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De Scoop is zeker niet het eerste blad voor
natuurkunde- en wiskundestudenten aan de UvA.
Sommige docenten kijken met een melancholieke
blik uit het raam als je de naam van de voorouders
van Scoop laat vallen: Stroom en Afleiding. Deze
bladen toonden qua inhoud sterke gelijkenis met
de Scoop. We hebben geprobeerd voor het blad
een naam te kiezen in traditie van zijn voorgangers.
Maar dat was niet zo makkelijk. Integraal of
Viscositeit is toch geen optie?
Stroom en Afleiding zijn nu dood. Waarom? Zo
gaan die dingen, mensen studeren (eventueel) af,
vinden geen vervanging en het blad is foetsie. Dit
extinctiefenomeen willen we voor de Scoop
voorkomen. Ik zou graag over dertig jaar even
langs de NSA willen gaan (wie weet waar ze dan
gevestigd zullen zijn, en of ze überhaupt nog
bestaan) en de drieënnegentigste aflevering van
de Scoop bekijken (ja, is doorgerekend).
Dus bij deze een oproep: Wie wil de Scoop in leven
houden? Je kunt daar op verschillende manieren
aan bijdragen. Als je een leuk idee hebt voor een
artikel, maar je wilt het zelf niet uitvoeren, mail het
ons, dan kan één van ons er misschien aan
werken. Of schrijf zelf een artikel (vertel wel eerst
waar het over zal gaan, onze censuur is niet streng
maar er zijn grenzen). Of word redacteur. Dat
houdt in dat je één keer in de drie weken
brainstormt met de rest van de Scoopgang. Als één
van de ideeën tijdens het brainstormen jou
aantrekt, kun je dit zelf uitvoeren. Anders kun je
iemand benaderen om een artikel te schrijven, of
bijvoorbeeld een docent interviewen.
Als dit je toch niet aanspreekt, dan zijn we ook blij
als je een trouwe lezer van Scoop bent en blijft
genieten van de gevarieerde inhoud. In deze
aflevering van de Scoop vind je informatie over ijs,
fietsen, het keuze-axioma en k-space microscopie
(het is dus duidelijk geen themanummer). Geniet
ervan en als je een prijs wilt winnen, laat dan je
hersens los op de puzzels.
Charles Mathy
Hoofdredacteur
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Woord van de voorzitter
De NSA is in volle vaart. Met de opkomst van commissies en dus de
uitbreiding van het NSA-team begint het eindelijk ergens op te lijken. Zo is er in
januari voor het eerst een gala georganiseerd, is de studiereis naar Frankrijk in
mei reeds volgeboekt, en komt er tegelijk met deze Scoop een smoelenboek
uit voor alle 'bachelorstudenten’.
Maar beste lezer, we kunnen het niet alleen. En daarom zijn wij op zoek naar
nieuwe leden voor de activiteitencommissie. Jaarlijks is 500 euro beschikbaar
om leuke dingen te organiseren voor de leden, zoals een dagje paintballen,
een liftwedstrijd, een tafeltennis- of een risktoernooi. Ook het zaalvoetbalteam
en het Batavierenrace-team gaan via de activiteitencommissie. Lijkt het je leuk
om mee te helpen, neem dan contact op met ondergetekende.
Dan rest mij nog de agenda voor de komende tijd:
6 februari: Borrel
Iedere eerste donderdag van de maand is er NSA-borrel in de Diamantslijperij, van
16:00 tot 22:00. Kom eens een keer langs.
11 februari: Escher museum
Dinsdagmiddag 11 februari gaan we naar de tentoonstelling "Escher in het
Paleis" in Museum het Paleis in Den Haag.
26 februari, 16.00 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens de ALV moet het bestuur (wij dus) verantwoording afleggen tegenover
de leden (jij dus), over alles wat het bestuur heeft gedaan dan wel nagelaten.
Dit is de gelegenheid voor jou om ons te laten weten wat je er van vindt, wat er
moet veranderen, of om bijvoorbeeld een nieuwe commissie op te richten. De
drank na afloop is gratis; komt allen. Het zou verplicht moeten zijn.
25-26-27 april: Batavierenrace
Ook gaat de NSA weer mee doen aan de Batavierenrace, na de verdienstelijke
29e plaats van vorig jaar. De Batavierenrace is de grootste estafetteloop ter
wereld, en wordt dit jaar gehouden op 25-26-27 april 2003. De totale
loopafstand bedraagt ruim 175 kilometer en is onderverdeeld in 18 heren- en 7
damesetappes. Lijkt het je leuk om mee te doen in het NSA-team, stuur dan
een mailtje naar ondergetekende. We doen vooral voor de lol mee, je hoeft
geen hele goede hardloper te zijn.
Namens het NSA-bestuur,
Thomas Miedema
email: twmiedem@science.uva.nl
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Mark Golden

Mark Golden and WZI
Mark Golden is a condensed matter researcher, currently working for the
WZI. In this article, he talks a bit about himself and introduces a new exciting
instrument soon to be found at the WZI: the k-space microscope.
Opening
I was delighted to agree when given the opportunity to
use an article in Scoop to introduce myself and my work
to the physics student community here at the UvA. In
October 2001, I was appointed Professor for Condensed
Matter Physics at the Van der Waals Zeeman Instituut.
The last 15 months at the UvA have been - to say the
least - highly interesting ones for me, with plenty of
unexpected challenges and new experiences cropping up
along the way. Thus, at the outset of the New Year, it's
both fitting and pleasant to focus on the bright scientific
future that physics at the UvA undoubtedly has, and to
sketch a little of what I'm contributing to the great
comeback story currently unfolding at the Van der
Waals-Zeeman Institute (WZI).

Figure 1 - Mark
looking his smartest.

Life before UvA
Firstly, maybe, a bit about myself. I'm 35 and come from the other side of
what I was taught to call the English Channel. After studying at the University
of Durham, I did my PhD at Imperial College, London, finishing at the very
end of 1991. A few days later, and armed with a NATO postdoctoral
fellowship, I sought my fortune as a postdoc at the Kernforschungszentrum in
Karlsruhe on the borders of the Black Forest in SW-Germany. Despite what
the combination of the words NATO and 'kern' (nuclear) may suggest, I
wasn't working on a bomb, but investigating the electronic structure of highTc and fullerene-based superconductors using spectroscopic methods under
the guidance of Jörg Fink, one of the big shots in the field. In 1994, I took up
a position as Group Leader at the newly refounded Institute for Solid State
and Materials Research (IFW) in Dresden, thereby continuing my
collaboration with Jörg Fink who had just been appointed Institute Director in
Dresden. In the same year I married a molecular biologist from Leiden whom
I met in the Karlsruhe research centre - we now have two young children. In
the period 1994-96 I was also able to liberate a salary from Brussels in the
form of an Individual Marie Curie Fellowship: proof at least that this
Englishman isn't a Eurosceptic. The Dresden institute was an interesting
place: a non-university institute of considerable resources getting to grips
with a fascinating and challenging change of orientation brought on by
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reunification following the fall of the Berlin wall. My operation - the
Spectroscopy Group - grew and matured nicely, and in 1998 I was promoted
to Section Head. It was from this position that I left Germany for the UvA.
A warm welcome
Autumn of 2001 was not an easy time to arrive at the WZI. The full extent of
the asbestos crisis, and the serious consequences it would have for the
research programme of the Institute were starting to become clear.
Nevertheless, both the academic and support staff as well as the PhD
students gave me a warm welcome. The fact that they always took time to
help me out as a new-starter - despite the fact that in some cases they were
fighting for their own scientific survival - showed me at an early stage a
strength of spirit and ambition here at the WZI which confirms to me that my
decision to come here was the right one - despite the asbestos! The tireless
drive shown by the WZI-ers has been matched by the University's long-term
commitment to experimental physics in the form of the complete renovation
of the Valckenierstraat, home of the WZI, and the Institute for Theoretical
Physics. 15 months on, we are only a couple of months away from the reopening of the first fully-renovated wing of the building, also containing
custom-made lab space for my own research activities. In the coming
months, the WZI's buildings will be transformed from the category 'problem',
to a first-rate centre for high level physics research and the envy of our
colleagues elsewhere in the Netherlands and further afield.
My research
I like physics: this seems like a stupid thing to say for a physics professor,
but today, just about exactly eleven years after my PhD I still find the mix that
is physics research just as exhilarating as I did at day one. The search for
what lies behind a phenomenon or observation that one finds fascinating
remains to me the source of job satisfaction par excellence. Added to that,
working in an environment of people (colleagues and students) as unwilling
to only half-understand something as they are willing to throw out the
experimental or theoretical rule book (or both) in order to get to the bottom of
the problem is a daily injection of energy and motivation that no 9-'till-5 job I
know can give you.
The main theme running through my research is using experiment to provide
us with information on the 'real world' of solid state systems which display
behaviour way beyond the accepted pictures we learn in the textbooks. Here
the challenge is getting to grips with the true 'many-body' problem of how
23
~10 electrons interact with one another (and the lattice) when forced to
reside in a single cm 3 as in a typical solid. In particular, systems in which the
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repulsion effects between the electrons
(correlations) are strong exhibit an
unparalleled wealth of properties - with
magnetic, insulating, metallic and
superconducting behaviour living side-by1m
side, or even co-existing, in materials which
on the face of it appear almost identical in
their composition. Compounds of the
transition metals (in the centre of the
periodic table), such as the solid state
science discovery of the late 20th century the high temperature cuprate
superconductors - together with other
systems such as the colossal magnetoresistance manganites are virtuoso
examples of how the electronic, magnetic
and orbital/structural degrees of freedom of
a solid are intertwined on a microscopic
level. Analogous phenomena can also be
found in the family of carbon-based
systems built up from the football-shaped
fullerene molecule C60. The connection
Figure 2 – The new k-space
here with the transition metal systems
microscope, soon to be found in
being that the low degree of overlap
the basement of the WZI.
between the wavefunctions of the
molecular orbitals of each C60, combined
with the compactness of the molecular
orbitals themselves, leads to strong correlation effects just as in the 3d
(transition metal) and 4f (rare earth) electron systems. Together with many
thousands of scientists worldwide, I find the challenge of trying to understand
these systems irresistible.
My approach is to use spectroscopies that interrogate the electrons in the
system: the electrons are responsible for the extraordinary behaviour, thus
we want to learn as much about them as possible. The tools of the trade are
big, complicated looking ultra-high vacuum machines, which in fact exploit
simple, elementary excitations of electrons in a solid such as photoionisation,
photoabsorption and inelastic scattering. At the moment, we’re busy building
up a new facility for high resolution angle-resolved photoemission, maybe
better described as k-space microscopy. This system, which will be
commissioned in the first half of this year, is funded at a level of more than €
1 million from a combination of FOM and WZI and will be both unique in the
Netherlands and among the very best in the world, giving us a glimpse of the
inner workings of, for example, the high-Tc superconductors with
unprecedented precision. The particular strength of this technique is that it is
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a direct probe of the electronic states in k-space, or reciprocal space, the
natural habitat of electrons in a periodic system.

