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We voelden het al een tijdje aankomen maar het is nu toch echt gebeurt: Paul Friedel is afgestudeerd en
heeft de Scoop verlaten. Paul is inmiddels naar München vertrokken voor een promotieonderzoek in de
biofysica. Namens de gehele Scoopredactie wil ik Paul bedanken voor al zijn Scoopwerkzaamheden.
Denk hierbij aan artikelen zoals: the Measure of all things, het Noethertheorema, maar ook zijn eindredactie werk en het dienen als vraagbaak. Als ‘afscheidscadeau’ heeft Paul een artikel geschreven over kosmologie; dit is het gebeid waarin hij is afgestudeerd.
Jorn Mossel, hoofdredacteur
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Waarheid en waanzin in het
universum
De kosmologie is de studie van het universum als geheel. Een fascinerend onderwerp dat veel
auteurs –science-fictionschrijvers, maar ook wetenschappers– inspireert tot Grote Woorden
over parallelle universa waarin jouw dubbelganger op dit moment ditzelfde artikel leest. Speculaties over wormholes en tijdreizen worden gedaan en natuurlijk kunnen we iets zinnigs beweren over de Schepping zelf. Waanzin of waarheid? Meestal waanzin, helaas voor de fantasten onder ons, maar gelukkig is de waarheid zelf al spannend genoeg. — Paul Friedel
Het uitdijende heelal

gengehouden door stofwolken, waarvan we weten
dat die zich tussen de sterren bevinden. Dit is echter een schijnoplossing, want de stofwolken zouden
worden opgewarmd door het sterrenlicht, zodat ze
uiteindelijk zelf net zo hard zouden gaan stralen als
de sterren zelf!

Kosmologie is een van de oudste wetenschappen
ter wereld. De vraag wat er zich afspeelt in de hemel boven ons is immers direct verbonden met
ideeën over schepping en het leven van de goden.
Erg interessant allemaal, verhalen over goden en
astrologie enzo, maar tot het begin van de twintigste eeuw bleef kosmologie een beetje behelpen. Dit
heeft te maken met het feit dat evolutie van het
heelal altijd als iets ondenkbaars werd beschouwd.
Het heelal werd oneindig oud en oneindig uitgestrekt gedacht. Wellicht veranderde er wel het een
en ander in de loop der tijd, zoals sterren die zouden uitdoven, maar dat zou dan weer gecompenseerd worden door nieuwe sterren die zouden ontstaan. Een statisch heelal is heel lang de enig denkbare mogelijkheid geweest.
Er was echter altijd al een groot probleem met een
statisch heelal. Stel nu dat het heelal homogeen is,
statisch en oneindig groot. We kunnen dan laten
zien dat de hemel ’s nachts net zo helder zou moeten zijn als overdag! Stel dat we kijken naar 1000
dichtbijgelegen sterren. Als we nu de bol waarin
deze sterren liggen tweemaal zo groot maken, zouden we vier maal zoveel sterren in deze nieuwe bol
vinden. Deze sterren staan echter gemiddeld twee
maal zo ver weg en daarom komt er vier maal zo
weinig energie per ster op de aarde terecht. De oplettende lezer voelt het al aankomen: hoe verder
weg je kijkt, hoe meer sterren je ziet en dat compenseert precies voor de afnemende helderheid van
die sterren. We zouden altijd een verblindend licht
van miljoenen sterren aan de hemel moeten zien.
Dit probleem staat bekend als Olbers paradox.
Er zijn verschillende oplossingen voor deze paradox voorgesteld. Je kunt je natuurlijk voorstellen
dat het licht van de verafgelegen sterren wordt te-

Edwin Hubble

Hubble ontdekte in 1929 de roodverschuiving en
daarmee de uitdijing van het heelal. Dit werk zou de
basis worden waarop het Big Bang-model is gebouwd.

Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Inmiddels
weten we wat de oplossing is van het probleem: het
heelal dijt uit. Dit is in 1929 ontdekt door Edwin
Hubble. De uitdijing van het heelal kun je vaststellen door de roodverschuiving van het sterlicht te
observeren (zie kader). Het blijkt dat alle sterren
van ons af bewegen. We kunnen hieruit afleiden
dat het heelal als geheel groter wordt. Dit is de oplossing van de paradox, want een uitdijend heelal
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Na de ontdekking van de roodverschuiving was er
plots ruimte voor nieuwe ideeën. Het was nu definitief bewezen dat het heelal niet statisch was, iets
waar Einstein zelf veel moeite mee had. Stel je nu
eens voor dat we terug in de tijd kijken. Het heelal
trekt zich dan samen om uiteindelijk een oneindig
hoge dichtheid te krijgen. Het idee van de Big Bang
was geboren.
Het Big Bang-model zegt dat het heelal ongeveer
14 miljard jaar geleden is ontstaan (waaruit en hoe
wordt er nooit bij gezegd) als een ‘ontploffing’ met
een oneindig hoge dichtheid. Door de uitdijing van
het heelal koelde de inhoud af en uiteindelijk werd
de temperatuur zo laag dat zich atoomkernen konden vormen en uiteindelijk complete atomen. Toen
de atomen werden gevormd, werd het heelal plotseling doorzichtig voor licht. Licht wordt namelijk
heel gemakkelijk verstrooid aan geladen kernen en
elektronen, maar veel minder aan neutrale atomen.
Vanaf dit moment, last scattering genoemd, konden alle fotonen zich ongestoord door het heelal
bewegen, tenzij ze toevallig net tegen een ster opknalden natuurlijk. De straling die toen werd uitgezonden is nu nog zichtbaar en wat blijkt? Het spectrum van de straling (Cosmic Microwave
Background Radiation of CMBR) komt overeen
met een zwarte straler met een temperatuur van
ongeveer 2.7 Kelvin. De afwijking van een perfecte
zwarte straler is slechts 1 op 100.000, verreweg het
beste zwarte stralerspectrum dat ooit is opgemeten.

heeft een observationele grens. We kunnen sterren
die heel erg ver weg staan domweg niet zien. We
weten dus ook niets van het heelal voorbij deze
grens. Het kan eindig zijn, maar ook oneindig doorlopen.
Stel je voor dat het heelal met één procent per jaar
groeit. Als we nu twee sterren bekijken die honderd
lichtjaar uit elkaar staan is hun onderlinge snelheid
precies gelijk aan de lichtsnelheid. Vanaf de ene
ster kunnen we de andere niet zien! Deze afstand
noemen we de horizon. Het zichtbare heelal is dus
niet oneindig groot en Olbers paradox is opgelost.
Daar komt nog bij dat we tegenwoordig weten dat
het heelal niet oneindig oud is. Dat betekent weer
dat het licht van verafgelegen sterren nog geen tijd
gehad heeft om ons te bereiken.
Einsteins heelal

Deze oplossing van Olbers paradox zou nooit bedacht kunnen zijn zonder dat Einstein zijn algemene relativiteitstheorie had uitgevonden.
De vergelijkingen voor de zwaartekracht die Einstein opstelde bieden de mogelijkheid voor een
evoluerend heelal. Zelfs een heelal waarin zich
geen materie bevindt, zou kunnen uitdijen of inkrimpen. Dit wordt veroorzaakt door de kosmologische constante, een term die in de Einsteinvergelijkingen voorkomt. Deze constante vervult de rol van
een soort ‘antizwaartekracht’. Een heelal dat leeg
is, maar waar wel een kosmologische constante is,
zal versneld gaan uitdijen.

Roodverschuiving

λ

λ

Roodverschuiving werkt net zoals het Dopplereffect bij geluid. Een
stilstaande geluidsbron klinkt voor alle waarnemers identiek, zoals
in het bovenste plaatje. In het onderste plaatje hoort de waarnemer
rechts een hogere toon omdat de geluidsbron naar hem toe beweegt
en de golflengte λ dus korter wordt.
Ditzelfde effect bestaat ook voor lichtgolven. Hieronder zijn de
spectra van de zon en dat van licht uit een ver sterrenstelsel vergeleken. De onderlinge snelheid is ongeveer 0.07c. De golflengtes
worden ‘opgerekt’ en dus lijken de lijnen roder.
íblauw
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absorbtielijnen van de zon

λ+δ

λ−δ
absorbtielijnen van de cluster BAS11

SCOOP

juni 2004

4

Kosmologie
mechanica uitkomst. De ground state energy van
quantumveldentheorieën (vergelijkbaar met de nulpuntsenergie van de harmonische oscillator) gedraagt zich precies als Einsteins Kosmologische
constante en zorgt voor versnelde uitdijing van het
heelal.
De quantummechanica speelt dus een essentiële rol
als we het gedrag van het heelal op de allergrootste
schalen willen begrijpen!

