts and technologies that can

4/.. /  - be applied for future space exploration. We

."                    :i ' 74//'
$

are looking for a physicist to enforce our
l,....1

1* -- /
young and international team working on the

*' '7'14*  development of space instrumentation.
-

.M e ».-'./.
Profile: PhD in physics or

applied physics with at least three years of
Figuur 2 hands-on working experience in one or moreBeelden uit een filmopname van een trillend glas; let
vooral op het verschil in breedte van de bovenrand of the fields: Optics, sensors, metrology and
van het glas bij het linker en middelste beeld. related instrumentation such as used in
Als we de juiste frequentie gevonden heb- astrophysics or remote sensing planetary
ben (de amplitude van de glasrand is dan

 

exploration. Your working field may cover
maximaal) voeren we de intensiteit op - applications from the far infrared region into
voor een duur en breekbaar glas hebben we the area of X-ray or high energy physics. A
ZO'n 130 dB 8 140 dB nodig - en springt ein-

strong interest in advanced and state of the
delijk het glas in stukken.
Laat Bianca of Ella ons dit maar eens nadoen. art miniaturisation technologies is an asset.
Het is aan te raden bij een dergelijke poging
uit de buurt te blijven, want reeds bij de pijn- Please contact Dr. Stefan Kraft, Tel. +31 71 297

grens van 120 d B kan permanente gehoor- 528 49 68, send your written application with
schade optreden.

DIRK POELMAN EN PHILIPPE SMET
 

CV and references to cosine Research B.V.,
Niels Bohrweg 11, NL-2333 CA Leiden, or e-

REFERENTIES mail to S.Kraft@cosine.nl
1  A.P. French, 'In vino veritas: a study of wineglass

acoustics", Am.j. Phys. 51 (1983), 688-694.                  '
2  H. Kruglak, R. Hiltbrand en D. Kangas, 'Shattering Further information can be found at

glass with sound simplified', The Physics Teacher 28

(1990), 418. www.cosine.nl
3  T.D. Rossing,'Wine glasses, bell modes and Lord

Rayleigh', The Physics Teacher 28 (1990),  582-585
4  W. Rueckner, D Goodale, D. Rosenberg, S. Steel

cosine Your partner in research & development
en D. Tavilla, 'Lecture demonstration of wineglass
resonances', Am. j. Phys. 61 (1993),184-186.

5  K.D. Skeldon, VJ. Nadeau en C. Adams,'The reso-
nant excitation of a wineglass using positive feed-
back with optical sensing', Am. j. Phys. 66 (1998),
851-860.
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Agenda vooractuele informatie zie http://www.ntvn.nl/

29 september Prins (Philips) gaat de werking van biosensoren 20 oktober
Symposium 'New frontiers in laser applications in toelichten. Eendaagse workshop over het gebruik van moderne

biology, chemistry and medicine', georganiseerd   Na de koffiepauze kriigt Tim Peeters (Corus) het technieken in het onderzoek aan materiafen. Deze

door het vu LaserCentrum. De onderwerpen vari- woord voor een lezing over stroming van vloei- workshop wordt georganiseerd  door  de  Tech-
eren van tijdsopgeloste rontgen- en elektronen- baar staal, en Jerry Westerweel (TuD) sluit de och- nische Universiteit Delft.  Het  doel  van  de  work-

diffractie tot vierdimensionale imaging van bewe-    tend af met een lezing over stroming in kippen-    shop  is om recente ontwikkelingen binnen ver-

gingen in cellen en de rol van elektrische velden in embryo's. schillende karakterisatietechnieken voor materi-
eiwitten. De lijst van sprekers en het registratie-   Na de lunch worden er twee workshops gehou- aalonderzoek te laten zien. Hiertoe presenteren
formulier  zijn te vinden  op de internetpagina den (Shell en Oc6). De dag wordt afgesloten met negen internationale topwetenschappers  in  dit

http://www.nat.vu.nl/-laser/. Voor meer informa- een borrel. veld de laatste ontwikkelingen. Voor meer infor-
tie kunt u contact opnemen met Marloes Groot,   Kijk voor meer informatie en inschrijving op de matie over het programma zie de internetpagina
e-mail: marloes@not.vu.nl. internetpagina http://www.vdwoals.nl/symposium/. http://nm.iri.tudelft.ni. Deelnemers worden ver-

zocht zich te registreren bij Marianne van Baaren,
1 oktober 13 oktober tel.: 015 27 86 814, fax: 015 27 88 303, e-mail:

Symposium 'Een reis longs Mars, Saturnus en Titan', Debat 'Btta's in de mist'. In het kader van het 125- mj.vanbaaren@tnw.tudelft.nl. Gezien de verwach-
georganiseerd  door de Koninklijke Nederlandse jarig bestaan van de Vrije Universiteit organiseert te opkomst is een vroege registratie aan te raden.

Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) de Faculteit der Exacte Wetenschappen dit debat,
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging waarmee tegelijkertijd het 75-jarig bestaan en de 21 oktober
voor Ruimtevaart (NvR) en de Faculteit dies van de faculteit wordt gevierd. Het onder- Bijeenkomst neutronenverstrooiing. Deze bi een-
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek   van   de    werp van het debat is De toekomst van  het btta- komst over recente ontwikkelingen op het gebied

Technische Universiteit Delft. Dit populair-weten- onderwgs en -onderzoek in Nederland. van neutronenverstrooiing bij nationale en inter-
schappelijk symposium vindt plaats in Delft, en zal Enerzijds wordt vaak gezegd  dat  er een tekort nationale faciliteiten wordt georganiseerd door de

gewijd zijn aan de unieke resultaten van de Mars dreigt aan bdta's Internationaal gezien heeft Nederlandse en Belgische gebruikers van neutro-
Express-missie naar Mars en de Cassini/Huygens- Nederland weinig baa's. Het aantal eerstejaars nenfaciliteiten. Het doel van de bileenkomst is het

missie naar    studenten bij de bdtastudies neemt af, de politiek presenteren van recente experimentele resulta-

Saturnus en    doet van alles om de kenniseconomie te stimule- ten, nieuwe instrumentele ontwikkelingen, en het

Titan. ren en grote techniekbedrijven als Philips en Shell uitwisselen van ideeen over toekomstige moge-

i, - prp 9
Vanwege be-   zeggen dat ze veel behoefte hebben aan exact- lijkheden voor neutronengebruikers in Nederland

perkte plaats en opgeleide mensen. Anderzilds trekken economen en Belgia. De bijeenkomst zal worden gehouden
I.              .6.-    - 33' ..19       -   2 /621 de    organisatie   het nut van b6ta's in de innovatieketen in twijfel.   op de Technische Universiteit Delft. Voor meer

                           11IK- 1.  ...12.- 4      .            van
de lunch is Dezelfde grote techniekbedriiven verplaatsen hun informatie over het programma zie de internetpa-

im /pl opgave vooraf laboratoria naar het buitenland. En het ministerie gina http://nm.iri.tudelft.ni. Deelnemers worden
T' noodzakelijk,    van oc&w suggereert dat bredere opleidingen verzocht  zich te registreren bij Marianne  van

uiterlijk tot beter zouden aansluiten bij de maatschappelijke Baaren, tel.: 015 27 86 814, fax: 015 27 88 303,
12 september. De behoefte. e-mail: m.j. vanbaaren@tnw. tudelftnl.
kosten voor dit Meer informatie en aanmelding op de internet-

symposium (inclusief lunch) bedragen 25 euro. pagina http://www.few.vu.nlidebati 24 t/m 28 oktober
48 Leden van de KNVWS en NVR betalen 15 euro. Aio-school 'Xray diffraction on poly- and semi crys-

Studenten, scholieren (op vertoon van kaart) en 19 t/m 26 oktober talline materials' te Leuven (K.U. Leuven), Belgia
JWG-leden (Jongeren WerkGroep voor WetenWeek 2005. Ken je krachten!, dat is het thema De school is bedoeld voor hen die een praktische

Sterrenkunde) betalen 10 euro. Zie voor meer  van de twintigste editie beheersing van diffractietechnieken zoeken, en
informatie de internetpagina http://www. sterren- van de WetenWeek, het zal aansluiten bil het niveau van doctoraalstuden-
kunde. nt/knvws-symposium/ jaarliikse landelijke evene- M 1 ten van scheikunde, natuurkunde,

ment over wetenschap  -AA            Mir-Pi 1 biologie, materiaalkunde of minera-
r 4//-1     A=iii         IM/

11 oktober en techniek. Bijna  hon-  ¥    .    V \ , logie. De theorie zal worden  afge-

Symposium 'Flow of Nature, Nature of Flow'. Dit derdvijftig instellingen    Jwisseld met praktijkvoorbeelden
symposium wordt georganiseerd tergelegenheid openen hun deuren    voor    0  De aio-school is onder auspicien  van  de
van het negende lustrum  Go  with  the  Flow van publiek. In diverse bedrijven.  ster- ™ •  Nederlandse Vereniging voor Kristallografie, in
S.V.T.N. lohannes Diderik van der Waals' van de renwachten, musea, universiteiten, ziekenhuizen opdracht van de cw-Nwo-studiegroep Kristal- en
Technische Universiteit Eindhoven. Centraal en andere kennisinstellingen kan iedereen deel- Structuuronderzoek. Meer inlichtingen is te ver-
thema tijdens dit symposium is Stroming. In de nemen aan experimenten, proefies, lezingen, krijgen bij dr. R.B. Helmholdt, rbh@science.uva.nl,
ochtend  zal een vijftal lezingen worden gehou- rondleidingen en demonstraties. Vanaf 1 septem-     of op de internetpagina http://www. nvk.info/.
den. Hans Oerlemans (uu) zal komen vertellen  ber is het gehele programma te vinden op de
over gletsiers, Remco Bakker (DSM) Za| spreken internetpagina http://www.wetenweek.nl/. De acti-

over stroming in een chemiefabriek, en Menno viteiten zijn veelal gratis.