Figure 3 - Fermi surface map of
the high-Tc superconductor
Bi2Sr2CaCu2O8 from angle
resolved photoemission.

Figure 3 shows an example of a
momentum (or k-vector) map of the
electrons in a high-Tc superconductor. The
bright regions contain the most electrons,
and in this case - as the energy cut is set
to EF - delineate the projection of the Fermi
surface of this system onto the basal kx,ky
plane. The full dataset contains many
'layers' at different energies, thus
delivering simultaneously the momentum
and frequency dependence of the
electronic states in the system, as well as
providing unique information on the
interactions felt by those charge carriers.
Given our greatly improved experimental
probes and excellent single crystal
samples grown in-house, we are confident
that, in combination with high-level theory,
we will ultimately help to unlock the
secrets of strongly correlated systems
such as the high-Tc superconductors,
which have resisted the best efforts of so
many researchers worldwide for more than
15 years since their discovery.

Great expectations
My research group forms part of the Condensed Matter Physics Group at the
WZI, a lively collection of ambitious young scientists devoted to the
investigation of the electronic, magnetic and optoelectronic properties of
novel materials. We have openings for motivated physicists wanting a taste
of working at the leading-edge of solid state physics research. Opportunities
span from openings for MSc projects to 4-year Ph.D. positions and postdocs.
My group is currently looking for three PhD students (2 UvA and 1 FOM
position) and a postdoc to join in the very first ‘Amsterdam’ measurements of
this kind using both a lab full of brand new, world-beating apparatus here in
the WZI as well as at international synchrotron radiation sources such as
BESSY (Berlin), SLS (Zürich) and ELETTRA (Trieste).
If you'd like to join us or simply learn more about our work, send me a mail
(mgolden@science.uva.nl), drop round in person, or visit
www.science.uva.nl/research/wzi/cmp.html.
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Jorn Mossel

IJstijd
De winter zit er alweer bijna op. Erg streng was de winter tot nu toe niet, er is
maar weinig geschaatst. Wel was het prima weer om te experimenteren met
ijs. In dit artikel worden een paar experimenten besproken, uitgevoerd door
o.a. een scholier, een wetenschapper en een poolreiziger.
Onderkoeling
Bekend is dat ijs bij 0°C smelt. Vaak wordt
gedacht dat ijs ook altijd bij 0°C bevriest, dit is
echter niet het geval. Toen we prof. Bernard
Nienhuis hiernaar vroegen kregen we te horen
wat hij in zijn studententijd had gedaan. Op
een dag moest zijn ijskast worden ontdooid,
omdat deze te veel ijs (rijp) bevatte. De
meeste mensen zouden dit ijs weggooien,
sommigen zouden het opeten, maar Nienhuis
bedacht een experiment. Hij vulde een bak
met het ijs voegde hieraan toe een flinke
Figuur 1 - Het vriesproces van ijs.
hoeveelheid zout, en zette in het midden een
pannetje met leidingwater. Door de
vriespuntdaling smolt een klein deel van het ijs en werd het mengsel kouder.
Het gesmolten deel zorgde voor goed contact tussen het pannetje en het ijs.
Na een lange tijd was er nog geen sprake van ijsvorming in het pannetje.
Nienhuis stak zijn vinger in het water om een idee te krijgen van de
temperatuur. Spontaan ontstonden er lange ijskristallen kriskras door het
pannetje, en wel zo snel dat het met een duidelijk geluidseffect gepaard ging.
Het water was inderdaad erg koud. Prof. Nienhuis was in aanraking
gekomen met het verschijnsel onderkoeling.
Voordat een ijskristal gevormd kan worden moet er al een klein stukje
aanwezig zijn, een nucleus. Als de temperatuur van water boven nul is
worden er al nuclei van watermoleculen gevormd, maar die zijn niet stabiel
en vallen snel uiteen. Bij water ontstaan pas stabiele nuclei als de
temperatuur enige graden onder nul is. Het vormen van nuclei wordt
nucleatie (of beter Nederlands: kiemvorming) genoemd.
In figuur 1: is het vriesproces van ijs te zien. Het water koelt eerst af tot een
temperatuur Tc. Tc is ongeveer -2°C voor kraanwater, onder ideale
omstandigheden is Tc voor puur water -40°C. De externe warmtestroom Qe
is de warmte die het ijs afstaat aan een koudere omgeving. De interne
warmtestroom Qi wordt bepaald door de vrijkomende latente warmte bij de
vorming van ijs en de snelheid waarmee ijs wordt gevormd. Als de
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temperatuur Tc is bereikt is Qi gelijk aan Qe. Er zijn nu nuclei gevormd die
groot genoeg zijn om de kristalvorming op gang te zetten. Door de
kristalvorming zal Qi toenemen en dus groter worden dan Qe. De
temperatuur van het water/ijs zal stijgen tot 0°C. De temperatuur neemt
uiteraard niet verder toe omdat het gevormde ijs dan zou smelten en daar is
juist warmte voor nodig. De temperatuur van het water/ijs zal enige tijd
constant zijn, tot al het water is omgezet in ijs. De temperatuur van het ijs
kan nu verder dalen, Qi is inmiddels nul geworden.
Er zijn twee typen nucleatie: homogene en heterogene. Bij homogene
nucleatie vindt de nucleatie spontaan plaats, dit gebeurt alleen bij zuiver
water. Bij heterogene nucleatie, kan de kristalvorming vanaf een
onregelmatigheid plaatsvinden, bijvoorbeeld een vuiltje. Dit is ook de reden
dat water eerder aan de rand bevriest. Door het water te verstoren,
bijvoorbeeld door je vinger er in te stoppen, zal de heterogene nucleatie
eerder plaatsvinden. Dit zal dus gebeuren bij een temperatuur hoger dan Tc.
Nucleatie blijft een ingewikkeld proces, prof. Daan Frenkel van het AMOLF
onderzoekt nucleatie met behulp van computersimulaties.
IJszaag
Op een winterse avond vertelde mijn vader over een natuurkundig
experiment dat zijn natuurkundeleraar in de klas had uitgevoerd. Een blok ijs
van 5*5*20 cm werd aan weerskanten op een verhoging gelegd. Over de
breedte van het blok ijs werd een dunne koperdraad gelegd, die werd
gespannen door aan de uiteinden gewichten van ongeveer 4.5 kg te
bevestigen (zie figuur 2).
Wat bleek? De koperdraadconstructie zakte langzaam door het blok ijs heen.
Mijn vader en ik konden het niet eens worden over de effecten die een rol
spelen en in welke mate. De volgende dag voerden we het experiment uit om
de mysteries van de ijszaag te ontraadselen.
Door de grote druk die de koperdraad op het ijs
uitoefent daalt het smeltpunt. Het ijs onder de
koperdraad zal smelten en de koperdraad zal
zakken. Dit proces duurt enige tijd, en uiteindelijk zal
de koperdraadconstructie geheel door het ijs
zakken. Maar het blok ijs valt niet uiteen in twee
stukken zoals misschien werd verwacht. Doordat het
proces vrij langzaam verloopt (het duurt al gauw 15
min.) kan het smeltwater boven de koperdraad weer
bevriezen tot ijs. Op een kleine ruimte boven de draad na,
is er dus op geen enkel moment een gleuf in het blok ijs.
Een goede zaag is de koperdraadconstructie dus niet!
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Figuur 3 - Fasediagram van H2O.

IJstijd
Maar hoe zit nu met die smeltpuntverlaging?
In figuur 3 is het fasediagram van water te zien.
Hier is de druk uitgezet tegen de temperatuur van
water met de bijbehorende fase. Opvallend is dat
bij lage druk geen water meer kan voorkomen
maar wel stoom. Bij een druk van 0.006 bar en
een temperatuur van 0.01°C kan zowel ijs, water
als stoom voorkomen, dit wordt ook wel het
tripelpunt van water genoemd. Als we kijken naar
de faselijn tussen water en ijs zien we dat als we
de druk verhogen het smeltpunt omlaag gaat. Dit
in tegenstelling tot de meeste andere stoffen.

De reden dat de helling van de faselijn tussen ijs en water negatief is volgt uit
de relatie van Clausius-Clapeyron:

dP
L
=
dT T ⋅ ∆V

Bij gegeven hoeveelheid ijs is de L de totale latente warmte en ∆V het
volumeverschil tussen ijs en water. IJs heeft een groter volume dan water
dus zal ∆V negatief zijn. Als L = 330 ⋅ 10 J, T = 273 K en
3

∆V = −0.1 ⋅ 10 −3 m3 dan dP / dT = −121 bar/K. Willen we het smeltpunt van

ijs één graad laten dalen dan is daar een druk van 121 bar voor nodig.