De fluctuaties in de achtergrondstraling zijn met
grote precisie opgemeten door de WMAP-satelliet,
zie ook het plaatje op de voorkant van deze Scoop.
Aan de hand van de resultaten kunnen we theorieën
van het vroege heelal testen (zie kader).
Inflatie

Het blijkt nu dat we met het standaard Big Bangmodel niet alle eigenschappen van het heelal kunnen verklaren. Het heelal is veel homogener dan je
op grond van het model zou mogen verwachten.
Ook zou je verwachten dat het heelal wellicht gekromd is, zoals het aardoppervlak dat ook is. Je zou
je kunnen voorstellen dat we in een driedimensionaal ‘boloppervlak’ (van een vierdimensionale bol)
leven, of dat de ruimte op een andere manier gekromd is. Deze kromming zou waarneembaar moeten zijn in de achtergrondstraling, maar we zien
hier niets van.
Deze problemen worden opgelost door inflatie. We
nemen aan dat er in het vroege heelal een periode
met enorme versnelde uitdijing heeft plaatsgehad.
Deze inflatie blaast het heelal tot monsterlijke proporties op en daardoor worden alle inhomogeniteiten en krommingseffecten weggeblazen, net zoals
de rimpels uit een ballon verdwijnen als je hem
opblaast.

Hoe groot en hoe veel?

We hebben al gezien dat er een grens is aan het
zichtbare heelal, maar gaat het heelal nog verder
achter die horizon, of vallen we over de rand als we
te ver zouden reizen? We weten in elk geval zeker
dat het heelal wel een stukje groter is dan het zichtbare heelal, dit volgt direct uit de inflatiemodellen.
Ons zichtbare heelal is maar een klein deel van een
tot absurde grootte opgeblazen stukje oerheelal.
Maar wat is er buiten dit stukje?
Multiverse

Een verzameling miniheelallen
in een superuniversum, the
multiverse.
Ieder heelal
heeft zijn
eigen fysica.

Welbeschouwd weten we dat niet en kunnen we dat
ook nooit weten, want we kunnen nooit zover kijken en de gebeurtenissen ver buiten ons zichtbare
heelal kunnen ons niet beïnvloeden. Het lijkt echter
niet onredelijk om te veronderstellen dat het heelal
wel iets groter is dan het toevallige oerstukje waaruit ons zichtbare deel is ontstaan. Het is verleidelijk
om te beweren dat het heelal oneindig is, maar dat
hoeft niet het geval te zijn. Als het heelal eruit ziet
als het oppervlak van een grote donut of iets dergelijks, maar dan in drie dimensies, zou het heelal
begrensd zijn, maar toch geen rand hebben (zie ook
[2]). Er is onlangs zelfs beweert dat het heelal de
vorm van een dodecaëder heeft, die zichzelf herhaald. Ver genoeg de ene kant op reizen brengt je
dan vanzelf weer terug waar je vandaan kwam. De
‘rand’ van de dodecaëder zou nauwelijks groter
zijn dan de grens van het zichtbare heelal. Helaas
voor de betreffende wetenschappers zijn de bewij-

Vlak heelal

Op hele grote schalen zou het heelal gekromd kunnen zijn. Wij merken dat niet omdat het zichtbare
heelal dan relatief klein is vergeleken met de schaal
van de kromming.

Inflatie werkt erg goed, maar waar komt het vandaan? Wonderlijk genoeg biedt hier de quantum-
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van ons zichtbare heelal, dus we kunnen helaas
geen metingen doen om dat te bevestigen, maar stel
nu eens dat het zo is. In dat geval is het ook mogelijk dat de fysica in dat stukje anders is dan in ons
deel. Misschien is de lichtsnelheid wel veel groter,
of zijn er vier families van deeltjes in plaats van
drie zoals bij ons. Misschien is ons stukje wel het
enige waar inflatie heeft plaatsgevonden en wordt
het hele heelal nu gedomineerd door ons eigen
stukje, terwijl de andere kleine oerstukjes in de
verdrukking zijn gekomen. Ziedaar het recept voor
oneindig veel speculaties over parallelle universa.
Ieder gebiedje is dan als het ware een miniheelal in
het superuniversum.

zen hiervoor in de CMBR niet gevonden, terwijl
dat met de huidige techniek zeker mogelijk was
geweest. Het dodecaëder-universum is blijkbaar
niet meer dan een mooi verhaal…
Maar stel nu dat het heelal wel oneindig groot is, of
in elk geval veel, en dan bedoel ik ook echt heel
veel, groter dan het observeerbare heelal. Misschien zijn er dan wel plekken die er heel anders
uitzien als hier. Misschien waren de begincondities
in het stukje oerheelal waaruit wij zijn voortgekomen na inflatie wel heel speciaal. Het is goed voorstelbaar dat een stukje oerheelal vlak naast ons eigen stukje er net iets anders uitzag. Dat stukje is
door de inflatie nu wel een enorm eind uit de buurt

Achtergrondstraling

De achtergrondstraling werd in 1965
per ongeluk ontdekt door Penzias en
Wilson. Toen zij met een radiotelescoop de hemel aan het afspeuren
waren, hadden ze last van een ruis,
die later overeen bleek te komen met
een Planck-spectrum met een temperatuur van 2.73 K. De straling bleek
uit alle richtingen van de hemel te
komen, maar aangezien de storing er
niet was als de antenne op de aarde
werd gericht, moest er wel een kosmisch effect in het spel zijn.
De achtergrondstraling, het ‘nagloeien’ van de Big Bang, was ontdekt!

Het spectrum

Het spectrum van de CMBR komt zeer goed
overeen met een perfecte Planck-functie:

8πhν 3
ρ ( T ,ν ) =
c3

  hν  
exp kT  − 1
 
 

−1

.

Er zijn echter afwijkingen van de orde 10-5
(hiernaast weergegeven).
De correlatie tussen de inhomogeniteiten kan
gemeten worden als functie van de hoek. Dat
wil zeggen: je kunt nagaan of de fluctuaties op
de hemelbol statistisch op een specifieke manier
met elkaar in verband staan, of dat er slechts een
‘ruis’ van fluctuaties is.
Inflatie voorspelt hoe de correlatiefunctie er
voor grote hoeken (punten die ver uit elkaar
liggen op de hemelbol) uit moet zien. De data
kloppen met de voorspellingen, maar helaas is
het nog niet mogelijk een specifiek inflatiemodel aan te wijzen als beste.
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materie aanwezig is. Als je de overige dimensies
maar klein genoeg en op de juiste manier ‘oprolt’
(zie bijvoorbeeld [2]), is het mogelijk dat de zwaartekracht zich subtiel anders gedraagt dan we nu
denken te weten. De huidige versnelling van de
uitdijing zou dan verklaard kunnen worden.

Is het dan ook mogelijk dat er gebieden zijn die
heel erg op onze omgeving lijken? Natuurlijk is dat
mogelijk, het is alleen nog maar de vraag of er ook
gebieden zijn waar alles precies hetzelfde is gegaan
als hier, zodat er inderdaad een dubbelganger rondloopt, ergens hier ver vandaan. Het lijkt mij eigenlijk niet een hele logische gedachte, want niet alleen moet de inhoud van het heelal identiek zijn
(zelfde aantal protonen, natuurwetten en dergelijke), maar ook moeten alle quantummechanische
toevalsprocessen op dezelfde manier zijn verlopen.
Hoewel het helemaal niet duidelijk is hoe quantumprocessen op de kleinste schaal verlopen, lijkt
het toch wat vreemd om te veronderstellen dat zich
elders in het superheelal precies dezelfde evolutie
heeft voorgedaan.
Inflatie continued

We hebben gezien dat de problemen met het Big
Bang-model worden opgelost door inflatie. Uit
recente experimenten is echter gebleken dat inflatie
zich niet alleen in het vroege heelal heeft voorgedaan, maar dat het heelal zich op dit moment ook in
een periode van versnelde uitdijing bevindt. Dat
zorgt voor grote problemen, want het is op dit moment niet duidelijk hoe deze moderne inflatie verklaard moet worden.
Het is natuurlijk mogelijk om ook nu weer de quantummechanica erbij te halen om de ground state
energy het vuile werk te laten opknappen, maar dat
is nog niet zo eenvoudig. De inflatie die we nu observeren is namelijk heel erg klein en het is volstrekt niet duidelijk waarom dit nu zo is. Als je op
een naïeve manier schattingen voor de huidige inflatie maakt, kom je al gauw op een verschil tussen
experiment en theorie van 120 grootte-ordes. Iets
minder naïef te werk gaan leidt nog altijd tot hele
grote discrepanties tussen theorie en praktijk.
Er zijn veel verschillende modellen gemaakt die dit
probleem tot op zekere hoogte oplossen, maar er
zijn nog geen modellen die echt succesvol zijn. Een
van de spannendste modellen is wel de veronderstelling dat er meer dan drie ruimtelijke dimensies
zijn, waarvan wij er dus maar drie direct kunnen
waarnemen. Zwaartekracht zou dan in alle dimensies werken, terwijl er slechts in drie dimensies

Dimensies

Op ieder punt in de ruimte bevinden zich de nietzichtbare, opgerolde dimensies.