NEDERLANDS TUDSCHRIFTvooRNATUUREUNDE    september 2005



ColloQuia september

10 en 11 november ,   Setting the scale - dynamical and photo- 15 Air-sea interaction observed with satellites,
De dertigste jaarlijkse conferentie van de sectie metric properties of high-redshift early- Dudley Chelton (Oregon State Universi-
atomaire, moleculaire en optische fysica van de type galaxies, Arjen van der WeI (Sterre- ty), De Bilt, KNMI, Wilhelminalaan 10,
Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Deze confe- wacht Leiden), Leiden, Sterrewacht, Buys Ballotzaal, 15·30 uur.
rentie zal gehouden worden in het congrescen- De Sitter Zaal, Oortgebouw, Niels Bohr-    15 Double neutron stars: evidence for different
trum De Werelt te Lunteren. Weg 2,16.00 uur. neutron star formation mechnisms?, Ed

Op de conferentie is ruimte voor korte bijdragen 5 Plasmonic nanophotonics: nanoscale light van den Heuvel (UvA), Leiden, Sterre-

op het gebied van atoom- en botsingsfysica, quan- manipulation via plasmons, Sergey I. Boz- wacht, De Sitter Zaal, Oortgebouw,
tumelektronica, spectroscopie en botsingen uit de hevolnyi (Department of Physics and Na- Niels Bohrweg 2,16.00 uur.

gasfase aan oppervlakken. Een deel van de bijdra- notechnology Aalborg University, Dene- 15 Surface plasmon nanophotonics, Albert
gen kan worden gepresenteerd in een voordracht marken), Amsterdam, AMOLF, Kruislaan Polman (AMOLF), Nieuwegein, FOM-|nSti-
van twaalf minuten. De overige bildragen zullen in 407, colloquiumzaal, 11.00 uur. tuut voor Plasmafysica 'Rijnhuizen', Edi-
een postersessie worden ondergebracht. 7 XMAi-Newton observations of coihiding sonbaan 14, colloquiumzaal, 11.15 uur.

De hoofdvoordrachten zullen worden verzorgd wind binaries, Hugues Sana (Universit6 de 19 NIKHEF scientific program, Frank Linde
door: N. Bloch (johannes Hutenberg Universit:it LiJge), Utrecht, Sterrekundig Instituut, (NIKHEF, Amsterdam), Amsterdam,
Maniz, Duitsland), N. Gisin (Universit6 de Gendve, Buys Ballot Laboratorium, Princeton- AMOLF, Kruis|aan 407, colloquiumzaal,

Frankrijk), M.H.M Janssen (Vri)e Universiteit, plein 5, Minnaertzaal, 15·30 uur. 11.00 UUr

Amsterdam), W Leemans (Lawrence Berkely 8  Gletsjers als thermometer, Hans Oerle- 22 Regional climate modelling, extended ver-
National Laboratory, Verenigde Staten), en W Vos mans (IMAU, uu), De Bilt, KNMI, Wilhel- sion, Markku Rummukainen (Rossby
(FOM |nStitUUt AMOLF, Amsterdam). minalaan 10, Buys Ballotzaal, 15·30 uur. Centre, SMHI),De Bilt, KNMI, Wilhelmi-
Abstracts dienen in zwart-wit en in elektronische 8 Energy relaxation due to magnetic impuri- nalaan 10, Buys Ballotzaal, 15·30 uur.

vorm (als Word- of Acrobat-fle) v66r 15 oktober ties in mesoscopic wires: logarithmic appro- 22 Plasma  and dust response  to a magnetic

2005 in het bezit te zijn van Petra de Gijsel, ach, R Zawadowski, Lorentz-Instituut field in a magnetized dusty DC discharge,

VU/FEW, te|.: 020 59 87 500, e-mail: Leiden, Oortgebouw, Niels Bohrweg 2, Victor Land (FOM 'Rijnhuizen'), Nieuw-

pp.de.gijsel@few. vu. nl. Overige aanmeldingen zaal 276,16.00 uur. egein, FOM-Instituut voor Plasmafysica
moeten uiterlijk 18 oktober 2005 in ons bezit zijn. 9  Highlights from the HEp2005 Europhysics 'Rijnhuizen', Edisonbaan 14, colloquium-
Elektronische aanmelding kan via de internetpagi- Conference Lisbon, Eric Laenen and Ger- zaal, 11.15 uur.

na: http://www.few.vu.ni/-petra (klik Conferences). hard Raven, Amsterdam, NIKHEF, Kruis-   26 DNA nanostructures and synthetic molecu-

laan 409, zaal H331, 11.15 uur. lar motors, AJ. Turberfield (University of
12 november 12 Are enzymes molecular machines?, Oxford, vK), Amsterdam, AMOLF, Kruis-

NlMF-GAIA-SymposIum '82tavrouw: kiesje toekomst', A.S. Mikhailov (Department of Physical laan 407, colloquiumzaal, 11.00 uur.
georganiseerd door NIMF (landelijk netwerk voor Chemistry, Fritz-Haber-instituut, Berlijn,  29 Channeling and hyper-channeling pheno-

vrouwen in de informatica, wiskunde, natuurkun- Duitsland), Amsterdam, AMOLF, Kruis- mena at metal surfaces, A. Robin (Kvl,
de en aanverwante richtingen) in samenwerking laan 407, colloquiumzaal, 11.00 uur. RUG), Nieuwegein, FOM-|nstituut VOOr
met GAIA (netwerk voor vrouwen in de aardwe- 14 The nature and origin of the satellite ga- Plasmafysica 'Rijnhuizen', Edisonbaan 14,
tenschappen). Hetsymposium isgerichtop aspec- laxies of the Milky Way, Pavel Kroupa colloquiumzaal, 11.15 uur.

ten die, met name voor bdtavrouwen, een rol spe- (University of Bonn), Utrecht, Sterrekun- 29 Titel nog niet bekend, R Grassberger  (JO-

len in een succesvolle loopbaan. Thema's die tij- dig Instituut, Buys Ballot Laboratorium, lich), Lorentz-Instituut Leiden, Oortge- 299

dens het symposium centraal staan zijn: Weet wat Princetonplein 5, Minnaertzaal, 15·30 uur. bouw, Niels Bohrweg 2, zaal 276,16.00

je wilt!, Zeg watje wilt!, Doe watje wilt! 15 Integrable spin chains on the conformal uur.