In ons experiment maakten we gebruik van een koperdraad met een
diameter van 0.6 mm. Het gewicht wat aan de koperdraad hing was totaal 9
kg. De breedte van het ijs was 5 cm. De koperdraad oefent dan een druk van
29.4 bar op het ijs uit. Het smeltpunt zal maar 0.24°C dalen. De proef zal dus
alleen werken bij temperaturen groter dan -0.24°C. Het kleine temperatuur
verschil zorgt ervoor dat het ijs alleen onder de koperdraad smelt. Hierdoor
kan de koperdraad zakken het en gesmolten water erboven weer bevriezen.
Voor het smelten van ijs is latente warmte nodig, we moeten het blok ijs
blijven verwarmen maar zijn temperatuur zal niet veranderen. In onze situatie
smelt het ijs onder de koperdraad en bevriest het boven de koperdraad. Het
ene proces heeft warmte nodig het andere voert die juist af. Koper is een
goede warmtegeleider, de warmte die vrijkomt bij het bevriezen kan worden
gebruikt om het ijs onder de koperdraad te laten smelten. Het is dus
belangrijk dat de draad een goede warmtegeleider is. Als we een ijzerdraad
nemen zal het experiment langer duren, bij een nylondraad zal het niet
werken. Als we het experiment beginnen kan er nog geen water boven de
draad bevriezen, de latente warmte voor het smelten moet dan uit de
omgeving worden gehaald. Ook draagt de wrijving van de koperdraad bij aan
de latente warmte.
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Gletsjers verplaatsen zich over een dun filmpje water doordat de druk onder
de gletsjer zo groot is dat het onderste ijs smelt. Vaak wordt gedacht dat dit
ook het geval is bij schaatsen, dit blijkt niet te kloppen. De druk onder een
ijzer wordt geschat op 165 bar dit zou een smeltpuntdaling van -1.4°C
leveren. Bij temperaturen rond -5°C kan nog prima geschaatst worden, druk
verklaart het dus niet. Ook zijn er glij-experimenten gedaan met staal over
vast koolstofdioxide, bij koolstofdioxide leidt een grotere druk juist tot een
hoger smeltpunt. Recenter onderzoek heeft aangetoond dat de
asymmetrische omgeving van het ijsoppervlak ervoor zorgt dat de structuur
van de oppervlaktelaag verschilt van de structuur van de massa van het ijs.
De grenslaag vertoont vloeibare eigenschappen terwijl het toch in de vaste
aggregatietoestand zit. Dit 'waterige' laagje zou kunnen dienen als
smeermiddel en de lage wrijving tussen ijs en andere materialen kunnen
verklaren. Zoals zo vaak in de natuurkunde kunnen we de aanwezigheid van
het ‘waterige’ laagje verklaren door het roepen van de haast religieuze
uitspraak: “het systeem streeft naar minimale energie”. Een grenslaag met
een laag energieniveau is gemakkelijk te vormen en is erg stabiel. Er zijn
twee mogelijkheden voor zo’n grenslaag. In het ene geval grenst de
kristalstructuur van ijs direct aan de lucht. In het andere geval is tussen de
gas en vaste fase de vloeibare fase aanwezig, een ‘waterig’ laagje. De
tweede mogelijkheid blijkt inderdaad energetisch voordeliger te zijn. De dikte
van zo’n ‘waterig’ laagje is afhankelijk van de temperatuur. Bij het smeltpunt
is het laagje ongeveer 50 moleculen dik, bij lagere temperaturen zal de dikte
snel afnemen. Het ijs zou het beste moeten glijden in de buurt van het
smeltpunt. Maar rond het smeltpunt zal het ijs zachter zijn waardoor de
schaats dieper in het ijs zakt en dus meer wrijving ondervindt. Metingen
hebben aangetoond dat de optimale schaatstemperatuur -7°C is. Bij het WZI
zijn ze aan het onderzoeken of dit ‘waterige’ laagje toegepast kan worden als
smeermiddel. Zo’n ‘waterig’ laagje hoeft niet meer dan drie moleculen dik te
zijn, een dun filmpje olie is al gauw twintig moleculen dik.
IJs als warmtebron
Rond 1800 kwam de wetenschapper en walvisvaarder William Scoresby (Jr.)
tijdens een van zijn expedities op de Noordpool vast te zitten. Het is daar
uiteraard erg koud dus een vuurtje was wel welkom. Nu had Scoresby wel
buskruit maar geen middelen om het aan te maken. Er was alleen maar ijs.
Gelukkig voor Scoresby wist hij iets van natuurkunde en hij hakte een stuk ijs
uit van ongeveer 20*20*5 cm. Met een mes sneed hij hier een ronde schijf
van, en met zijn handen polijstte hij de schijf tot een lens met een diameter
van 15 cm. Met deze lens kon hij doormiddel van zonlicht het buskruit laten
ontbranden. Deze lens was zelfs zo krachtig dat hij er lood mee kon laten
smelten. De lens zelf smelt niet omdat het licht zich pas na de lens
focusseert.
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Milieuprobleem?
We nemen een glas met water en laten er een
ijsklontje in drijven. De dichtheid van ijs is lager
dan die van water vanwege de kristalstructuur van
ijs. Hierdoor steekt het ijs een stuk uit boven het
wateroppervlak. Als het ijsblokje nu smelt, wat
gebeurt er dan met het niveau van het water? Dit
blijft precies gelijk! De dichtheid water en ijs
verhoudt zich ongeveer als 10:9. Het blokje ijs zal
dus voor 9:10 onder water zijn (wet van
Archimedes). Dit is precies het volume van het
Figuur 4 - IJs kan in vele
gesmolten ijs. Ga maar na, het volume van water
kristalstructuren
en ijs verhoudt zich als 9:10.
voorkomen. Hier is de
Hé maar wacht eens even! Is het eigenlijk wel een
meest voorkomende ‘IJs
probleem dat het ijs op de poolkappen smelt, het
1h’ (de h staat voor
waterniveau neemt toch niet toe? Ja, maar niet al
hexagonaal) afgebeeld.
het ijs op de poolkappen drijft, een grootdeel
bestaat uit landijs. Oké, ik zal de vraag anders
formuleren: heeft het smelten van een ijsberg invloed op het zeeniveau? Ja.
In de eerste situatie gingen we uit van zoet, zeewater is echter zout. En als
we zout water bevriezen? Veel mensen zullen beweren dat dit niet kan, dit is
niet helemaal correct. We nemen een niet verzadigde zoutoplossing en gaan
deze bevriezen. Tijdens het vriesproces zal de bovenste laag water tot ijs
vormen, het zout is uit dit water verdwenen en opgelost in het water dat nog
niet bevroren is. Het toevoegen van zout zorgt ook voor een vriespuntdaling,
het wordt voor het overgebleven water steeds lastiger om te bevriezen. Een
verzadigde zoutoplossing bevriest bij -21.1°C, het resultaat is een mengsel
van ijs en zoutkristallen. Het meeste ijs bestaat dus volledig uit zoet water.
Het ijs op Antarctica bevat ongeveer 70% van al het zoetwater ter wereld.
Terug naar de ijsberg. De dichtheid van het zeewater en de ijsberg
verhouden zich ongeveer als 11:9. Echter, het volume verhoudt zich als 9:10.
Het niveau van het zeewater zal dus wel toenemen (ga na). Wel moet
worden gezegd dat het uitzetten van water (door de temperatuurstijging) van
veel groter belang is voor de stijging van de zeespiegel dan het smelten van
poolijs.
Warmer water bevriest sneller?
1969, Erasto Mpemba is een scholier uit Tanzania die wel eens ijs maakt
(om op te eten). Ik zal niet in details treden over hoe ijs maken in zijn werk
gaat, maar in het kort: je hebt een warme melkoplossing die je laat bevriezen.
Mpemba merkte op dat een warme melkoplossing eerder bevriest dan een
melkoplossing die al afgekoeld is tot kamertemperatuur. Mpemba ontdekte
dat dit werkwaardige effect ook optreedt bij water, dit wordt ook wel het
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Mpemba-effect genoemd. Voordat we verder gaan eerst een precieze
omschrijving van het Mpemba-effect. We hebben het twee identieke vaten
met evenveel water, het enige verschil is de gemiddelde temperatuur. Beide
vaten worden op exact dezelfde wijze gekoeld. Als het oorspronkelijke
warme water eerder bevriest treedt het Mpemba-effect op. Het Mpembaeffect zal niet onder alle omstandigheden optreden, als het ene vat een
temperatuur van 99.9°C heeft en het andere een temperatuur van 0.1°C is
het zeer onwaarschijnlijk dat het Mpemba-effect optreedt. Overigens was
Mpemba niet de eerste die het effect ontdekte, het was al bekend bij
Aristoteles.
De reactie van de meeste fysici die voor het eerst van het Mpemba-effect
horen zal zijn: “onzin”. Ze komen dan met het volgende bewijs: de tijd om het
oorspronkelijke warme water af te koelen is de tijd die het koude vat nodig
heeft plus de tijd die nodig is om het oorspronkelijk warme water af te koelen
tot de temperatuur van het oorspronkelijk koude water. Dit bewijs geldt als
alleen de gemiddelde temperatuur van het water een rol speelt. Er is echter
meer aan de hand. Naar het Mpemba-effect is veel onderzoek gedaan, er is
echter nog steeds geen eenduidige verklaring gevonden. Ik zal hier
weergeven welke effecten van invloed zouden kunnen zijn:
•

Verdamping: Het oorspronkelijk warmere water zal door verdamping meer
water verliezen, waardoor er minder ijs gevormd hoeft te worden.
Berekeningen hebben aangetoond dat verdamping het Mpemba-effect al kan
verklaren. Er zijn echter experimenten gedaan waarbij de vaten afgesloten
waren en verdamping geen rol speelt waarbij desondanks het Mpemba-effect
is waargenomen.