Al met al zal het nog een behoorlijke klus worden
om erachter te komen hoe het nu precies zit met dat
heelal van ons, maar we zijn een eind op de goede
weg. En wat betreft je evil twin uit een parallel universum? Weinig kans dat je die ooit tegenkomt.
Meer lezen?

[1] De website van WMAP met mooie plaatjes en
veel uitleg: http://map.gsfc.nasa.gov/
[2] Extra dimensies, Jorn Mossel, Scoop mei 2003.
[3] Veel populair wetenschappelijke bladen, zoals
Scientific American hebben regelmatig artikelen
over kosmologie (afgelopen februari had sciam
weer eens een kosmo-special). Wees gewaarschuwd, er zit vaak hele grote onzin tussen, zelfs
bij de betere bladen!
[4] Een technische behandeling van een aantal zaken in dit artikel is te vinden in: Cosmological Inflation and Quintessence, Paul Friedel, Masterthesis maart 2004, te vinden op de Scoop website.
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Natuurkunde verhuist
Lang, lang geleden vestigde de opleiding natuurkunde zich in het Wibauthuis. Het lukte de opleiding zich staande te houden tegen zoveel beton en gipsplaat. De derde verdieping van het
Wibauthuis verwerd tot een studieplek voor sommigen, thuisbasis voor anderen. Maar op een
dag kwamen de geruchten. Binnenkort zou deze idyllische situatie wreed verstoord worden.
De o zo prachtige betonnen muren zouden verruild worden voor echte collegezalen, echte
faculteitsgebouwen en, nog veel schokkender, echte studenten om hen heen… — Yan Grange
Weg van de Wibautstraat…

plekken met draadloos netwerk, zonder computers,
die moet je dus zelf meebrengen.

Zoals de meesten van jullie wel zullen begrijpen
slaat het bovenstaande sprookje op onze eigen opleiding. En aangezien er veel geruchten zijn en dat
ik door de redactie van Scoop gevraagd ben de enige echte waarheid via dit blad te publiceren, wordt
dat bij dezen gedaan.
Er gaat inderdaad verhuisd worden, maar de opleiding blijft in ieder geval nog tot het eind van het
collegejaar 2003/2004 in het Wibauthuis. Momenteel is men bezig de collegezalen die we hierna in
gebruik gaan nemen gereed voor ons worden gemaakt.

…naar de Watergraafsmeer

Sommigen zullen zich misschien afvragen waar de
Watergraafsmeer zich in deze plannen bevindt. Het
ziet er op dit moment echt naar uit dat er binnen
een redelijke termijn naar de Watergraafsmeer verhuisd kan gaan worden. De procedures die tegen de
bouw waren aangespannen zijn allen van de baan
en de bouw van het onderwijs- en onderzoekscentrum kan beginnen. De planning is om het eerste
gebouw al in 2005 op te leveren. De bouw zou dan
in 2007 geheel klaar zijn! Of dit nu wel of niet reeel is kan ik jullie niet met zekerheid vertellen, wel
is duidelijk dat het aantal jaren dat we nog op het
Roeterseiland zitten aan het convergeren is naar 0.

…via het Roeterseiland…

In het Van der Waals-Zeeman Instituut komen drie
collegezalen. Een van deze collegezalen is zelfs zo
modern dat hij kan worden omgebouwd tot twee
ruimtes. Verder wordt de voorkant van de diamantslijperij veilig gemaakt, zodat verongelukte studenten en dergelijke de colleges niet zullen verstoren.
Het binnenplaatsje en de Rode Hen blijven bereikbaar. De rest van het gebouw is al afgesloten. Er zal
binnenkort gekeken worden of dat genoeg is. Anders bestaat de kans dat we er ook nog collegezalen
in het B-gebouw bijkrijgen.
Verder wordt de natuurkundebibliotheek samengevoegd met de scheikundebibliotheek (tegenover de
facilitheek in gebouw B). Hier komen studieplekken met computers. Ook komen er in de benedenverdieping van het gebouw over de gracht studie-

En de studenten vonden ook op deze plek de
rust terug. Ze wachtten gedwee op het monster
van de Watergraafsmeer dat hen allen vroeg
of laat zou opslokken. En ze leefden nog lang
en gelukkig…
Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van de huisvesting van je studie, surf dan
naar http://natuurkunde.kampeert.nl en schrijf je in
voor de e-mail nieuwsbrief! Voor meer informatie
over de Watergraafsmeer, zie http://www.science.
uva.nl/nieuwbouw.

De plannen

De nieuwbouwplannen voor de Watergraafsmeer zijn ontworpen door
drie architekten die na een prijsvraag
zijn geselecteerd. Hiernaast een indruk van de voorlopige plannen.
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Statistiek in de lift
Als je het Wibauthuis wel eens bezocht hebt ken je het probleem: de liften.. Zes liften zijn er,
maar je staat altijd eindeloos te wachten. Er gaan zelfs geruchten dat de liften zo inefficiënt
mogelijk zijn geprogrammeerd, om zo het trapgebruik te bevorderen. Hier in dit artikel worden alle mysteries rondom de liften uit de doeken gedaan. — Lydwin van Rooyen
Een stukje geschiedenis

lift is al eeuwenoud, het lijkt onmogelijk om te
achterhalen wie de lift heeft uitgevonden. Toch is
er één man die een ontdekking deed zonder welke
het onmogelijk zou zijn om hoge gebouwen van
liften te voorzien. Elisha Graves Otis (zie kader)
vroeg rond 1850 patent aan op een ‘veiligheidsrem’
die de weg vrijmaakte voor massaproductie van
personenliften, en op die manier het wolkenkrabbertijdperk inluidde.

Al sinds het begin van de beschaving zijn mensen
op zoek naar manieren om zware lasten zo eenvoudig mogelijk omhoog te krijgen. De eerste liften
werden door trekkracht van dieren of mensen bewogen. Ook mechanismen op basis van waterkracht werden al vroeg ontwikkeld. De eerste lift
zoals wij ze nu kennen werd in het begin van de 18e
eeuw gebouwd. Deze liften werkten op stoomkracht of op basis van hydraulische mechanismen.
In dit laatste geval werd aan het liftkarretje een
holle cilinder bevestigd die in de schacht met water
werd gevuld – onderin de schacht bevond zich een
waterput, waar de cilinder in kon hangen. De druk
die op deze manier werd aangelegd zorgde ervoor
dat de lift omhoog ging. Om te dalen liet men simpelweg het water er weer uitlopen; de zwaartekracht deed de rest van het werk. De passagiers
moesten zelf het systeem bedienen met touwen die
vanuit het liftkarretje naar de cilinder liepen. Nog
een eeuw later werd in Engeland de eerste lift gebouwd volgens een principe dat nu nog steeds veel
wordt gebruikt: een lift aan een kabel die bovenaan
verbonden is aan een katrol, en een tegengewicht in
de schacht om de lift te bedienen. Het idee van een

De ideale lift

Nu leven we in een tijd waarin we bijna dagelijks
in een lift staan en we ons over de veiligheid daarvan ook geen zorgen meer hoeven te maken. Mooi
op tijd dus om ons eens te gaan bekommeren over
de verfijning van dit prachtige transportmiddel en
ons wat minder dringende – maar daardoor niet
minder leuke – vragen te gaan stellen. De meeste
mensen die dit lezen worden elke dag geconfronteerd met misschien wel het meest schrijnende
voorbeeld van de vraag die ik hier zou willen stellen: Liften zijn veilig en snel, maar zijn ze ook efficiënt?
Natuurlijk nodigt deze vraag uit tot het opstellen
van een paar eenvoudige statistische modellen.
Laten we dat dus maar even doen. Het eenvoudigste model dat ik me kan voorstellen gaat uit van een
paar randvoorwaarden. Ik ga ervan uit dat ik de
enige liftreiziger ben in een gebouw met één lift en
N verdiepingen. Verder heeft de lift in mijn model
een gemiddelde snelheid van 1 meter per seconde
en zijn de verdiepingen in mijn gebouw drie meter
hoog. Als laatste neem ik aan dat de mensen in dit
gebouw tussen volkomen willekeurige verdiepingen reizen.
Het is nu eenvoudig in te zien dat de lift gemiddeld
in het midden van het gebouw is, op de (N/2)e verdieping. Om de gemiddelde wachttijd voor een lift
op verdieping n te berekenen moeten we de gemiddelde afstand van die verdieping tot de andere verdiepingen vermenigvuldigen met 3 seconden (de
tijd die een lift erover doet om één verdieping te
stijgen of te dalen). Bekijken we bijvoorbeeld de