Voor het ochtendprogramma zijn vier spreeksters moose: superconformal gauge theories as
uitgenodigd om vanuit verschillende gezichtspun- six-dimensional string theories, D Sadri

ten te vertellen over (hun) loopbaankeuzes. (Stanford University), Lorentz-Instituut wijzigingen voorbehouden;
's Middags worden workshops georganiseerd Leiden, Oortgebouw, Niels Bohrweg 2, de redactie is niet aansprakelijk
over loopbaangerichte onderwerpen. Het sympo- zaal 276,16.00 uur. voor onjuiste gegevens
sium wordt afgesloten met een forumdiscussie en
een borrel.
Deze dag zal plaatsvinden in de Aristo Zaten te
Utrecht en is toegankelijk voor iedereen (m/v) die
geinteresseerd is in hoe vrouwen keuzes maken in

hun levensloopbaan. Meer informatie, het pro-
gramma en het aanmeldingsformulier zijn te vin-
den op de intemetpagina http://www. stichting-

nimfnV, of e-mail naar nimfgaia@xs4all.ni. Aanmel-
den kan tot 15 oktober, echter er is beperkt plaats.
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'     Verslag van de Algeme
Hieronder treft u het verslag van de C. Biemans heeft deze taak aangeno- 1920 en 2000. De bedoeling is dat hier-

Algemene Ledenvergadering van de men. Er is in het NTvN verschillende in straks het laatste beroep van alle
Nederlandse Natuurkundige Vereniging malen verslag gedaan van de voort- overledenen in komt te staan.

gang.  Daarin was onder andere  te   • Het bestuur heeft besloten de contri-
aan. Deze vergadering is gehouden op lezen dat mw.drs. C. Langeveld per 20 butie dit jaar iets te verhogen. Deze
8 april 2005, na afloop van Fysica 2005 in

september is aangesteld als hoofd van verhoging ligt ruim binnen de grenzen
Delft. het bureau. Zij is aangesteld om lei- die in de statuten zijn gesteld en is

ding te geven aan het bureau en om noodzakelijk om het stijgende kosten-
het bestuur inhoudelijk te ondersteu- niveau in Nederland te compenseren.

1 OPENING nen. Het hele proces heeft veel aan-
De voorzitter, prof.dr.ir. H.EA. van den dacht en tijd gevergd van het best:uur 4 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Akker, opent de vergadering om 18.32 en alle overige betrokkenen. De voor- Dit jaarverslag is gedeeltelijk gepubli-
uur. Hij heet alle aanwezigen (22) Van zitter bedankt Biemans voor het vele ceerd in NTvN 71 (2005), 130-131. Het
harte welkom en vraagt hen de presen- werk dat ze heeft verzet. complete jaarverslag is te vinden op
tielijst te tekenen. • De overgang naar het nieuwe bureau http://www.nnv.nl/ (-'Bestuur en be-
De voorzitter bedankt het organisatieco- halverwege het boekjaar heeft  wat leid', -,laarverslag'). De voorzitter stelt
mit6 van Fysica 2005 Er waren naar problemen  in de boekhouding opge- het verslag ter discussie. Er zijn geen op-
schatting 250 deelnemers aanwezig. leverd. Hierdoor was de financiele af- merkingen vanuit de zaal, waarna  de
De voorzitter vraagt of iedereen akkoord rekening over het jaar 2004 later ge- voorzitter het verslag goedkeurt.  De
is met de agenda van de vergadering en reed dan normaal. Deze was daarom voorzitter bedankt de secretaris voor
stelt deze vervolgens ongewijzigd vast. niet terug te vinden in het aprilnum-   zijn werk.

mer van het NTvN, wat gebruikelijk is.
2 NOTULEN VAN DE ALGEMENE Deze zal alsnog in het volgende NTvN 5 FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN  DE

LEDENVERGADERING VAN 14 MEI geplaatst worden. Hierop wordt in PENNINGMEESTER

20o4 agendapunt 5 teruggekomen. De voorzitter stelt het financieel jaarver-

De  notulen van de vorige algemene  le- • Hetjaarverslag is ditjaar in een nieuwe    slag, de balans  2004  en de begroting
denvergadering, gehouden op 14 mei vorm  verschenen.  In  het NTvN staan     2005 -welke ter plekke ter inzage liggen

2004 0pde campus van de Universiteit alleen de meest belangrijke gegevens   [21 - ter discussie. De eerste penning-
Twente, zijn gepubliceerd in het NTvN die de vereniging in zijn algemeenheid meester, dr.ir. J. Konijn, geeft een toelich-