•

Convectie: Als we het experiment starten zullen beide vaten een uniforme
temperatuur hebben. Als de vaten afkoelen zal de temperatuur niet uniform
meer zijn. Als het oorspronkelijk warme vat de temperatuur van het
oorspronkelijk koude vat bereikt zal zijn temperatuur niet uniform zijn, terwijl
de temperatuur van het andere vat uniform was bij die temperatuur. Bij het
oorspronkelijk warme vat zal meer convectie (warmtestromen waardoor er
temperatuurverschillen ontstaan) zijn. De dichtheid van warm water is kleiner
dan die van koud water. Hierdoor zal het warme water zich aan de
oppervlakte bevinden, een zogenaamde hottop. Bij het oorspronkelijke
warme water zal er een grotere hottop zijn waardoor de warmte makkelijker
kan worden afgegeven aan de omgeving. Experimenten hebben
aangetoond dat convectie daadwerkelijk optreedt. Alleen is het onduidelijke
of convectie alléén het Mpemba-effect kan verklaren. In werkelijkheid is het
nog wat lastiger omdat de dichtheid van water bij 4°C een maximum heeft.
Als het water verder afkoelt zal juist het koude deel bovenkomen.
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•

Opgeloste gassen: Water bevat opgeloste gassen (o.a. O2 en CO2). Als het
water warmer is zal het minder gas bevatten. Dit zou kunnen leiden tot
betere convectie, of dat er minder latente warmte hoeft worden afgevoerd om
het water te laten bevriezen. Er zijn experimenten die hebben aangetoond
dat dit ermee te maken heeft. Maar er zijn geen
berekeningen die het verklaren.

•

Omgeving: Het warme water kan de omgeving
zodanig beïnvloeden dat de vriesomstandigheden
gunstiger worden. Zet de vaten bijvoorbeeld op een
laag ijs. Het warme water zal het ijs meer doen
smelten waardoor het vat dieper in het ijs zakt en
daardoor beter contact maakt. De
omstandigheden bij de verscheidene
experimenten zijn nogal verschillend en het is dus
lastig om hier iets over te zeggen.

•

Figuur 5 - Het oorspronkelijk
warme vat (links) zakt verder
in het ijs en zal daardoor
sneller afkoelen.

Onderkoeling: Het blijkt dat het oorspronkelijke warme water minder
onderkoelt, en daardoor eerder kan bevriezen. Er zijn een paar mogelijke
oorzaken waarom warmer water minder onderkoelt. Bij het oorspronkelijke
warme water zal de temperatuur door convectie minder uniform zijn, dit zal
de snelheid van onderkoeling beïnvloeden. Water op kamertemperatuur in
evenwichtstoestand bevat een maximaal aantal clusters van watermoleculen.
Zo’n cluster bestaat uit 280 watermoleculen en heeft de symmetrie van een
icosaëder (zie figuur 6). Als het water eerst wordt verwarmd, worden die
clusters grotendeels verbroken. Het afkoelen van het water gaat sneller dan
het weer opbouwen van deze clusters. Om water te
bevriezen moet het water eerst onderkoelen om
deze clusters te verbreken. Het oorspronkelijke
warme water hoeft dus minder onderkoeld te worden.
Opgeloste gassen kunnen ook van invloed zijn op
de onderkoeling. Warmer water bevat minder
opgeloste gassen. Dit werkt enerzijds averechts
omdat het water nu minder mogelijke
nucleatiepunten bevat. Maar tijdens het verwarmen
van het water ontstaan er kleine gasbelletjes van het
overgebleven gas die juist zorgen voor meer
nucleatiepunten.
Figuur 6 - Een cluster van
280 watermoleculen met
Mocht je na deze uitleg nog niet overtuigd zijn dan
de symmetrie van een
zit er niks anders op dan zelf het experiment uit te
icosaëder.
voeren. Voor referenties naar experimenten zie:
http://www.desy.de/user/projects/Physics/General/hot_water.html
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Advertentie

Gezocht: docent wiskunde
op kleine school van ± 440 leerlingen.
De Fontein, school
voor Vmbo-theoretische leerweg
Jan Bottemastraat 3A
1403 TG BUSSUM
tel. 035 6927676
Internet: www.fm.gsf.nl
zoekt vervanging voor het vak wiskunde:
•
•
•

per zo spoedig mogelijk wegens ziekte : 8 uur in klas 2;
per 1-2-2003 wegens managementtaak: 4 uur in klas 1 of 2;
per 1-3-2003 wegens zwangerschapsverlof: 11-15 uur in klas
1,2 en 3.

Combinaties zijn mogelijk.
Reacties en inlichtingen bij:
Plv. directeur mevrouw Y.C.M. de Groot, e-mail: YdGroot@fm.gsf.nl
of de directeur mevrouw O.M.J. Jesse-van Hal.
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Vincent van der Noort

Ollekebollekes
Schrandere opmerking:
2
E = mc
Ja, Albert Einstein
beheerste zijn vak.

Mensen die eenmaal verslaafd zijn
aan het bedenken van
ollekebollekes ontwikkelen een
soort zesde zintuig dat allerlei
alarmbellen doet rinkelen zodra ze
in het dagelijks leven een
zeslettergrepig woord met de
klemtonen op de juiste plaats
tegenkomen. Deze woorden zijn
over het algemeen een beetje
zeldzaam. Maar intuïtief lijkt me
dat er in de schemerachtige
wereld der wis- en natuurkunde
zoveel moeilijke lange woorden
voorkomen dat er vast een hoop
geschikte zeslettergrepige
woorden te vinden zijn. Ik roep dan
ook iedereen op de wereld, of
althans de Scoop te verrijken met
nieuwe wiskunde- en natuurkundeollekebollekes.

Ook zijn betoog was zeer
argumentatierijk.
(Blijft achterwege hier
voor het gemak.)
Bovenstaande gedichtje van Drs.
P. is een ollekebolleke.
Ollekebollekes zijn gedichtjes van
acht regels waarin de vierde regel
op de achtste rijmt. Ze worden
vooral gekenmerkt door hun
strakke metrum, dat er in abstracte
vorm zo uitziet:
olleke bolleke
olleke bolleke
olleke bolleke
olleke bol

De onderstaande vijf
ollekebollekes zijn van mij. Wie
volgt?

olleke bolleke
olleke bolleke
olleke bolleke
olleke bol

Raadselen, raadselen.
Allard P. Schrödinger
deed in een doos
een atoom en een kat.

Dat loopt lekker, niet waar? Het
verzinnen van ollekebollekes is
hiermee natuurlijk al een leuke
sport, maar om het extra uitdagend
te maken, is er nog een eis
toegevoegd, namelijk de zesde
regel bestaat uit slechts één woord
(van zes lettergrepen).

Volgens de wetten der
quantummechanica
moest er iets spinnen
maar wist hij niet wat.
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Geïnspireerd? Pak pen en papier
en probeer zelf een paar leuke
ollekebollekes te schrijven. Stuur
ze dan op naar Scoop
(scoop@science.uva.nl) en wie
weet worden ze in de volgende
Scoop geplaatst.

Wat hoor ik nu meneer?
Noemde u wiskunde
zomaar een 'droog en
ongrijpbaar gebied'?
Dan kent u zeker de
cohomologische
anti-hermitische
Gauss-schoof nog niet!
Nu in de boekhandel:
An introduction to
some elementary
principles of...
Mensen, wat klinkt dat weer
allertoegankelijkst!
('t Blijft duizend pagina's
loodzware stof.)
Licht in de duisternis.
Morley en Michaelson
zochten de ether
(bekend van tv!)
Maar door een smerige
tijddilatatietruc
viel het die stakkers
verdomd nog niet mee.
x tot de n-de plus
y tot de n-de kan
simpelweg zelf nooit een
n-de macht zijn.
Immers: zij q hier een
Galois-extensionfield...
Ai, dit gedichtje
is net iets te klein.
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Bram Buijs