Elisha Graves Otis werd op
3 augustus 1811 in Halifax
geboren. Hij werkte bij een
beddenfabrikant waar hij
verschillende mechanische
uitvindingen deed. Op zijn
werk werd hij geconfronteerd met het veiligheidsprobleem van de daar gebruikte liften en dit leidde
tot zijn uitvinding. Otis demonstreerde zijn veiligheidsrem in 1854 door in een lift te gaan zitten en
iemand de kabel door te laten hakken. De rem hield
het en het karretje viel niet naar beneden.
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Statistiek in de lift
gemiddelde tijd die het zou moeten duren om in
een gebouw als het Wibauthuis (elf verdiepingen)
op de begane grond een lift te krijgen dan vinden
we dat dat zo’n 12,5 seconden zou moeten zijn met
een standaardafwijking van 8 seconden. Op de derde verdieping (die veel dichter bij het midden van
het gebouw zit) zou de gemiddelde wachttijd nog
maar 8,5 seconde bedragen met een standaardafwijking van 5,5 seconden.
Iedereen die wel eens op de derde verdieping van
het Wibauthuis op de lift heeft gewacht ziet nu dat
er een grote fout zit in mijn aannamen. In dit gebouw, zoals in de meeste realistische gebouwen,
willen mensen namelijk helemaal niet vanaf iedere
willekeurige verdieping even vaak vertrekken. Dit
leidt tot een tweede, iets verbeterd model.
Spitsuur in het Wibauthuis

In kantoorgebouwen vindt meestal twee keer per
dag een soort ‘spitsuur’ plaats. ’s Ochtends rond
negen uur wil iedereen van de begane grond naar
de verdieping waar hij werkt, ’s middags tegen
vijven wil iedereen graag weer terug naar de begane grond om naar huis te gaan. In een nieuw model
kunnen we er bijvoorbeeld vanuit gaan dat in de
ochtendspits iedereen vanaf de begane grond van
een gebouw naar een willekeurige verdieping wil.
Omdat het over het algemeen erg druk is in deze
‘ochtendspits’ gaan we er verder vanuit dat een lift
vanaf de begane grond op iedere verdieping tot
bovenaan zal stoppen om mensen naar buiten te
laten.
Om dit model door te rekenen moeten we niet vergeten dat op iedere verdieping waar de lift stopt een
vertraging van enkele seconden wordt opgelopen.
Ik schat dit in op vijf seconden. De lift in ons fictieve gebouw van N verdiepingen doet over ieder
‘tochtje’ van beneden naar boven en terug dan
2*3N+5N=11N seconden (er vanuit gaande dat de
lift op weg naar beneden niet stopt). Verder zal het
even duren voordat iedereen beneden is ingestapt;
dit loopt al snel op tot zo’n 30 seconden.
Als je op een willekeurig moment dit gebouw binnen komt lopen en je op het knopje voor de lift
drukt zal het gemiddeld 5,5N+15 seconden duren
voordat de lift er is. In het Wibauthuis (als er geen
kelder zou zijn) zou dit neerkomen op een gemiddelde wachttijd van 70 seconden. Kijk, dat lijkt er
al meer op! Nu is het alleen wel zo dat er in het
Wibauthuis niet één, maar wel zes liften zijn! Als
de posities van de liften in het spitsuur willekeurig
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verdeeld zijn mogen we de gemiddelde wachttijd
door zes delen en komt die neer op 11,7 seconden.
Ook is het nu wel leuk om te bekijken wat er met
de wachttijd zou gebeuren in een heel hoog gebouw, bijvoorbeeld een wolkenkrabber van 100
verdiepingen.
Als er één lift zou zijn moet een liftreiziger in de
ochtendspits gemiddeld 565 seconden wachten
totdat er een deur opengaat! Om dit terug te brengen tot een aanvaardbare 10 seconden zouden er 56
liften in dit gebouw moeten zijn, onafhankelijk van
hun capaciteit!
En dan nu de avondspits...

Het vorige model was nog eenvoudig door te rekenen; het wordt pas echt vervelend als we naar de
‘avondspits’ gaan kijken. Nu vertrekt namelijk niet
iedereen van dezelfde verdieping. Het zou voor de
hand liggen om iedere lift die passagiers heeft afgeleverd op de begane grond naar de bovenste verdieping te sturen, dan zou het vorige model ook
hierop kunnen worden toegepast. In de praktijk is
het echter zo dat de lift zodra hij vrijkomt naar de
eerste verdieping waar iemand op het knopje heeft
gedrukt wordt gestuurd. Onderweg naar beneden
zal de lift wel stoppen op de verdiepingen waar
meer mensen naar beneden willen.
Stel dat er op iedere verdieping evenveel mensen
naar beneden willen en neem voor het gemak aan
dat zodra er een lift van de ne verdieping naar beneden gaat er alweer iemand aankomt om op het
knopje te drukken. We noemen het omhoog en naar
beneden gaan van een lift (onafhankelijk van wat
de hoogste verdieping is die hij bereikt) een tochtje,
een cyclus is N tochtjes waarvan er één naar elke
verdieping gaat. Elk tochtje duurt 9n seconden,
iedere cyclus van N tochtjes duurt
N

9

∑ 9n = 2 N (1 + N )
n =1

seconden. In het Wibauthuis zou dit erop neerkomen dat elke lift maar eens in de 495 seconden op
de negende verdieping zou stoppen. De gemiddelde
wachttijd daar loopt dan op tot zo’n 248 seconden
en het duurt met zes liften dus gemiddeld zo’n 41
seconden totdat er een lift op de negende stopt – en
dit in het geïdealiseerde geval waarin alle liften het
doen! Ik denk dat ik liever met de trap zou gaan.
Op de 100e verdieping van onze wolkenkrabber
wordt de wachttijd voor één lift 22725 seconden,
ofwel bijna 6,5 uur. Tijd genoeg voor een kopje
koffie dus. Nu zijn er 2273 liften nodig om de ge-
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middelde wachttijd terug te brengen naar 10 seconden. Daar zou een flinke wolkenkrabber voor nodig
zijn, en ik denk niet dat veel mensen het leuk vinden om een kilometer naar de lift te lopen. Nee,
hier is iets geavanceerdere programmatuur nodig.
Slimmere liften

Tot nu toe hebben we buiten beschouwing gelaten
dat op een drukke tijd liften ook vol kunnen raken.
We nemen een gebouw met N verdiepingen, genummerd 1 t/m n zoals voorheen. Het aantal mensen dat per minuut naar beneden wil noemen we a,
en het aantal mensen dat er per verdieping in een
lift stapt noemen we k (dit hangt af van de drukte in
het gebouw en van het aantal verdiepingen).
De gemiddelde tijd die een lift er over doet om één
verdieping te verplaatsen heet t, de tijd die een lift
nodig heeft om mensen naar binnen en naar buiten
te laten noemen we ts. Verder heeft iedere lift een
maximaal aantal passagiers m.
Voor het gemak sturen we de eerste lift naar de
bovenste verdieping, waar hij k passagiers ophaalt.
Vervolgens gaat de lift naar de verdieping eronder
enzovoorts, totdat hij m passagiers heeft opgehaald
en vol zit. Op dat moment sturen we onze lift naar
beneden, waar iedereen uitstapt. Op die manier zijn
de verdiepingen (m/k) tot en met N ‘leeggehaald’.
We sturen nu een nieuwe lift naar de eerste verdieping waar de vorige lift niet meer geweest is, (voor
het gemak letten we er even niet op dat m/k geen
geheel getal hoeft te zijn), en deze lift herhaalt het
patroon.
Om iedereen binnen een redelijke tijd naar beneden
te krijgen zijn er dus minstens N/(m/k) liften in het
gebouw nodig. De liften onderaan hebben een kortere reistijd en kunnen dus vaker op en neer, wat
voor mensen op de lagere verdiepingen nog steeds
een voordeel betekent.
Hoe lang doet zo’n lift er nou over? De lift die de
bovenste verdiepingen bedient is N*t seconden
kwijt om naar boven te gaan en weer Nt om naar
beneden te gaan, verder stopt hij (m/k) keer ts seconden om passagiers naar binnen te laten. Een
cyclus van de eerste lift, T(1), is dus 2 N*t + (m/k)
ts. De volgende lift met cyclus T(2) is 2 (m/k) t
sneller, enzovoorts, totdat alle verdiepingen zijn
bediend.