70 (2004), 290-292. De voorzitter vraagt aangaan. jaarverslagen van de secties   ting op het financieel jaarverslag en de

of iemand nog op- of aanmerkingen op zijn op internet te vinden, zie ook balans 2004. Hij verontschuldigt zich
dit verslag heeft. Er is geen commentaar agendapunt 4. voor het feit dat deze stukken niet voor

300 vanuit de zaal en de voorzitter stelt deze • lysica 2006 zal volgend jaar in Leiden de vergadering beschikbaar waren. Zoals

notulen daarom ongewijzigd vast. De worden georganiseerd, in samenwer-  ook al bij de mededelingen gemeld,
voorzitter bedankt de secretaris, king met de Belgische Natuurkundige heeft de overgang naar een nieuwe fi-
dr. E.WA. Lingeman, voor zijn werk. Vereniging. Zij houden hun sympo- nanciale administratie halverwege het

sium dit jaar samen met de Fransen. Er    jaar wat vertraging opgeleverd. Daarbij
3 MEDEDELINGEN wordt op dit moment overwogen om moesten een aantal fouten in de admi-
•  De Nederlandse Natuurkundige Vere- er een tweedaags symposium van te nistratie gecorrigeerd worden.   In-

niging heeft een grote operatie achter maken. Een datum is nog niet bekend, middels  is de financiele administratie
de rug. Tijdens de vorige ledenverga- maar zal zo snel mogelijk vastgelegd   weer op orde en liggen de stukken zoals

dering werd gemeld datadministratie- en bekendgemaakt worden [1]· ze nu ter tafel liggen bij de accountant
kantoor Wissenraet   & Van Spaen-     • De secretaris zal wegens gezondheids- ter controle. Er is derhalve nog geen ac-
donck (W&vS) per i juli 2004 het redenen tijdens deze Algemene Le- countantsverklaring.
contract met de NNv wilde opzeggen. denvergadering aftreden.   De  werk-    In het NTvN van april 2005 stond dat het
Dit kantoor verzorgde voor de NNV de zaamheden van de Commissie Werk-   jaar 2004 zou worden afgesloten met
ledenadministratie en de financiale gelegenheid zijn inmiddels afgerond een negatief saldo. Inmiddels is gebleken
administratie. Het bestuur heeft daar- en de secretaris werkt, in het verleng-    dat dit toch niet het geval is. Een aantal
om de beslissing genomen om een de hiervan, nog aan een database met belangrijke mee- en tegenvallers op een
eigen bureau op te zetten. Mw.drs. alle fysici die zijn afgestudeerd tussen rijtje:
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van de CBestuurstafel

ne Ledenvergadering 2005

•  De toegezegde bijdragen aan het werk Stichting vergoed. De Stichting verga-    zijn  dit  jaar ook veranderd. Voorheen
van de Commissie Werkgelegenheid dert hier 11 april 2005 over [3]· kreegde NNveen bedragvan€32.000al-
zijn pas zeer recent geTnd. Het bovenstaande zal uiteindelijk resul- gemene subsidie en daarnaast een hele-

•  De advertentie-inkomsten vallen dit teren  in een positief saldo  van  € 7677, boel kleinere, gerichte subsidies voor ac-

jaar wat tegen. Het is de bedoeling dat    mits de Stichting Physica inderdaad ge- tiviteiten die begonnen zijn als eenmalig,
de advertentie-inkomsten komend noemde subsidies toekent. maar intussen zijn uitgegroeid tot vaste

jaar hoger zullen zijn vanwege de in- NNv-activiteiten. Er is daarom afgespro-
spanningen  van het nieuwe NNv-bu- Prof.dr. G. van der Steenhoven, de twee-    ken  dat de NNV jaarlijks een algemene
reau. de penningmeester, neemt het woord subsidie van € 80.500 zal krijgen. Dit le-

• De NNv is namens Nederland lid van   over van de eerste penningmeester. Hij   vert dus meer beleidsvrijheid op. Mee-
de IupAp. De kosten die hieraan ver- bedankt de penningmeester voor het vallers op de ene post kunnen dan mak-
bonden zijn, werden altijd aan ons be- vele goede werk dat deze de afgelopen kelijker worden ingezet voor tegenval-
taald door de KNAW. Die heeft echter jaren heeft verzet. Hij kondigt aan enkele    lers op een andere. Daarnaast heeft de
te kennen gegeven dat zij in het ver- dingen te willen gaan veranderen in de   NNV nog de mogelijkheid om extra sub-
volg nog maar de helft wil betalen. Dit manier waarop de financiele administra- sidie  aan te vragen voor speciale  acti-
levert over 2004 al een tegenvaller op. tie gevoerd wordt. Hij wil dat de afreke- viteiten.
De  voorzitter  gaat dit besluit overi-     ning en de balans in het vervolg volledig Zoals al eerder gezegd heeft de NNV zich
gens nog aanvechten bij de KNAW. uitdegrootboeken gehaald kunnen wor-    tot doel gesteld meer industriEle  spon-

•  Fysica 2004 is met een nulsaldo afge-    den. Deze veranderingen zijn goed terug soringbinnen te halen. De hogere begro-
sloten, danI(zij bijdragen van de Uni-   te zien in de begroting voor 2005, met te inkomsten bij 'Advertenties en bijslui-
versiteit Twente. name bij de subsidie van Stichting Physi-    ters'  moet dan ook gezien worden  als