Het keuze-axioma
We komen allemaal wel eens in de situatie dat je keuzes moet maken.
Kiezen wat je gaat studeren, kiezen tussen studeren en gezelligheid, kiezen
tussen twee vriendinnetjes (of vriendjes) waar je verliefd op bent. Het zal je
geruststellen dat je je in zo’n geval voortaan kunt beroepen op het keuzeaxioma. Er zijn weinig stellingen die zo’n mooie naam hebben als het keuzeaxioma, ofwel ‘The Axiom of Choice’, en er zijn weinig stellingen die zo
omstreden zijn geweest en tot zoveel controverse hebben geleid. Alhoewel
e
de storm nu wel geluwd is, was er begin 20 eeuw een verwoede discussie
gaande onder wiskundige grootheden als Cantor, Hilbert, Borel, Dedekind,
Lebesgue, e.a. die raakte aan de fundamenten van de wiskunde. Dat het
keuze-axioma zo fundamenteel is voor de wiskunde komt omdat het eigenlijk
geen stelling is, zoals ik eerst zei, maar een axioma. Een axioma is iets dat
je aanneemt als iets universeel waars, iets wat je niet hoeft te bewijzen, en
zelfs niet kunt bewijzen, omdat je juist de axioma’s als uitgangspunt neemt
om andere stellingen te bewijzen. Verander je een axioma, dan verandert
dus de hele wiskunde: sommige dingen kun je plots niet meer bewijzen,
andere opeens wel. Alhoewel het zo lijkt alsof alles wat de wiskundigen
bewijzen onbetwistbaar waar is, is dit eigenlijk allemaal maar waar ten
opzichte van de axioma’s die ze als grondslag gebruiken. Maar veel
wiskundigen weten niet precies van welke axioma’s ze uitgaan, en dat blijkt
ook wel uit de geschiedenis van het keuze-axioma: het kan een boel
verwarring opleveren. Laten we dus eens bekijken wat het keuze-axioma
precies zegt....
Keuze-axioma (Axiom of Choice)
Voor elke familie F van niet-lege verzamelingen bestaat er een functie f (een
keuzefunctie) zodanig dat f(S)∈S ∀S∈F.
Hm-hm... zo-zo... Juist. Het ziet er erg abstract uit, maar laten we een
tastbaar voorbeeld nemen: stel we hebben 3 tonnen met elk 100 knikkers.
Het keuze-axioma zegt nu dat je uit elke ton één knikker kunt kiezen. Hierbij
bestaat de familie F uit drie tonnen (verzamelingen), en een keuzefunctie
(een ‘keuze’) wijst bij elke ton (verzameling in de familie) een knikker aan uit
die ton (element uit die verzameling). Nou nogal wiedes dat je wat knikkers
kunt uitkiezen, zul je zeggen. Maar wat als in elke ton oneindig veel knikkers
zitten? En als je oneindig veel tonnen in je ‘familie’ hebt zitten? Of zelfs
overaftelbaar oneindig veel? Het keuze-axioma zegt dat er zelfs bij een
overaftelbaar oneindige familie van verzamelingen een keuzefunctie bestaat.
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Dus zelfs uit overaftelbaar veel tonnen met elk oneindig veel knikkers kun je
een keuze maken, waarbij je uit elke ton een knikker kiest. Misschien dat je
dit helemaal niet zo opmerkelijk vindt. Nou, dat vonden Cantor en Hilbert
bijvoorbeeld ook niet. Het is dus ook niet zo gek dat voor 1905 een heleboel
wiskundigen het keuze-axioma onbewust en impliciet gebruikten; pas in 1905
werd het keuze-axioma voor het eerst als axioma geformuleerd. Toen bleek
er ook meer aan de hand: het keuze-axioma bleek equivalent met een aantal
andere stellingen die intuïtief een stuk minder duidelijk zijn, te weten het Welordeningsprincipe en Zorns Lemma. We zullen deze stellingen eens onder
de loep nemen, maar daarvoor moeten we eerst weten wat een wel-ordening
is.
Neem hieronder aan dat P een verzameling is en dat ‘<’ een relatie is tussen
de elementen van P.
Een partiële ordening (P,<) is
- transitief: ∀x,y,z∈P: x < y en y < z ⇒ x < z.
‘als y groter dan x, en z groter dan y, dan is z groter dan x’
- irreflexief: ∀x∈P: ¬(x<x)
‘voor elk element geldt dat het niet groter is dan zichzelf’
Een lineaire of totale ordening (P,<) is een partiële ordening met de extra eis:
- ∀x,y∈P: (x = y) of (x < y) of (y < x) (trichotomie)
‘voor alle x en y geldt: x ís y, of y is groter dan x, òf x is groter dan y’
Het verschil tussen een partiële ordening en een totale ordening is dus dat bij
een totale ordening alle elementen in relatie staan tot elkaar, terwijl bij een
partiële ordering sommige elementen ‘onvergelijkbaar’ zijn.
Een keten C in een partieel geordende verzameling (P,<) is een
deelverzameling C van P die lineair geordend is door <. Een bovengrens van
C is dan een element u∈P, zodat c≤u ∀c∈C.
Een element van a ∈P heet maximaal als er geen element x∈P bestaat met
a<x. In principe kunnen er meerdere maximale elementen bestaan in een
partiële ordening.
Een wel-ordening (P,<) is een totale ordening met de extra eis:
- elke niet-lege deelverzameling X⊆P heeft een kleinste element.
Met deze definities kunnen we het Wel-ordeningsprincipe en Zorns Lemma
formuleren.
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Wel-ordeningsprincipe (Well Ordering Principle)
Elke verzameling kan welgeordend worden.
Zorns Lemma
Laat (P,<) een niet-lege partieel geordende verzameling, zodanig dat elke
keten in P een bovengrens heeft. Dan heeft P een maximaal element.
Zorns Lemma wordt veelvuldig gebruikt in diverse gebieden (algebra,
analyse) om het bestaan van een maximaal element aan te tonen. Denk aan
een maximaal ideaal in een ring, of een basis in een vectorruimte. Het
lemma is equivalent met het keuze-axioma en het Wel-ordeningsprincipe, en
ik zal vooral op deze laatste twee de aandacht vestigen.
Het klassieke voorbeeld van een wel-ordening is de verzameling der
natuurlijke getallen ={1,2,3,…} met de ordening kleiner-dan (<). Neem je
een niet-lege deelverzameling X van , dan zal dit altijd een kleinste element
bevatten: begin te tellen vanaf 1, zit 1 in X, zo ja dan is dit het kleinste
element, zo nee beschouw 2. Zit 2 in X dan is dit het kleinste element, zo
nee ga door met 3. Je moet uiteindelijk op deze manier het kleinste element
van X tegenkomen, want als dat niet zo is dan was X leeg, in tegenspraak
met onze aanname.
Tot zover geen problemen, maar probeer je nu eens een wel-ordening voor
te stellen op de reële getallen . Dan moet we behalve een ordening ook
voor elke deelverzameling een ‘kleinste’ element aan kunnen wijzen. Goed,
we proberen de normale ordening kleiner-dan (<). Een deelverzameling als
[0,1] heeft wel een kleinste element, namelijk 0. En een interval [a,b] heeft
dan a als kleinste element. Maar wat is het kleinste element in het open
interval (0,1)? Hmm. Dat wordt lastig. Nee, dit gaat niet lukken met de
normale ordening. Maar of het met enige andere ordening wel lukt om aan
elke deelverzameling van een kleinste element toe te wijzen is zeer de
vraag. En dat was al de vraag in 1900 toen Hilbert er in een beroemd
congres op aandrong om te proberen een wel-ordening voor te
construeren.
De vlam sloeg echt in de pan, toen Zermelo in 1905 een bewijs van het Welordeningsprincipe publiceerde. In dit bewijs formuleerde hij voor het eerst het
keuze-axioma expliciet, en leidde vanuit het keuze-axioma af dat elke
verzameling een wel-ordening toestaat (en dus in het bijzonder de reële
getallen). Onder de wiskundigen ontstond nu grote verwarring, aangezien tot
dat moment veel mensen het keuze-axioma al impliciet gebruikten en het
zonder terughoudendheid aannamen, terwijl ze het Wel-ordeningsprincipe
verwierpen. Maar deze bleken nu equivalent! (Dat het keuze-axioma volgt uit
het Wel-ordeningsprincipe is veel makkelijker te bewijzen. Denk hier zelf
eens over na.) De discussie die toen losbrandde is ook verbonden met de
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discussie rond onze Nederlandse wiskundige L.E.J. Brouwer en zijn groep
van intuïtionisten, aangezien daar een hoofdthema was: wanneer bestaat
een wiskundig object? De keuzefunctie waarvan het keuze-axioma het
bestaan garandeert wordt verder niet expliciet gemaakt. Daardoor is de welordening die Zermelo maakte voor een willekeurige verzameling ook niet
expliciet: hij bewijst alleen dat er zo’n wel-ordening bestaat. Maar hoe die
eruit ziet?? Sommige wiskundigen, waaronder dus ook de latere
intuïtionisten, verwierpen deze non-constructieve wiskunde, maar als ze het
Wel-ordeningsprincipe
verwierpen
waren
ze
(door
Zermelo’s
equivalentiebewijs) ook gedwongen het Keuze-axioma te verwerpen. Maar
dit keuze-axioma was al onbewust in een heel groot deel van de wiskunde
gebruikt. Hier zullen we nog een voorbeeld van zien.
In de jaren 1918-1940 heeft een groep Poolse wiskundige in Warschau,
geleid door Sierpinski dan ook grondig onderzoek gedaan naar de rol van het
keuze-axioma in de wiskunde: in welke stellingen is het gebruikt, voor welke
stellingen is het onmisbaar en met welke stellingen is het equivalent? En het
blijkt dat voor veel van de huidige wiskunde het keuze-axioma onmisbaar is.
Enkele stellingen waarvoor het keuze-axioma noodzakelijk is: Tychonoff’s
Theorem – het product van compacte ruimtes is weer compact, enkele
maximaliteits-principes – elke vectorruimte heeft een basis, elk lichaam heeft
een algebraïsche afsluiting en die is uniek, Löwenheim-Skolem Theorem –
elke eerste-orde logica theorie die een model heeft, heeft een aftelbaar
model, Nielsen-Schreier Theorem (groepentheorie), Hahn-Banach Theorem
(functionaal analyse), Compactness Theorem (logica), Prime Ideal Theorem,
Ultrafilter Theorem. Duidelijk stellingen zonder welke het dagelijks leven
ondraaglijk zou zijn!
Een voorbeeld van een eenvoudige stelling waarvoor het keuze-axioma al
noodzakelijk is, is het Countable Union Theorem:
Countable Union Theorem
De aftelbare vereniging van aftelbare verzamelingen is weer aftelbaar.
Met aftelbaar wordt hier aftelbaar oneindig bedoeld, anders is de stelling
triviaal.
Bewijs: laat An een aftelbaar oneindige verzameling zijn, voor alle n ∈ . We
willen nu alle elementen van X = ∪n=1,2,3,… An op een rij zetten zodat we een
aftelling verkrijgen. Begin eens door de elementen van elke An op een rijtje te
zetten. Dat kan omdat deze aftelbaar oneindig zijn:
A1 = { a11 , a12 , a13 , a14 , ... }
A2 = { a21 , a22 , a23 , a24 , ... }
A3 = { a31 , a32 , a33 , a34 , ... }
...
.....
Nu kunnen we diagonaalsgewijs de elementen gaan opsommen:
X = { a11 , a12 , a21 , a13 , a22 , a31 , a14 , a23 , .... }
Op deze manier kom je elk element van X een keer tegen. Einde bewijs.
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Prima, zul je zeggen. Maar voor deze stelling hebben we het keuze-axioma
toch niet nodig? We hebben het immers nergens gebruikt! Het antwoord is:
toch wel, alleen op een slinkse manier. De crux is dat je een aftelbare
verzameling op een heleboel manieren op een rijtje kunt zetten (elk rijtje is in
feite een bijectie tussen die verzameling en de natuurlijke getallen ), en
hier kiezen we voor elke verzameling An een manier uit alle mogelijke
manieren (of eigenlijk een bijectie uit alle mogelijke bijecties). Hiervoor is dus
wel degelijk het keuze-axioma nodig. Om te bewijzen dat een oneindige
verzameling altijd een aftelbare deelverzameling bezit heb je op dezelfde
manier het keuze-axioma nodig. Omdat deze dingen intuïtief duidelijk lijken,
is het ook niet zo vreemd dat het keuze-axioma eerst al ongemerkt in de
wiskunde werd gebruikt.
Als je nu het keuze-axioma verwerpt, en alleen uitgaat van de andere
verzamelingtheoretische axioma’s die minder omstreden zijn, dan krijg je dus
een heel ander soort wiskunde. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om een
oneindige verzameling te construeren die geen aftelbare deelverzameling
heeft, een lichaam dat geen algebraïsche afsluiting heeft, of bijvoorbeeld een
vectorruimte die geen basis kan hebben. Omdat de meeste wiskundigen dit
erg onwenselijk vonden is het keuze-axioma door de meerderheid wel
geaccepteerd, en men neemt het Wel-ordeningsprincipe dan maar voor lief.
Het keuze-axioma is dan ook in de hedendaagse wiskunde inmiddels in
zoveel vakgebieden van essentieel belang, dat het verwerpen niet echt meer
een optie is. Maar behalve het onaangename non-contructieve karakter van
het keuze-axioma, zijn er nog enkele andere eigenaardige zaken die uit het
keuze-axioma voortvloeien: in het bijzonder het bestaan van niet-meetbare
verzamelingen, en daaruit het bestaan van zoiets als Tarski’s Appel. De
paradox van Tarski’s Appel is als volgt: er bestaan een eindig aantal
disjuncte deelverzamelingen van de bol (appel), die de bol opdelen, en die je
vervolgens weer kunt samenvoegen tot 2 bollen. Hoe kan dit!? Hoe kun je nu
méér volume maken? Dat kan omdat je aan de stukken waarin je de bol
opdeelt geen volume kunt toekennen, ze zijn niet-meetbaar. En omdat deze
deelverzamelingen d.m.v. het keuze-axioma worden bepaald zijn ze nietconstructief: het is niet mogelijk om ze expliciet ‘op te schrijven’, of zelfs
maar te schetsen. Als laatste voorbeeld wil ik dan ook de constructie van
zo’n niet-meetbare verzameling laten zien: een niet-meetbare
deelverzameling van het interval [0,1]. De opdeling van Tarski’s Appel maakt
gebruikt van hetzelfde idee.
De constructie van een niet-Lebesgue meetbare deelverzameling in het
interval [0,1]
Zij µ(X) de Lebesgue-maat op de reële getallen. Een maat is een functie die
aan verzamelingen een positief getal toekent (de ‘maat’ van de verzameling).
In het bijzonder heeft de Lebesgue-maat µ de volgende eigenschappen:
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(1)
voor de maat van een willekeurig interval [a,b] geldt: µ([a,b])=b-a, dus
precies wat je zou verwachten
(2)
µ is aftelbaar additief, dus µ(∪An) = ∑ µ(An) voor disjuncte
verzamelingen An. Dus heeft verzameling A maat 2, en verzameling B maat
3, dan heeft A∪B maat 5 (2+3), als A en B disjunct zijn tenminste.
(3)
µ is translatie invariant, dus het verschuiven van een verzameling
verandert zijn maat niet.
Definieer nu een equivalentierelatie op de reële getallen in het interval [0,1] :
x~y (x equivalent met y) ⇔ x-y is een breuk (ofwel een element van ).
Zoals gebruikelijk noteren we dan de equivalentieklasse van een getal x met
[x]. Nu gebruiken we het keuze-axioma om uit elke equivalentieklasse
precies één element te kiezen, en deze elementen samen noemen we de
verzameling M (M⊂[0,1]). Dit is onze niet-meetbare verzameling. Ga namelijk
de volgende eigenschap na:
(*) voor elk reël getal x (niet per sé in [0,1]) is er precies een uniek rationaal
getal q∈ , en een uniek element y∈M zodat x=y+q. Definieer nu voor elke
q∈ de verzameling
Mq := {y+q |y∈M}
en merk op dat deze verzameling slechts een translatie (verschuiving) is van
M. Maar nu volgt uit eigenschap (*) dat ∪q∈ Mq = , waarbij de Mq alle
disjunct zijn.
Hieruit volgt dat M niet-meetbaar is. Ten eerste geldt dat µ(Mq) = µ(M) omdat
Mq gewoon een verschoven kopie is van M. Stel nu dat µ(M)=0. Dan volgt
µ( ) = µ(∪q∈ Mq) = ∑q∈ µ(Mq) = ∑q∈ 0 = 0.
Maar heeft zeker geen maat nul. M kan dus niet maat nul hebben.
Stel nu dat µ(M)=α, met α een positief reëel getal. Merk op dat voor q∈ ,
met 0≤q≤1, de verzameling Mq bevat is in het interval [0,2] (immers M⊂[0,1]).
Nu volgt:
µ([0,2]) ≥ µ( {Mq | q∈ ∩[0,1] }) = ∑q∈ ∩[0,1] µ(Mq) = ∑q∈ ∩[0,1] α = ∞ .
Dit laatste omdat je een positief getal oneindig vaak bij zichzelf optelt. Maar
we wisten al µ([0,2]) = 2. Wat duidelijk ietsje kleiner is dan oneindig!
Wederom een tegenspraak. Aan de verzameling M kan blijkbaar geen maat
toegekend worden, en het is zelfs mogelijk om nu het interval [0,1] in stukjes
op te delen (namelijk de Mq) en met deze stukjes het interval [0,2] weer op te
vullen: een soort van Tarski’s Appel paradox.
Hiermee besluiten we dan de introductie tot het keuze-axioma. Heeft het je
interesse gewekt dan zijn er enkele zeer goed leesbare boeken, te weten:
The Axiom of Choice, Thomas J. Jech, en Zermelo’s Axiom of Choice: its
origins, development and influence, Gregory H. Moore, beide te vinden in de
bibliotheek van Euclides.
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Charles Mathy