Stel dat we nu per minuut V(1) liften naar de bovenste verdieping sturen met een totale capaciteit
M, om op de eerste M/k verdiepingen passagiers op
te halen. Als we willen dat iedereen in het gebouw
even lang moet wachten, moeten we voor de (M/k)e
verdieping V(2) = T(2) (N / T(1)) liften hebben,
etcetera.
In het Wibauthuis, met 10 verdiepingen en 50 passagiers per minuut, 10 personen per lift, en verder
de voorwaarden die we eerder gebruikten, komt dit
neer op 7 liften; verrassend dicht bij de realiteit
dus. Het zou in dit geval ongeveer 1 minuut duren
om vanaf een willekeurige verdieping naar beneden
te komen.
Ook hier neemt de efficiëntie echter bliksemsnel af
naarmate het gebouw hoger wordt. Met ‘gewone’
liftsystemen kom je dus een heel eind, maar voor
echte hoge gebouwen zijn nieuwe trucs nodig.
Toekomstmuziek

Het hoogste gebouw ter wereld staat in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het gebouw ‘Taipei 101’ is
508 meter hoog en telt 101 verdiepingen. Om alle
passagiers zo snel en efficiënt mogelijk naar hun
bestemming te brengen hebben de ontwikkelaars
van dit gebouw gekozen voor dubbeldeksliften. Dit
zijn liften met twee ‘kamertjes’ bovenop elkaar:
één ervan stopt alleen op even verdiepingen en de
andere alleen op oneven. Passagiers die van een
even naar een oneven verdieping moeten, of andersom, hebben de keuze om voor één verdieping
de trap te nemen of om op een van de langzamere
liften te wachten voor het laatste stukje.
Een andere manier om de efficiëntie van liften te
verhogen is door het gebruik van meerdere karretjes in één schacht. Dit wordt mogelijk als in de ene
schacht de lift alleen naar boven gaat en in de andere alleen naar beneden en is vooral een plaatsbesparende oplossing.
Het sky lobby idee, tenslotte, wordt toegepast in
hele hoge gebouwen. Hier gaan supersnelle liften
van de begane grond naar bijvoorbeeld de vijftigste
verdieping, zonder te stoppen, en vanaf de zogenaamde ‘sky lobby’ op die verdieping gaan gewone
liften verder naar de verdiepingen erboven.
Met dank aan Paul Friedel voor het tweede avondspitsmodel.
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Golvende mechanica
Al in het eerste jaar van je natuurkundestudie leer je van alles over golven: elektromagnetische golven, golven in een gitaarsnaar en zelfs golffuncties in de quantummechanica. Na net
genoemde voorbeelden zou het gewoon gênant zijn om nog over watergolven te beginnen.
Maar als je je bijvoorbeeld afvraagt waarom zeegolven altijd evenwijdig zijn aan de kust, dan
laat je golfkennis je toch in de steek. Toch maar eens kijken wat er zich nou onder dat ogenschijnlijk onschuldig wateroppervlak afspeelt. — Jorn Mossel
Wat zijn watergolven?

Laten we eerst met een simpele golf beginnen, een
golf in een touw. We zwiepen één uiteinde van het
touw op en neer, er gaat een golf lopen. Hetgeen
wat zich voort lijkt te planten is slechts een signaal.
De deeltjes van het touw bewegen alleen op en
neer. In de bewegingsrichting van de golf staan ze
stil. Als we nu naar een watergolf kijken lijkt het
voor de hand te liggen dat de waterdeeltjes aan het
oppervlak ook op en neer bewegen net als het touw.
Hoe dieper in het water, hoe kleiner de amplitude is
van de waterdeeltjes, omdat de deeltjes op de bodem niet kunnen bewegen. Maar hier stuiten we
direct al op een probleem. Een belangrijke eigenschap van water is dat het een constante dichtheid
heeft. We kunnen het water dus niet in elkaar drukken wat wel nodig is voor het net genoemde model.
Intermezzo: wat bedoel ik met waterdeeltjes? In de
hydrodynamica is het gebruikelijk om naar een
klein volume-elementje water te kijken in plaats
van naar de watermoleculen zelf. Dit om geen last
te hebben van de thermische fluctuaties van de watermoleculen. Maar het volume-elementje is wel zo
klein dat het de eigenschappen heeft van een deeltje, ik noem het daarom een waterdeeltje.
Terug naar de watergolf, omdat een golftop nu niet
in elkaar kan zakken moet het water van die top
ergens anders naar toe. Het blijkt dat de watermoleculen bij benadering in cirkels bewegen (zie fig.
1). De straal van die cirkels neemt exponentieel af

met de diepte van het water, omdat de waterdeeltjes
op de bodem geen snelheid kunnen hebben. Om
een indruk te krijgen hoe de waterdeeltjes bewegen
zie de webanimatie [1].
De belangrijkste overeenkomst met het touw is dat
de waterdeeltjes zelf netto niet verplaatsen. Als je
op volle zee gaat zonnen op je luchtbed, zal je op
en neer deinen maar je zal niet met de golven meebewegen, je zit ‘vast geplakt’ aan het water. Voor
diegenen die zo nu en dan nog wel eens fles met
een geheime boodschap in zee gooien, wees gerust:
als het eb is, is er wel een netto verplaatsing van het
water, wegens de getijdenkrachten, en zal de fles
met het water mee stromen.
Water is anders

Watergolven blijken dus afwijkend te zijn van de
bekende golven. Om water wat beter te begrijpen
stappen we in een speedboot en scheuren door de
Amsterdamse grachten. Van de golven die de boot
produceert bereiken de grote (zowel in amplitude
als in golflengte) het eerst de kade. Daarna komen
de golven met een kleine golflengte en amplitude.
De mensen die langs de kant op het terras zitten
horen dus eerst geklots van een lage frequente
(omdat de golflengte groot is), en de frequentie van
het geklots wordt steeds hoger, tot de golven zo
klein zijn dat je ze niet meer hoort. Het blijkt dus
dat hoe groter de golflengte hoe sneller de golven
zich voortplanten. Water is dus dispersief! Dit
maakt het interessant om naar de groepssnelheid en
Figuur 1

In watergolven beschrijven de waterdeeltjes een cirkelbeweging. Verschillende
waterdeeltjes hebben
verschillende fases.
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fasesnelheid van watergolven te kijken. Om dit te
onderzoeken doen we het wat rustiger aan en gaan
à la Minnaert ’t vrije veld in, opzoek naar een rustig wateroppervlak. We gooien een flinke steen in
het water en de bekende kringen ontstaan op het
wateroppervlak. We concentreren ons op een
groepje golven. Aan de achterkant van deze groep
lijken er golven uit het niets te ontstaan terwijl de
golven aan de voorkant juist verdwijnen (zie fig. 2).
De snelheid van een golftop, de fasesnelheid vf ,
lijkt groter te zijn dan de snelheid van de groep, vg.

C

A

Figuur 2

Aan de achterkant van de golfgroep (C) wordt
een golf gecreëerd. Omdat zijn fasesnelheid groter is dan de groepssnelheid, verplaatst de golf
zich naar voren in de groep (A), waar de golf
geannihileert wordt.

Ter vergelijking, in vacuüm is groepssnelheid en de
fasesnelheid voor licht gelijk. En in de quantummechanica is de groepssnelheid van een vrij deeltje
juist groter dan zijn fasesnelheid.
Het gereedschap

Het blijkt dat de fasesnelheid van watergolven afhangt van de golflengte. Dit in tegenstelling tot de
meeste andere bekende golven. Om de fasesnelheid
exact af te leiden heb je wel enige kennis van hydrodynamica nodig, zie daarvoor [2]. Ik zal hier
alleen met wat ‘handwaving arguments’ de formules aannemelijk maken.
Voor grotere golven is vooral de zwaartekracht van
belang. Als het water op t=0 een sinusvorm heeft is
dat geen stabiele toestand. Door de zwaartekracht is
er een drukverschil tussen de golftoppen en -dalen.
Hoe groter dat drukverschil hoe sneller het water
wil vervormen. Als we energiebehoud gebruiken:
½mv 2= mgh vinden we:

v f ∝ gλ .
Hier is g de gravitatie versnelling en λ de golflengte. De precieze uitdrukking blijkt te zijn:

v f = g λ / 2π .