•  De  oprichting  van het bureau heeft    ca. Tot op heden bleven de subsidies van een doelstelling. Wanneer de inkomsten
circa € 24.000 gekost. De Stichting de Stichting Physica volledig uit de be- hierop tegenvallen, zullen uitgaven voor
Physica had hiervoor een lagere garan- groting en afrekening. Ze werden via ba- bijvoorbeeld de nieuwe website  en/of
tiesubsidie afgegeven, maar aangezien lansmutaties verwerkt. Hiermee was een de online ledenadministratie verlaagd
de overige kostenposten waarvoor de groot deel van de financien van de NNV worden.
Stichting Physica ons subsidieert lager   niet goed zichtbaar voor de leden. Deze
uitvielen, wordt een groter bedrag subsidies staan nu wei op de begroting. De voorzitter geeft mensen uit de zaal
hoogstwaarschijnlijk alsnog  door  de De afspraken met de Stichting Physica gelegenheid om vragen te stellen.

• Dhr. Brussaard vraagt waarom op de
balans de aandelen even hoog staan

als vorig jaar. De penningmeester ant-
woordt dat dit geen aandelen maar 30I

Samenstellingvan het NNv-bestuur obligaties zijn, en dat details hierover
ter vergadering niet bekend zijn. Dit

Voorzitter: Prof.dr.ir. H.E.A. van den Akker,  lid DB zal onderzocht worden.
Secretaris: Prof.dr. PJ. Mulders,  lid DB •  Mw. Biemansvraagtwaarom hetdebi-
Tweede Secretaris: Dr. E.WA. Lingeman,  lid DB teurenbedrag zo hoog is. De penning-
Penningmeester. Prof.dr. G. van der Steenhoven,   lid DB meester antwoordt dat veel van deze
Lid: Prof.dr. Ch.G. van Weert,   lid DB posten in begin 2005 betaald zijn.

• Dhr. Brussaard vraagt waar de Com-
Lid: Mevr.drs. J. van Dijk Lid: Dr. EJJ. Groenen missie Werkgelegenheid terug te vin-
Lid: dr. JA.M.M. van Haaren Lid: Dr. DJ. Hoekzema den is op de afrekening of balans. Er
Lid: Prof.dr. H. L8hner Lid: Prof.dr. H.WM. Salemink wordt geantwoord dat dit een van de
Lid: Dhr. R. Sanders Lid: Prof.dr. J.Schmitz zaken is die nog via balansmutaties
Lid: Mevr.dr. E. de Wolf verwerkt is.

•  Dhr. Cox vraagt waarom er maar € 50
Zie http://www.nnv.nl/ voor de contactgegevens. gereserveerd is voor Physics Unlimited.

Er wordt uitgelegd dat Physics Unlimi-
ted een stichting is, die opgericht is
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door studenten om een groot natuur- een visitatie. Voor deze accreditatie  • Dr. R Greidanus, beheerder van de
kunde-evenement voor middelbaar moet een omgevingsanalyse worden portefeuille'Bedrijfsleven' treedtaf als
scholieren in de Jaarbeurs Utrecht te gemaakt. In de praktijk komt dat bestuurslid. Dr. J. van Haaren treedt in

organiseren. Dit plan is niet haalbaar meestal neer op een alumni- en een zijn plaats aan.
gebleken. De € 50 die hier staan zijn bedrijfsenqu6te. De NNV dient bij de   • Dhr. B. van Lieshout treedt af als be-
voor de inschrijving bij de Kamer van opleidingen een voorstel in waarin de stuurslid, belast met de vertegen-
Koophandel. NNV deze raadpleging voor alle oplei- woordiging van de studenten. De

dingen samen op zich neemt. Ook nieuwe voorzitter van SPIN,

De vergadering geeft haar goedkeuring hierbij is er een synergie met de NNV- dhr. R. Sanders, volgt hem als be-
aan de gepresenteerde jaarcijfers, onder activiteiten, aangezien de NNv al stuurslid op.
voorwaarde dat de Stichting Physica in- meerdere malen een werkgelegen- • Prof.dr.ir. D. Lohse treedt af. Het be-
derdaad de genoemde subsidies afgeeft heidsonderzoek heeft uitgevoerd. De stuur heeft een opvolger in gedachte.
en dat de accountant de afrekening en accreditatie zal worden uitgevoerd De vergadering geeft de voorzitter
de balans goedkeurt. De vergadering be- door de Nederlands-VIaamse Accredi- haar fiat om deze persoon bij toezeg-
danI(t met een applaus nogmaals aftre- tatie Organisatie (NVAO), welke voort- gingte installeren of anders een ander
dend penningmeester Konijn. Op voor- komt uit de EU. persoon te benaderen.
stel van de voorzitter wordt ook de be- • Onderwijs blijft een prioriteit van het    •  Dr. E. Lingeman treedtafals secretaris,
groting voor 2005 door de vergadering bestuur, waarbij dit jaar dus vooral de maar blijft aan als tweede secretaris

goedgekeurd. nadruk komt te liggen op NiNa, zie met speciale opdracht. Hij zal zich nog

eerder punt minstens een jaar verdiepen in de da-

6 BELEID • Het bestuur gaat kijken in hoeverre tabase. Dagelijks Bestuurslid prof.dr.

De voorzitter ligt de aandachtspunten het mogelijk is om aan WYP2O05 een R Mulders neemt de taak van secreta-
van het bestuur voor het komende jaar vervolg te geven. ris over van Lingeman. Algemeen Be-
toe: •  Tot vorig jaar werd er jaarlijks een Gids stuurslid mw.dr. E. de Wolfzal Europe-