Fietsparadox
Fietsen is een alledaagse activiteit. Desalniettemin zijn er redenen genoeg
om het bewegen van een fiets nader te onderzoeken.
Natuurkunde is uit, het aantal studenten neemt af. En natuurkunde heeft een
negatief beeld in onze maatschappij. Wat kun je ermee? Leraar worden, of
de hele dag differentiaalvergelijkingen oplossen, is de heersende opvatting.
Als je weet waarom er zoneclipsen zijn en je kunt de Poolster vinden, dan
kun je beter zeggen dat je sterrenkunde doet. Op de vraag “wat studeer je?”
zei ik een keer natuurkunde en kreeg de typische “wil je leraar worden?”
reactie. Het gesprek ging door. We hadden het over
communicatiewetenschappen, hij zei “Een vriend van me doet
communicatiewetenschappen. Het is een brede studie, je kunt er alle kanten
mee op.” Staat de wereld op z’n kop?
Maar goed, je kunt er wel profijt van hebben in sommige sociale
situaties. Als je in een groep zit en iemand vraagt zich af waarom je eens in
de maand een volle maan ziet, of waarom nat papier makkelijker kapot gaat,
dan zou je de reputatie van natuurkundigen goed doen als je met een
overtuigende uitleg komt. Maar helaas is dat geen onderdeel van het
curriculum. Meestal kun je iets als “het systeem streeft naar minimale
energie” roepen, of “hoe sneller het stroomt, hoe lager de druk” en als het
een moeilijke vraag is kun je het gesprek eindigen met “dat volgt direct uit de
Maxwellvergelijkingen”.
Vandaag behandel ik een vraag die de meeste mensen zich
waarschijnlijk wel eens hebben afgevraagd en waar ze misschien maar een
half antwoord op hebben. Namelijk, hoe stuur je een fiets? En waarom zit je
stabieler op een bewegende fiets dan op een stilstaande fiets?
De lekenuitleg die niet klopt
De eerste reactie op de vraag “hoe stuur je een fiets” is “je draait je stuur”.
Maar dat klopt niet. Ga namelijk op je fiets zitten en fiets in een rechte lijn
vooruit (bijvoorbeeld op de Nieuwe Achtergracht). Draai je stuur nu een
beetje naar links, zonder je lichaam naar links of naar rechts te kantelen. De
reactie van de fiets is een beetje gek: hij valt onmiddellijk en gewelddadig
naar rechts. Je kunt met een beetje oefenen ook zo fietsen. Als je naar
rechts wil, draai je stuur een beetje naar links en nog meer als je harder wilt
draaien. Het is ook een handig effect: als je een scherpe bocht naar links
moet nemen, kun je eerst naar rechts gaan en dan in één keer naar links.
Een bewegende fiets is stabieler vanwege ‘precessie’. We zullen zien
wat dat is.
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Een experiment dat nergens op slaat
Iemand (een natuurkundige waarschijnlijk) heeft het volgende experiment
bedacht: zie figuur 1. Neem een fietswiel met aan elke kant een hendel.
Maak aan één van de hendels een touw vast dat je verticaal houdt. Houd de
andere hendel vast zodat het wiel verticaal staat en laat het wiel draaien. En
nu loslaten, die hendel… Wat gebeurt er? Het wiel gaat om het touw heen
draaien.
Waarom? Je zou willen roepen ‘er is impulsmomentbehoud’ en dan snel
wegrennen, voordat er vragen zijn. Maar dat is niet waar! In een
zwaartekrachtsveld is het impulsmoment niet behouden. Duw bijvoorbeeld je
boterham met jam van de tafel af, hij zal dan gaan draaien. De boterham zal
ook altijd met de jamkant op het tapijt terecht komen, maar dat is een ander
verhaal….