Voor kleine golflengtes zijn de drukverschillen
verwaarloosbaar en speelt de oppervlaktespanning
van het water de belangrijkste rol. Voor golven met
grote golflengten is het water op de schaal van de
waterdeeltjes niet gekromd. Voor golflengten kleiner dan één centimer wordt deze kromming wel
significant, de oppervlakte spanning wil nu de golf
vervormen. Deze golven worden ook wel capillaire
golven genoemd. Het blijkt dat voor deze golven
geldt:

v f = 2π σ / λ ρ .
Waarbij σ de oppervlaktespanning is, en ρ de
dichtheid van het water. Opvallend is natuurlijk dat
voor grote golflengte (in het geval van water: λ > 5
cm) de fasesnelheid toe neemt als de golflengte toe
neemt. Voor capillaire golven (voor water: λ < 1
cm) neemt de fasesnelheid toe als de golflengte
afneemt. Er is dus een minimale golfsnelheid, deze
is 0.23 m/s en λ = 1.7 cm.
Tot nu toe zijn we ervan uit gegaan dat het water
diep is, zodat we de randeffecten van de bodem
kunnen verwaarlozen. We hebben gezien dat we
een golf kunnen beschrijven door cirkelende waterdeeltjes. Op de bodem moet de snelheid nul zijn.
Hoe dieper het water hoe sneller de deeltjes aan het
oppervlak kunnen cirkelen. Om de diepte afhankelijkheid te krijgen moeten we de fasesnelheid vermenigvuldigen met de factor: tanh(2π d / λ). Als d
à λ dan gaat tanh naar 1 en verdwijnt de diepte
afhankelijkheid. De diepteafhankelijkheid wordt
pas significant als de golflengte in de orde is van de
diepte van het water. Als dá λ dan tanh(2π d/λ) ≈
2π d/λ.
De totale uitdrukking voor de fasesnelheid wordt
nu:

 λ σ 2π 
2π
 tanh( d ) .
v f =  g
+
λ
 2π ρ λ 
Nu we eenmaal deze vergelijking hebben kunnen
we watergolven echt goed begrijpen en is het tijd
om te oogsten.
Fasesnelheid vs. groepssnelheid

Oké, we hebben nu het juiste gereedschap, laten we
nog eens kijken hoe het met het verschil in fasesnelheid en groepssnelheid zit. We nemen aan dat
de golflengte groot is, en dat de vijver diep genoeg
is om de diepteafhankelijkheid te verwaarlozen. De
fasesnelheid wordt dan:
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nendste moment van Russell’s leven) raakte hij de
soliton uit het oog.
Na dit voorval ging Russell solitonen verder onderzoeken en vond dat de snelheid van een soliton
wordt gegeven door:

v f = g λ / 2π .
De groepssnelheid bepalen we als volgt:

vg =

dv f
dω d (v f k )
=
= vf − λ
= 12 v f .
dk
dk
dλ

Hier gebruikten we: vf = ω/k en k=2π/λ. De fasesnelheid is dus twee keer zo groot als de groepssnelheid. Voor capillaire golven vinden we: vg =
3/2 vf. Nu is de groepssnelheid juist groter dan de
fasesnelheid.
Solitonen

Voor golven in ondiep water blijkt er iets bijzonders aan de hand te zijn. Voor grote golflengte
wordt de fasesnelheid:

vf = g d .
Waar we hebben gebruikt dat: tanh(2π d/λ) ≈ 2π
d/λ. De fasesnelheid hangt niet meer af van de golflengte, maar alleen van de diepte van het water!
Dat is interessant, want nu zullen alle golven zich
even snel voortplanten, er is geen dispersie meer.
Omdat de groepssnelheid nu gelijk is aan de fasesnelheid, volgt hieruit dat dit ook de maximum
fasesnelheid is. Maar wat gebeurt er nu als we met
een speedboot sneller varen dan de maximale golfsnelheid?

v soliton = g (d + h) .
Waar h de hoogte van de soliton is, d diepte van het
water.
Russell mag dan wel de eerste zijn die zijn ontdekking over solitonen publiceerde, maar hij was niet
de eerste die het ontdekte. De ontdekking was namelijk al eerder gedaan door het paard van de trekschuit.
Dag in dag uit trok het de trekschuit met een sukkelgangetje door het kanaal. Aan de achterkant van
de schuit werden de gebruikelijke golven gevormd.
Om die golven na te maken is energie nodig, deze
energie moet het paard leveren. Op een dag was het
paard het zo zat, dat het op hol sloeg en de schuit
zo hard liet varen dat het de maximale fasesnelheid
overschreed. Hierdoor ontstond er een soliton onder de voorkant van de boot. Maar aan de achterkant van de schuit konden nu geen golven gecreeerd worden (op wat turbulenties na). Het koste het
paard dus minder energie om de schuit harder te
laten varen. Sindsdien bleef het paard de maximale
fasesnelheid overschrijden.
Korteweg en de Vries

In de jaren na de ontdekking van het soliton werd
er door onder andere Russell, Stokes en Rayleigh
veel onderzoek naar gedaan. Het waren in 1895
prof. Korteweg en zijn student de Vries (dezelfde
als van het instituut) die vergelijking vonden die
solitonen correct beschrijft. Wiskundigen geven de
vergelijking meestal in dimensieloze vorm (lijkt het
toch weer minder op natuurkunde).

h

Figuur 3

Een soliton is een golf van slechts één bult die met
constante snelheid voortbeweegt.

In 1834 reed John Scott Russell te paard langs het
kanaal tussen Aberdeen en Glasgow. Er voer een
trekschuit voorbij die voort getrokken werd door
een paard. De voorkant van de trekschuit kwam iets
uit het water omdat er zich een grote bult water
onder bevond. Toen de trekschuit plotseling stopte,
bleef de bult water (zie fig. 3) met constante snelheid voort bewegen. Russell stond perplex, hij
dacht inmiddels aardig wat van golven te weten,
maar nu zag hij slechts één voortbewegende bult!
In het belang der wetenschap zette hij de achtervolging in. De soliton had een snelheid van ongeveer
15 km/u en was een halve meter hoog. Na vier kilometer achtervolging (waarschijnlijk het span-
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∂φ
∂φ ∂ 3φ
− 6φ
+
= 0.
∂t
∂x ∂x 3
Zo’n partiële derdegraads homogene niet-lineaire
differentiaalvergelijking ziet er best ingewikkeld
uit. Maar het bijzondere aan deze differentiaalvergelijking is, dat het een compleet integreerbaar
systeem is. Dat wil zeggen dat er altijd een exacte
oplossing is voor willekeurige randvoorwaarden.
Dit werk heeft veel indruk gemaakt op zowel de
natuurkundige als de wiskundige wereld. Het artikel behoort tot de meest geciteerde artikelen aller
tijden.
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Solitonen en internet

Behalve dat de webserver van het Instituut voor
Theoretische Fysica Soliton heet is er ook een directer verband. Internetsignalen worden met behulp
van lasers door glasvezels gestuurd. Om het signaal
zo snel mogelijk te versturen wil je dat de laserpulsen zo kort mogelijk zijn. Maar glasvezel is dispersief, dus een te korte puls behoudt geen sinusvorm,
en zal worden uitgesmeerd. Als je van Amsterdam
naar Chigaco een signaal wilt sturen zal dat niet in
gewenste vorm aan komen. Dit probleem kan verholpen worden door solitonen te gebruiken. In 1998
haalde France Telecom een datatransfer van 1 terabit per seconde over een afstand van 1000 km met
behulp van solitonen. Deze snelheid komt overeen
met 27 volle DVD’s per seconde.
Breaking waves

fig. 4.) Hierop kunnen we de wet van Snellius toepassen:

sin θ 1 n2 v1
=
=
sin θ 2 n1 v 2

.

θ1 is de hoek van het ‘inkomende’ water met de
normaal (de lijn die loodrecht op het grensvlak staat).

θ2 is de hoek van het ‘uitkomende’ water. Als v1 >
v2 dan θ1 > θ2. Dit betekend dat golven meer even-

wijdig aan het grensvlak gaan lopen. In het geval
van de zee neemt de diepte langzaam af, en zal het
golffront zich langzaam parallel aan het strand
draaien. Ook een manier om dit in te zien is dat de
fasesnelheid naar nul gaat als de kust bereikt wordt.
Vlak daarvoor kan de snelheidsrichting niet loodrecht op de kust staan.

Zeegolven komen altijd evenwijdig aan de kust, het
maakt niet uit hoe de wind staat of waar je bent.
Ook als je in het midden van een meertje een flinke
steen in het water gooit, komen de golven, hoe grillig het meertje ook is, overal evenwijdig aan met de
oever. Het lijkt wel of de golven weten dat de oever
er aan komt en dat ze daarom alvast van richting
veranderen. Dit komt omdat hoe dichter bij de oever hoe minder diep het water wordt, en dus hoe
langzamer de golven gaan.

ondiep water
v2
v1

diep water

Figuur 4

Als golven van
diep water plotseling in ondiep
water terechtkomen neemt de fase
snelheid af. Met
de wet Snellius
volgt dat de

Figuur 5

Golven komen altijd evenwijdig aan de kust.
Meer golven

golven naar de normaal - de lijn die loodrecht
op het grensvlak staat - toe breken.

We beginnen met een vereenvoudigd model. De
golven bevinden zich eerst in diep water met een
fasesnelheid v1. Dan is er een plotselinge overgang
in diepte, neemt daardoor de fasesnelheid af, v2 (zie

[1] Ter verduidelijking enige webanimaties:
www.science.uva.nl/student/scoop/watergolven/
[2] Fluid Mechanics, Landau en Lifshitz, pagina 36
t/m 44.
[3] De natuurkunde van ’t vrije veld 3, dr. M.
Minnaert, pagina 152 t/m 184.
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De ontdekking van…
Rob van der Waall
Na de vorige Scoop kwam de volgende stelling naar boven drijven: “Om interessante ontdekkingen te doen hoef je geen hoogleraar te zijn.” Deze stelling is bewezen o.a. door Rob van
der Waall. — Stefan Kowalczyk en Jorn Mossel
Wie is hij?