•  De voorzitter legt uit dat de NNV met uitgegeven waarin de contactgege- se Zaken van Lingeman overnemen.
het bureau een zo groot mogelijke rol vens van alle leden te vinden waren. In
voor de NNv en de natuurkunde in het 2004 is deze niet uitgekomen, omdat 8 WORLD YEAR OF PHYSICS 2005

algemeen wil gaan bewerkstelligen. het bestuur besloten heeft op de nieu- Gezien de uitgebreide aandacht  die  er
Het bureau moet de professionaliteit we website, die ook dit jaar gebouwd zowel in het NTvN als ook tijdens Fysica
van de vereniging gaan vergroten en gaat worden, een online ledenadmi- 2005 geweest is voor WYP2005 en
beter zichtbaar maken. nistratie te zetten. Deze zal alleen toe- wegens tijdgebrek, slaat de voorzitter

•  NiNa, de Vernieuwingscommissie Na- gankelijk  zijn voor leden. Leden die mettoestemming van de vergaderingdit
tuurkundeonderwijs havo/vwo waar- geen toegang hebben tot internet agendapunt over.
over in het NTvN gerapporteerd is, kunnen contact opnemen met het bu-

302
krijgt tot op heden te weinig geld van reau voor benodigde contactinforma- 9 RONDVRAAG
het ministerie om haar taken goed uit tie. Tijdens de rondvraag worden zowel ne-

te voeren. De NNV Wi| daarom bijsprin- Kort samengevat  legt het bestuur prio- gatieve als positieve meningen over het
gen en heeftvoor definanciering daar- riteit  bij het onderwijs en service aan toneelstuk tijdens Fysica 2005 geuit.
van een begroting bij de Stichting Phy- haar leden en de natuurkundewereld in Daarnaast wordt er bewondering uitge-
sica ingediend. De NNV zou voor NiNa het algemeen. sproken voor het NTvN. De combinatie
mailings gaan uitvoeren, evaluatiecon- van aandacht voor het verleden en het
ferenties gaan organiseren  en  een 7 SAMENSTELLING BESTUUR heden wordt zeer gewaardeerd.
nieuwe website gaan (laten) bouwen. Vier bestuursleden nemen tijdens deze
Tevens wil de NNV proberen om voor Algemene Ledenvergadering afscheid 10 SLUITING
NiNa meer geld van de overheid te   van het bestuur en twee personen wor- De voorzitter sluit om 19.30 uur de ver-
krijgen. Verder zal de NNV zovee| mo- den nieuw aangesteld. Op verzoek van gadering.

gelijk gebruik maken van de synergie de voorzitter stemt de vergadering met CARLIJN LANGEVELD

die er bestaattussen NiNa- en NNV-ac- de volgende bestuurswijzigingen in: NOTEN
tiviteiten. • Dr.ir. j. Konijn treedt af als penning- 1  De datum voor Fysica 2006 is inmiddels vast-

0 In 2007 zal er een accreditatie van alle meester en verlaat het bestuur. Hij gesteld op vrijdag 28 april 2006.

natuurkundeopleidingen plaatsvinden. wprdt opgevolgd door prof.dr. G. van 2  Deze zijn inmiddels gepubliceerd in NTvN 71

Een accreditatie is veel strenger dan der Steenhoven. (2005), 153-155·
3  En heeft hiermee ingestemd.
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Advertentie

N I Euws

FoM en Car| Zeiss
samen in onderzoek
voor chipindustrie ' COI-IEREnT

Coherent (NASDAQ: Cohr) maakt vanaf 1966 hoogwaardige lasersystemen
De Stichting FOM en optiekspecialist Carl voor toepassing in wetenschap en industrie en is met een hoofdkantoor in
Zeiss gaan een gezamenlijk onderzoek- Santa Clara (CA/USA) en 2 200 werknemers wereldwijd toonaangevend in de
programma uitvoeren naar een nieuw laserindustrie.

type optiek voor het schrijven van struc- Wij verbinden innovatie met ervaring.

turen voor computerchips. Deze optiek Om op het gebied van hoogtechnologische Lasertechniek verder temoet rond 2009 klaar zijn voor gebruik.
groeien, zoeken wij voor ons Nederlandse en Duitse kantoor een

Het onderzoek moet leiden tot spiegels
waarmee licht met een golflengte van
13's nanometer (extreem ultraviolet) ge Scientific Sales Engineer (WM)
bruikt kan worden om kleinere structu-
ren op chips te schrijven dan met de hui-

De functie. U bent verantwoordelijk voor de verkoop van de zeer

hoogwaardige Coherent laserproducten in de Benelux en Duitsland en maakt
dige optische technieken mogelijk is. deel uit van een team met ervaren collega's.
Bij de productie van computerchips
wordt het patroon van de chip op een Het profiel. U heeft een afgeronde opleiding (Technische) Natuurkunde,
plak silicium afgebeeld; dat gebeurt in Fysische Chemie of Lasertechnologie, u heeft affiniteit met lasertoepassingen

en tot 3 jaar werkervaring in een technologische omgeving.
zogeheten wafersteppers. De grootte van U bent een teamspeler met een hoge graad van zelforganisatie.de details dieafgebeeld kunnen worden, U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in
wordt beperkt door de golflengte van Nederlands en Engels, en spreekt bij voorkeur ook Duits en/of Frans.