Figuur 1 – Laat het wiel draaien terwijl het verticaal staat.
Laat de hendel los het wiel zal dan rond het touw draaien.
Uiteindelijk stopt het wiel en hangt het onder het touw.
Een beetje klassieke mechanica
r
Het impulsmoment L van een object is een mate van de hoeveelheid
draaiing. Laten we
r naar één deeltje kijken. Neem een coördinatenstelsel
(x,y,z) en noem r = ( x, y , z ) de positie van het deeltje. rHet deeltje heeft een
r
r
r
zekere
p = mv = mr& . Dan is het impulsmoment
r r impuls
r L per definitie
r r
L ≡ r × p . r is een soort draaiingsas: als de impuls p parallel raan dat as
staat, dan heb je geen draaiing ten opzichte van de as, dus is L nul.
Impulsmoment is in de hele wereld behouden. Dat is een beetje gek: als
jij je pen laat draaien op tafel, dan zal hij uiteindelijk stoppen met draaien (of
je hebt hem met olie ingesmeerd). Waar zit dan die draaiing? In de deeltjes
in de tafel. Dat wil niet zeggen dat de deeltjes net als een tol draaien. Het
betekent alleen dat ze ten opzichte van je gekozen assenstelsel een
impulsmoment hebben. Helaas is impulsmoment niet meteen te vertalen
naar draaiing. Namelijk, laat een pen op de grond vallen. Als je als oorsprong
van je coördinatenstelsel een punt neemt dat niet in het verlengde van de
pen staat, dan is het impulsmoment van de pen niet nul. Toch draait hij niet.
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Wacht even. Ik had toch in het vorige stukje beweerd
dat impulsmoment niet behouden is in een
zwaartekrachtsveld? Wat ik bedoelde was, dat het
impulsmoment van het wiel niet behouden is. Dus als het
impulsmoment van het wiel verandert, moet ergens
anders in de wereld ook het impulsmoment veranderen.
De aarde draait een heel klein beetje sneller, of trager.
Terug naar het
r deeltje. De veranderingr van het
impulsmoment L noemen we de torque N .
r
r dL r&
Figuur 2 – De
r
N≡
≡L
torque N van
dt
zwaartekracht op
Dus als de torque nul is, is het impulsmoment behouden.
r
het wiel.
Men kan afleiden dat voor de torque N geldt:
r r r
N =r ×F .
r
r
(Dit kun je gemakkelijk
nagaan. Gebruik dat p = mr& en de tweede wet van
r
r& r
Newton: p = F ). F is de resultante kracht, dus
r de som van alle
r krachten op
het deeltje. Deze
formule
vertelt
ons
dat
als
F
parallel
aan
r
is, de torque
r
nul is, dus dat L behouden is. Niet zo gek, je zult het deeltje niet harder
r
laten draaien ten opzichte van r .
Oké, dat is voor één deeltje, en als je een systeem met meerdere
deeltjes hebt? Dan kun je de impulsmomenten en de torques optellen. En als
je een continue massaverdeling hebt (bijvoorbeeld in een fietswiel), dan moet
je integreren.
Neem het fietswiel uit figuur 1, noem zijn totale massa M en zijn straal R.
Hij draait met hoeksnelheid ω . De oorsprong van ons
coördinatenstelsel
is het aanknopingspunt van het touw
r
en L is het totale impulsmoment rvan het wiel.
r Men kan2
bewijzen
dat voor de lengte van L geldt || L ||= MωR r.
r
L wijst loodrecht op het wiel. Om te weten welke kant L
op wijst, gebruik je de kurkentrekkerregel: maak met de
vingers van je rechterhand een cirkel zodat alle vingers,
behalve je duim, in de richting van draaiing van het wiel
wijzen.
r Steek je duim uit: hij wijst dan in de richting
van L .
Figuur 3 – Het
r
Nu zetten we de zwaartekracht aan en laten de
impulsmoment L van een
hendel
los. Dan wil het wiel kantelen, omdat bij het
draaiend wiel wijst van
kantelen het zwaartepunt lager komt te staan.
het wiel af. Gebruik de
kurkentrekkerregel om te
Zwaartekracht werkt natuurlijk op alle deeltjes van het
r
wiel, maar we beschouwen het als één kracht die werkt
weten welke kant op L
op het zwaartepunt (het centrum) van het wiel. Dan
wijst.
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kennen we allemaal de beroemde zin “het zwaartepunt wil zo laag mogelijk
komen te staan”.
r
Zwaartekracht
levert dan een torque N , die horizontaal is en loodrecht
r
r
staat op rL (zie figuur 4). De torque ris per definitie
r de verandering van L .
Omdat L in dit geval loodrecht op L staat, zal L niet van lengte
veranderen, alleen van richting (net als een bewegend geladen deeltje rin een
magneetveld, dat niet van snelheid maar wel van richting verandert) . L gaat
zogenaamd precederen, d.w.z. draaien
r in het horizontale vlak. Het wiel gaat
dus draaien (zie figuur 5). Aangezien L niet van lengte verandert en in een
horizontale vlak zit, blijft het rwiel verticaal hangen. Om
r in te zien welke kant
het wiel op draait, teken je N aan het uiteinde van L .
Precessie kom je ook tegen bij gyroscopen, of spins in een magneetveld.
Dit is wel leuk, maar het fenomeen moet toch te begrijpen zijn in termen van
deeltjes. Je kunt op zich een Lagrangiaan van het systeem opschrijven, een
wiskundige inhuren om die op te lossen, maar het inzicht ben je kwijt. De
vraag blijft dus: waarom draait die fiets nou? Laten we het aan de deeltjes
vragen.

Figuur 4 – De torque van de
zwaartekracht op het wiel.

Figuur 5 – Bovenaanzicht: de
r
vector L draait rond.
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Deeltjes uitleg
Laten we nog een blik op het
experiment van figuur 1 werpen. Dus
houd een hendel vast zodat het wiel
verticaal staat, laat het wiel draaien
met je vrije hand en laat het hendel
los. Het fietswiel wordt naar beneden
(b)
(a)
getrokken. Dit zorgt ervoor dat het
wiel naar beneden wil draaien, omdat
het zwaartepunt lager wil staan. Kijk
Figuur 6 – (a) De deeltjes bovenaan het wiel
naar de deeltjes bovenaan de fiets
gaan naar links, de deeltjes onderaan naar
(fig. 6). Die voelen een horizontale
rechts.
kracht, naar links in fig. 6(a). In een
klein tijdsinterval voelen ze die kracht, (b) Het wiel draait een beetje, dus de deeltjes
dus willen ze in die richting versnellen. zijn opgeschoven. Ze laten nu het wiel om het
Maar in die tijd draait het wiel ook een touw draaien.
beetje. Het deeltje wil nog steeds naar
links, maar is nu een beetje verderop (fig. 6(b)). Dus gaat dat deeltje het wiel
rond het touw proberen te draaien. En deeltjes onderaan het wiel? Die gaan
de andere kant op. Maar zij voelen ook een kracht de andere kant op. Die
deeltjes zitten namelijk onder het zwaartepunt en zullen uiteindelijk hoger
komen te liggen. Zo zie je dat het wiel om het touw gaat draaien.
Back to the fiets
We kunnen nu onze kennis toepassen: als we ons gewicht aan één kant van
de fiets brengen dan zal de fiets omvallen. Doordat de fiets kantelt voeren we
een torque op de fiets, en in het bijzonder op het voorwiel. Dan krijg je
hetzelfde effect als in figuur 5. Stel je fietst naar voren en brengt je gewicht
naar links. Dan is de torque naar achteren gericht en het impulsmoment van
het voorwiel naar links. Dit zorgt ervoor dat het wiel naar links draait en dat is
mooi.
Daarom is een bewegende fiets stabieler: als je naar links dreigt te vallen,
draait de fiets ook naar links. Maar de fiets blijft overeind. Je kunt weer de
andere kant op draaien door je gewicht naar rechts te brengen. Zo kun je
rechtdoor fietsen, door heel snel achter elkaar links en rechts om te vallen.
Je merkt er niks van, het zijn subtiele bewegingen die je maakt. Op een
stilstaande fiets is het veel moeilijker om je evenwicht te bewaren. Als de
fiets eenmaal begint te kantelen komt het zwaartepunt lager te staan en is
corrigeren haast niet meer mogelijk.
Om het bewaren van je evenwicht op een fiets beter te begrijpen is er een
leuke uitdaging: probeer rechtuit te fietsen met gekruiste handen. De truc is
om je stuur niet te gebruiken. Je houdt hem losjes vast en gebruikt je gewicht

28

Scoop februari 2003

Fietsparadox

om te draaien en dus in evenwicht te blijven. Maar als je nu het stuur naar
links draait en rechtop de fiets blijft zitten, waarom gaat de fiets dan naar
rechts?
Figuur 7 – Een fiets. Het stuur en
het voorwiel zijn aan elkaar
verbonden. Het verbindingspunt
tussen het stuur en het frame is
omcirkeld.
Kijk eens naar de plaats waar het stuur verbonden is met het frame van de
fiets (fig. 7). Als je fietst, dan laat jij je achterwiel draaien. Als je gaat fietsen,
is er bij die verbinding een kracht die naar voren is gericht. Het voorwiel
wordt naar voren geduwd en vanwege wrijving gaat hij draaien. Nu is het wiel
gedraaid (figuur 8). De kracht is nog steeds naar voren gericht. Splits deze
kracht in twee componenten op: eentje in de richting van het wiel, de andere
loodrecht op het wiel. De eerste zorgt ervoor dat het wiel blijft draaien, de
andere laat het wiel kantelen. Dit wiel trekt de rest van de fiets mee en hij
kantelt.