Rob van der Waall raakte echt geïnteresseerd in
wiskunde toen hij door omstandigheden in het laatste jaar van de middelbare school privé-lessen
volgde. Daardoor kon hij buiten het normale programma om, extra onderwerpen (uit de wiskunde)
bestuderen. In 1959 op de Universiteit Leiden aangekomen om wiskunde te studeren, raakte hij al
spoedig geïnteresseerd in de getaltheorie. Ook
volgde Van der Waall (VdW) daar de verplichte
vakken natuurkunde en sterrenkunde. In 1966 legde
hij het doctoraalexamen wiskunde af, met als
hoofdvak algebraïsche getaltheorie.
In zijn studententijd werkte hij het liefst tussen tien
en twee uur ’s nachts. Hij was toen en nu nog
steeds een avondmens: “Ik kom ’s ochtends bijzonder traag op gang. In de loop van de dag gaat het
vlammetje steeds hoger.”
Als schaker kwam hij in 1965 in contact met de
wiskundige Prof. J.P. Serre, die toen al 11 jaar in
bezit was van de Fields-medaille (toen het wiskundige equivalent van de Nobelprijs). Ook heeft Serre
in 2003 als eerste de Abel-prijs gewonnen (nu het
Noorse equivalent van de Zweedse Nobelprijs).
VdW ging in 1967 naar het Collège de France in
Parijs om zich verder bij Serre te specialiseren. Dit
‘feest’ kwam tot een vroegtijdig eind toen in maart
1968 de collegezalen gesloten werden wegens politieke omstandigheden.
Via de getaltheorie was hij rond 1967 in aanraking
gekomen met groepentheorie. Het alomvattende
boek “Endliche Gruppen” over dat vakgebied was
toen net van de hand van Prof. Dr. B. Huppert verschenen. VdW schafte het boek aan en was verkocht. Vanaf dat moment ging hij hoofdzakelijk
verder door het wiskundig leven als groepentheoreticus. Hij promoveerde in 1972 te Leiden op het
proefschrift “On Monomial Groups.” In 1973 ging
VdW naar Mainz waar Huppert werkte, om zich
verder te verdiepen in groepentheorie. In 1977
werd hij door de UvA gevraagd om als universitair
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hoofdmedewerker onderwijs te geven en onderzoek
te doen in de algebra. Sinds 1985 is hij als universitair hoofddocent betrokken aan de UvA.
Rob van der Waall in
zijn bekende rode
slipover.

Wat ontdekte hij?

In 1973 werd er in Mainz veel gesproken over het
vermoeden van Dedekind. VdW heeft dit vermoeden voor een speciaal geval bewezen.
Vermoeden van Dedekind (eind 19de eeuw)
Gegeven is een ketting Q ⊆ K ⊆ M ⊆ W van uitbreidingslichamen van de rationale getallen Q met
[W : Q] < ¶, waarbij W / K een Galois-uitbreiding
is. Dan is het quotiënt van de Dedekind-Zetafunctie
van M en die van K een holomorfe functie in het
gehele complexe vlak.
VdW heeft toen laten zien dat dit zeker het geval is
als M / K een uitbreiding is waarvan de Galoisgroep Gal (W / K) oplosbaar is. (Indagationes Mathematicae, 1975, Vol. 37, blz. 83-86.)
Een eindige groep G (een groep met eindige orde)
heet oplosbaar als er ondergroepen Gi (met i lopend
van 1 tot n) bestaan zodat
(1) Gi-1 een normaaldeler van Gi is voor die indices
i en G0 = {e}, Gn = G, en
(2) de factorgroepen Gi / Gi-1 abels zijn voor al die
indices i.
Een ondergroep H van een groep G heet een normaaldeler als gH=Hg, voor alle g∈G. Merk op dat
alle abelse groepen oplosbaar zijn. De groep van
permutaties van 2 objecten, S2, is dus oplosbaar
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want S2 is abels. Sinds Galois is bekend dat Sn met
n groter dan 4 niet oplosbaar is. Daarom bestaan er
wel abc(de)-formules voor 2de, 3de en 4de graadsvergelijkingen (aX2 + bX+c = 0 enz.) maar niet
voor 5de en hogere graad. Het is opvallend dat,
hoewel de stelling die VdW bewezen heeft over
lichaamstheorie en analyse gaat, het bewijs via
representatietheorie van eindige groepen loopt.
Eindige groepen (groepen met eindige orde dus)
zijn in zekere zin veel beter te begrijpen dan oneindige. Men heeft nu (2004) eindelijk bewezen dat
alle eindige simpele groepen in vijf klassen kunnen
worden ingedeeld. Het bewijs zullen we (wegens
het Scoop-budget) achterwege laten, het is zo'n
15.000 pagina’s lang.
De tweede vondst was een verrassende. VdW en
vele anderen probeerden in 1973 een bepaald vermoeden over een eindige-groepstructuur te bewijzen. Hij stelde zich een tegenvoorbeeld G voor.
Door goed te kijken wordt zo de groep G een geforceerde structuur opgelegd. Zo hoop je dan, dat
die structuur intern tot een tegenspraak leidt. Dan
heb je bewezen dat er geen tegenvoorbeeld is en de
stelling is dan blijkbaar juist. VdW bestudeerde
deze structuur en construeerde toen geheel onverwacht wel zo’n tegenvoorbeeld. De stelling bleek
dus onhoudbaar, terwijl men overtuigd was van het
tegendeel. “Maar dat is eigenlijk pure emotie en
geen wiskunde. Over dat vermoeden had niemand
van te voren een goed gevoel.”
De derde vondst is een recente. Het probleem begon eigenlijk al bij het proefschrift van zijn promovendus Bioch uit 1975. Zijn volgende promovendus Hekster heeft toen in 1986 een vermoeden geformuleerd over mogelijke inbedbaarheid van twee
met elkaar n-isokliene groepen, G1 en G2, als ondergroep van een overkoepelende groep, die nisoklien met G1 en G2 is. Jarenlang heeft VdW dit
probleem als opgave meegegeven na afloop van
congressen, zonder dat voortgang werd geboekt.
Het probleem bleef in zijn achterhoofd rondspoken:
“Elk jaar dacht ik er een kwartiertje over na.” In
2003 hoefde VdW er maar vijf minuten over na te
denken tot het kwartje viel. “Het is een wonder dat
het gebeurde, er was geen enkele indicatie of het
goed was.” Zo zie je maar, sommige dingen moeten
gewoon even rijpen.

Hoe ging het in zijn werk?

De meeste interessante ontdekkingen verlopen
meestal onder bijzondere omstandigheden, zo ook
de eerste ontdekking van VdW. Na een warme
werkdag zat VdW bij een bushalte in Mainz een
ijsje te eten. Hij was “een beetje dizzy van de uitlaatgassen” en zag opeens het bewijs van de stelling voor zich. Hij keek om zich heen of andere
mensen wat aan hem zagen. Nee, die zagen slechts
een ijsjes etende man. Thuis gekomen vroeg zijn
vrouw echter onmiddellijk “is er iets?” Na het eten
in sneltreinvaart naar binnen te hebben gewerkt,
ging VdW snel de ontdekking uitwerken. Het had
niet direct te maken met het dagelijkse werk dat
VdW deed in Mainz; dat was vooral betrekkelijk
systematisch onderzoek. Achteraf gezien was het
vermoedelijk het ijsje dat VdW gewoonlijk nooit
at, dat tot de ontdekking leidde. Inmiddels heeft
VdW zo'n 65 wetenschappelijke publicaties bij
elkaar geschreven. Maar zijn mooiste herinnering
bij dit alles, gaat uit naar de gebeurtenissen rond
het Dedekind-vermoeden uit het jaar 1973.
En verder?