Verkoopervaring is een pra.

Het aanbod. Coherent biedt een aantrekkelijke fulltime baan met veel vrijheid
in de planning en invulling van werkzaamheden. Naast een aantrekkelijk en
gedeeltelijk prestatieafhankelijk salaris zijn er uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden. U kunt rekenen op een gedegen introductieprogramma

f                              en een enthousiast internationaal team van collega's. Arbeidsrelaties
kenmerken zich door snelle besluitvorming en ongecompliceerde sfeer.

A          #1
)                                                                            Interesse? Uw reactie met motivatie en C.V., per brief of mail naar:

-     *                                                                                             COHERENT B.V.
- Kanaalweg 18A - 3526 KL UTRECHT -

-,             J                                                                              coherent.bv@coherent.com
Meer informatie: Corine Peerenboom of Joris van Nunen, tel 030 280 6060

t U vindt ons ook op www.coherent.nl of www.coherent.com

1  0.4 Work in the centre of light!.
; -V 303,./

6          \ 4,\

,1                                                                            Een aantal spiegels na fabricage.
[Foto: Nout Steenkamp/FMAX]

het gebruikte licht. Zichtbaar licht is tot violet licht (EUV) Zijn. De golflengte van het volgende laagje molybdeen  ook
een golfiengte van ongeveer 300 nano- dit licht is echter zo kort dat het met ge-    weer voor een paar procent weerkaatst,
meter bruikbaar;  bij een kleinere  golf- wone spiegels of lenzen niet efficidnt ge- enzovoort. De laagjes silicium, die door-
lengte werkt gewone optiek niet meer. bundeld kan worden. Rijnhuizen heeft zichtig zijn voor Euv, zorgen er door hun
Zowel de lichtbronnen als de spiegels en hiervoor een oplossing ontwikkeld in de speciaal voor dit licht gekozen dikte voor
lenzen voor zichtbaar licht zijn tot in de   vorm van zogeheten multilaagsspiegels.   dat al die beetjes weerkaatst EUV elkaar

perfectie ontwikkeld. Om de stap naar Deze bestaan  uit zo'n honderd laagjes steeds versterken.
kleinere structuren, nodig voor snellere   van elk slechts enkele nanometers dik. Carl Zeiss draagt een bedrag van 5 mil-

chips, te kunnen zetten zoeken fabrikan- De laagjes bestaan afwisselend   uit   joen euro aan het onderzoekprogram-
ten hun heil in licht van kortere golfleng- molybdeen en silicium. Het molybdeen    ma bij en FOM betaalt er 2,5 miljoen euro
ten. De eerstvolgende grote  stap voor- weerkaatst een paar procent van het Euv    aan.
waarts zal hetgebruik van extreem ultra-   en laat de rest door. Die wordt dan door BRON: FOM

september zoos    NEDERLANDS TuDSCHRIFTVOOR NATUURKUNDE
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Waar ligt jouw interesse?                                                                               i                                      i 1 li  i  -
Voor de technologische ondersteuning bij alle hieronder genoemde onderzoek-                     I i i l-
programma's zoeken wij een procestechnoloog (HBO niveau). Je werkt in een "i'l i   'iii    i
multidisciplinaire omgeving in de laboratoria van de clean rooms in het Delfts
Instituut voor Micro-elektronica en Submicrontechnologie (DIMES). Ook maak . ·    i       i                          iii

je deel uit van het Integrated Circuit Processing (ICP) team. Je bent mede-           l i            i.   i               i             . .   i-i     i   I
verantwoordelijk voor de goede werking van de geavanceerde apparatuur.                         i              i               i        i i i i I i ..1

In het onderzoekprogramma "Microsystems and Micro-                                                                                         -
Electro-Mechanical components (MEMS)" is plaats voor i i 1 1

twee post-docs, beide voor de duur van twee jaar.               , .,                                                     iIi i 1 i 1 1

1 1

In het onderzoekprogramma "Thin-film Silicon Device                    ·  · ' - i i    i  i I i    11
Technology", hoofdlijn dunne film transistoren, zijn                              i              i            -
vacatures voor een post-doc voor de duur van maximaal 1 1 .. il   I i.
4 jaar en voor twee promovendi. Voor de hoofdlijn dunne film zonnecellen h i i li             11         1            I i

worden twee promovendi gezocht. opwekking van goedkope, schone elektriciteit
uit zonlicht.

Het speelveld
In het laboratorium worden nieuwe technieken op het gebied van de silicium Meer weten of solliciteren? TU Delft
hal fgeleidertechnologie onderzocht en ontwikkeld. Kijk dan op onze website: http://ectm.et.tudelft. nl
Het onderzoekprogramma "Silicon Device Integration" richt zich op de of op http://www ewi.tudelft.nl Technische Universiteit Delft
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