Figuur 8 – Bovenaanzichten van een fiets. Staat het stuur recht, dan zal de kracht
die de fietser levert het voorwiel laten draaien. Staat het stuur gedraaid, dan zal
de geleverde kracht het voorwiel laten draaien en de fiets naar rechts laten
kantelen.
Fietsparadox
Misschien denk je dat je nu alles over fietsen weet. Nou, in de volgende
situatie kun jij je kennis toetsen.
Zet de trappers van je fiets verticaal en houd je fiets recht (hij staat gewoon
stil). Maak een touw vast onderaan de onderste trapper en trek het touw naar
achteren. Wat doet de fiets? Je zou kunnen zeggen dat hij naar voren gaat,
omdat het touw de trapper naar achteren trekt. Die laat het achterwiel
draaien, zodat de fiets naar voren beweegt. Laten we een pauze inlassen,
denk erover na.
Zie figuur 9.
Figuur 9 – Trek het
…
touw naar achteren,
wat zal er met de
fiets gebeuren?
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Nou, de fiets gaat naar achteren (in figuur
9 naar rechts). De trappers draaien met de
klok mee in figuur 9. Hoe verklaar je dit?
De ketting van je fiets zit gespannen over
twee tandwielen. Als je fiets versnellingen
heeft, kun je de grootte van die tandwielen
veranderen. We nemen voor het gemak
aan dat je een stadsfiets hebt en dat de
tandwielen even groot zijn. Noem de straal
van de wielen R en de straal van de cirkel die de
trappers beschrijven r (zie figuur 10). Als de
trapper over een zekere hoek θ draait, dan
moet het achterwiel met dezelfde hoek draaien.

Figuur 10 – Als de
trapper een over hoek
θ draait, legt hij
horizontal een afstand
r sin θ af.

In figuur 11 zie je wat er gebeurt. De onderste trapper gaat een afstand
r sin θ naar voren, terwijl de hele fiets R θ naar achteren gaat. De trapper
beweegt dus effectief naar achteren. Dit geeft mij de kans om een reductio
ad absurdum bewijs te geven dat de fiets naar achteren gaat (dus zo’n ‘neem
aan dat het zo is, dan komt er onzin uit, dus het klopt niet’ bewijs. Dat
gebruik je niet vaak in de natuurkunde). Neem aan dat de fiets naar voren
gaat. Dan kun je de argumenten tot nu toe omdraaien en dan volgt dat de
trapper effectief naar voren gaat. Maar je trekt het touw naar achteren. Je
kunt je moeilijk voorstellen dat je met de fiets mee getrokken wordt, terwijl je
naar achteren aan het trekken bent.
We hebben aangenomen dat de twee tandwielen even groot zijn. Bij een
normale fiets is het voorste
tandwiel groter dan het
achterste tandwiel en dan wordt
het effect alleen maar groter.
Dat wil zeggen, de fiets gaat
sneller naar achteren.
Heb jij ook een vraag die je
dwarszit? Mail dan naar
scoop@science.uva.nl, we zullen
onze experts erop loslaten.

Figuur 11 – De fietsparadox, met symbolen.
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Puzzles & Riddles
Binnen de FNWI zou je een aantal sterke puzzelkrakers verwachten. Dat
blijkt tegen te vallen, ik heb maar één inzending ontvangen voor de
puzzels van de vorige Scoop. De prijs was een volle kopieerkaart, en de
inwoners van het Wibauthuis weten hoe schaars die zijn. De winnaar is
Gerben Schooneveldt, tweedejaars natuurkundestudent, zijn inzending
bevatte de oplossing van de eerste en laatste puzzel.
Ik heb milde kritiek ontvangen over de moeilijkheidsgraad van de
puzzels. In de woorden van George Bush: “Ik ben hier aan de magt, ik
mach dus doen what ik wilt.” Het leuke aan moeilijke puzzels is het
volgende: je docent vindt misschien dat je traag van begrip bent, maar
hij/zij kan die puzzels ook niet, vraag het maar.
De prijs voor de meest volledige en elegante inzending voor de puzzels
uit deze Scoop is één keer gratis eten bij een NSA-borrel dit collegejaar
(max. € 15,-). Stuur je oplossing voor 1 mei op naar
cjmmathy@science.uva.nl.
* Dat klinkt voordelig
Carolien, een wiskundestudente, en Robert, een masterstudent engels,
gingen vaak samen uit. Ze gooiden dan een munt op om te bepalen wie
het rondje zou betalen. Op een avond zei Carolien: “Ik heb de laatste
drie keer gewonnen, dus geef ik je dit keer wat betere kansen. Jij mag
twee munten opgooien, en ik eentje. Als jij meer koppen hebt dan ik, win
jij. Anders win ik.”
“Dank je wel”, zei Robert. “Wat zijn wiskundigen toch vrijgevig”. Toen
Robert één muntje opgooide, was zijn kans om te winnen een ½. Wat is
nu zijn kans?
** Cijfers, en nog meer cijfers
Om de getallen 1 tot en met 20 op te schrijven heb je 31 cijfers nodig. De
som van deze cijfers is 102. Wat is de som van alle cijfers die nodig zijn
om de getallen van 1 tot en met 1 miljard (1.000.000.000) op te
schrijven?
*** Knippen en plakken
Het is onmogelijk om met een passer en liniaal een cirkel te construeren,
die dezelfde oppervlakte heeft als een gegeven vierkant. Let wel, met de
liniaal kun je geen afstanden meten, je kunt er alleen rechte lijnen mee
trekken. Maar je kunt wel van een gegeven rechthoek een vierkant
construeren met dezelfde oppervlakte. Neem een vel A4, en verdeel het
in drie stukken die samengevoegd een vierkant vormen. De stukken
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hoeven niet even groot of gelijkvormig te zijn, maar de verdeling moet
uitsluitend met passer en liniaal gebeuren.
** Miauw, dring, miauw miauw
Een poes in Amsterdam besluit om naar Groningen te gaan. Ze begint
met een snelheid van 100 meter per minuut. Niet slecht, maar we voeren
het tempo op: ze heeft een belletje aan haar staart hangen, dat elke
minuut rinkelt. Zodra de poes het belletje hoort, verdubbelt ze haar
snelheid. Dus legt ze in eerste minuut 100 meter af, in de tweede minuut
200 meter, in de derde minuut 400 meter, enz. Aannemende dat de
afstand van Amsterdam tot Groningen 300 km is, hoe hard loopt de poes
als zij Groningen binnenkomt? Hint: het is minder dan 40.000
meter/minuut.
** Geef haar een hand
Mijn vriendin en ik waren laatst op een feestje met nog vier andere
koppels. We kwamen allemaal tegelijk aan en begonnen elkaar te
begroeten. Sommige mensen schudden handen, sommigen omhelsden
elkaar, sommigen deden rare groeten die moeilijk te beschrijven zijn.
Maar niemand gaf dezelfde persoon meer dan eens een hand. En
niemand gaf een hand aan zijn eigen vriendin of haar eigen vriend. Na
het handjes schudden vroeg ik aan iedereen, ook mijn vriendin, hoeveel
handen hij of zij gegeven had. Alle antwoorden waren anders.
Aannemende dat de antwoorden eerlijk waren, hoeveel handen schudde
mijn vriendin? Ja, er is genoeg informatie om hier achter te komen.
* Lees eerst “IJstijd”, dan is dit een eitje
Job nam twee sneeuwballen mee naar huis. De één had een doorsnede
van 7 cm, de andere van 14 cm. Ze begonnen te smelten. We nemen
aan dat de smeltende hoeveelheid evenredig was met de oppervlakte,
aangezien alleen de buitenkant aan de warme lucht was blootgesteld.
Wat was de inhoud van de kleine sneeuwbal toen de helft van het
volume van de grote sneeuwbal gesmolten was?
Oplossingen van de puzzels van het septembernummer
* Factoren
Neem een willekeurig getal A∈ {1,2,3,..} , en B = (10+A)! + A.
** Omsingeld door leugenaars
“Als ik jou zou vragen ‘wat is je naam’, en je stemming zou hetzelfde zijn
als nu, wat is een antwoord dat je zou kunnen geven?” Als hij niet met
zijn naam antwoordt, is hij niet de waarheid aan het vertellen, maar ook
niet aan het liegen.
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Just asking
Riemann-oppervlakten.
*** Die ogen
Haar hoofdband hangt niet recht naar beneden maar iets opzij (naar
rechts). De hoofdband ondervindt een kracht, het meisje is dus in
beweging.
* Een voorwerp in beweging
Het is een planeet die rond een andere planeet draait. Door
wrijvingsverliezen door de omringende atmosfeer komt de planeet in een
lagere baan te staan, en gaat daardoor sneller draaien.
** Deze moet lukken
(a)
Is het laatste cijfer van N
0, 1, 5, 6
2,3,7,8
4,9

Dan zal Nm hetzelfde laatste cijfer
hebben als m van de vorm is:
n (willekeurige waarde)
4n+1
2n+1

13 heeft al deze vormen: n, 2n+1, 4n+1, dus N13 heeft altijd hetzelfde
laatste cijfer als N.
(b)

Is de som van de
cijfers van N
1,9
2,5
3,6
4,7
8

Dan zal de som van de cijfers van
Nm gelijk zijn als m van de vorm is
n
6n+1
9 (als m>1)
3n+1
2n+1

Aangezien 13 en 31 allebei van de vormen n, 2n+1, 3n+1, en 6n+1 zijn,
zullen de sommen van de cijfers van N13 en N31 gelijk zijn als de som
van de cijfers van N. Behalve als de som van de cijfers van N 3 of 6 is, in
dit geval de is som van de cijfers van N13 en N31 beide gelijk aan 9.
(c) De Kleine stelling van de Fermat vertelt ons dat Np-N deelbaar is door
p als p priem is (zie syllabus Algebra 1, Gevolg (7.11), blz. 51). 13 is
priem, dus deelt het N13-N.
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