Aan de UvA is de eindige-groepentheoriegroep gek
genoeg maar een kleine groep. De reden daarvan is
dat eindige-groepentheorie in Nederland weinig
populair is geweest; daarentegen wel in landen zoals Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ook is het
opvallend dat de vier promovendi die VdW heeft
gehad, nooit verder zijn gegaan in de wiskunde,
maar dat zij allen in de toegepaste wiskunde in het
bedrijfsleven werken. Een onderzoeksschool oprichten lag daarom niet binnen de mogelijkheden.
VdW heeft trouwens zelf nooit promovendi gevraagd, ze kwamen naar hem toe. Het ging zelfs zo
ver dat Bioch in driedelig pak hem tijdens VdW's
vakantie op Texel kwam opzoeken. Bij deze eerste
kennismaking stond VdW hem ongedwongen in
zwembroek te woord. Behalve groepentheorie
maakt VdW zich ook verdienstelijk in het populariseren van de wiskunde. Zo heeft hij uit het Frans
een boek vertaald dat gaat over de spannende avonturen van een papegaai die het bewijs van de stelling van Fermat kent. Ook heeft hij grote interesse
in ontcijferingsmethoden van schriftsystemen van
uitgestorven talen, zoals van hiëroglyfen, lineair B
en Maya.
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Het holografische principe
Dit stuk gaat over het holografische principe, een ‘hot topic’ in de theoretische natuurkunde.
Vandaar ook de titel. Maar stel je eens voor dat je op het idee zou komen dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om dit te lezen. Wat kun je dan nog doen om toch nuttig bezig te zijn?
Bijvoorbeeld, een (gedanken!) experiment: verbrand deze pagina! Of, doe eens wild en gooi
hem in een zwart gat; als je er tenminste één kan vinden.— Stefan Kowalczyk
Holografie

Tegenwoordig bezit bijna iedereen een hologram.
Een plaatje wat driedimensionaal lijkt als je er onder verschillende hoeken naar kijkt. Er zit er een op
je bankpasje, maar ook op de eurobiljetten zijn ze
te vinden. Dat is echter niet de soort holografie
waar dit artikel over gaat. Nee, dit artikel gaat veel
verder: ons heelal zou zelf wel eens een hologram
kunnen zijn! Een pioniersrol in dit onderzoek wordt
gespeeld door Nobelprijswinnaar Gerard `t Hooft.
Hij stelt dat in een theorie van quantummechanica
en gravitatie de drie-dimensionale wereld een beeld
is van informatie die in een tweedimensionale projectie kan worden opgeslagen. Wat hier precies
mee wordt bedoeld zullen we zo zien. Aan de basis
hiervan staat de studie van zwarte gaten.
Zwarte gaten

Klassiek gezien zijn zwarte gaten ‘zwart’. Ze staan
aan geen enkel signaal toe hun horizon te verlaten.
Ze verbergen zich voor altijd achter hun horizon,
zonder op welke wijze dan ook te communiceren
met de buitenwereld. In de quantummechanica is
dit beeld niet langer correct. Hawking ontdekte dat
zwarte gaten eigenlijk ‘grijs’ zijn. Ze zenden zeer
laag energetische thermische straling uit. Het quantummechanische mechanisme dat toestaat dat zwarte gaten massa verliezen d.m.v. straling staat echter
niét toe dat er informatie uit wordt meegenomen.
Stel bijvoorbeeld dat je deze Scoop in een zwart gat
zou gooien. Het enige dat het zwarte gat ervoor kan
teruggeven is thermische straling. Deze wordt door
één enkele grootheid - de temperatuur - beschreven
en hangt alleen van de totale massa van het zwarte
gat af volgens

T=

hc 3
.
8π k B G M

Er is informatie verloren gegaan. Vernietigd door
het zwarte gat. Hetzelfde gebeurt als je hem zou
verbranden. Door de as te bestuderen kunnen we er
misschien wel achterkomen wat de chemische sa-
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menstelling van het papier was, maar niet wat er op
deze pagina stond. Toch is er een groot verschil.
Als we namelijk elk molecuul nauwlettend in de
gaten zouden houden tijdens de verbranding zouden we, in principe, door de wetten van de natuurkunde te gebruiken, kunnen reconstrueren wat hier
stond. En dus zouden we in staat zijn de verloren
informatie terug te krijgen. Bij een zwart gat is dat
niet zo. Als Hawking’s argument correct is, wordt
de quantummechanica geschonden. Technisch gesproken gaat bij het vernietigingsproces een gemengde toestand over in een pure toestand en dat is
niet toegestaan. Waarschijnlijkheden kunnen hierbij negatief worden, of groter dan één. Het probleem staat te boek als het informatie verlies probleem, en is nog niet opgelost. De meeste fysici
denken dat de informatie toch ergens in het zwarte
gat terug te vinden moet zijn, maar harde bewijzen
zijn er (nog) niet.
Artist 's
impression
van een
zwart gat.

Het probleem ontstaat doordat voor de beschrijving
van dit proces zowel quantummechanica als algemene relativiteitstheorie nodig is. Vlak naast de
horizon verschijnen uit het niets deeltjes en antideeltjes. Verder veroorzaakt een zwart gat een onvoorstelbare kromming van de ruimte-tijd. Om wat
zinnigs te kunnen voorspellen hebben we dus beide
theorieën tegelijk nodig. Nu wil het zo zijn dat die
twee incompatibel zijn; berekeningen leveren een
vervelend soort oneindig op. Dit is één van de redenen voor de zoektocht naar een theorie van quantumgravitatie – snaartheorie?
Entropie versus Oppervlak

Behalve temperatuur hebben zwarte gaten ook entropie. We richten ons hier op zwarte gaten zonder
draai-impuls en zonder lading. Als we in de eenhe-
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den ħ = c = G = kB = 1 werken, wordt de entropie
van zo een zwart gat gegeven door de BekensteinHawking formule

S=

A
,
4

waar A de oppervlakte van de Schwarzschildbol is.
Bekenstein en Hawking kwamen met thermodynamische argumenten tot dit resultaat. Dat gaat ongeveer als volgt. De Schwarzschildstraal kunnen we
uitdrukken in de massa van het zwarte gat: R =2M.
We vinden dus A = 4 π R2 = 16 π M2. De afgeleide
nemen levert: dA = 32 π M dM. Of, wat suggestiever opgeschreven,

dM =

Door extra materie in het stuk ruimte te gooien
kunnen we een dergelijk zwart gat vormen. Maar
door dit te doen kunnen we de entropie laten afnemen en dat is in tegenspraak met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Dit is eigenlijk de
kern van het holografische principe. Uit deze redenering volgt dat de maximale entropie van het stuk
ruimte door de oppervlakte van de rand ervan
wordt begrensd. Door entropie als een maat voor
informatie te zien, kunnen we berekenen dat 1 bit
informatie overeenkomt met 10-65 cm2. Ruwweg
een vierkante Plancklengte.
De maximale entropie van een stuk
ruimte wordt door de
oppervlakte van de
rand ervan begrensd.
Eén vierkante
Plancklegte komt
ruwweg overeen met
1 bit informatie.

1
A
d .
8πM 4

En nu de grap. We gaan dit vergelijken met de
thermodynamische identiteit

dE = TdS .
Waarom dan wel, zal de lezer zich nu wellicht afvragen. Wel, vanwege het volgende hand-waving
argument (Bekenstein heeft dit precies gemaakt).
Entropie kan niet afnemen. Net als de horizon, die
alsmaar groter wordt, althans klassiek gezien. Een
duidelijke overeenkomst tussen A en S dus. Hierdoor gemotiveerd leggen we nu de volgende link.
We identificeren gelijksoortige termen uit de vergelijkingen met elkaar. Energie met massa E¨M,
temperatuur met één over de massa T¨1/8πM en
verder ook entropie met oppervlak S¨A/4. Deze
relaties lijken sprekend op de besproken formules
voor de temperatuur en entropie van een zwart gat.
Het is interessant dat alleen snaartheorie de Bekenstein-Hawking formule uit een microscopische beschrijving heeft weten af te leiden. Over dit onderwerp valt nog veel meer te vertellen, maar dat zullen we hier niet doen.
Het holografische principe

Als we enkel de massa, lading en draai-impuls van
een zwart gat weten, ligt zijn of haar identiteit vast.
Je verwacht dus dat zwarte gaten de meest geordende objecten in het universum moeten zijn, en
dus een lage entropie hebben. Of toch niet? Nee,
toch niet. Een zwart gat heeft juist een erg hoge
entropie. Zelfs de hoogst mogelijke die haalbaar is.
Stel dat een stuk ruimte met volume V een hogere
entropie heeft dan een zwart gat dat net in V past.

Meer precies zegt het holografische principe dat
een theorie op de rand van een gebied opgevat kan
worden als een holografische projectie van de theorie die nodig zou zijn om de fysica binnen de rand
te beschrijven. Een 3D-ruimte kan bijvoorbeeld
volledig worden beschreven door een theorie die
alleen op de 2D-rand van deze ruimte is gedefinieerd. Het is verleidelijk dit idee door te trekken
naar het hele universum: leven wij in een holografisch heelal?
Tegenintuïtief

Deze resultaten zijn erg vreemd en tegenintuïtief.
Als je de straal van een bol twee keer zo groot
maakt wordt het volume acht keer zo groot. Je zou
denken dat dan ook de maximale hoeveelheid informatie die binnen de bol bevat kan zijn ook acht
keer zo groot wordt. Maar dat is dus niet zo. Die
wordt maar vier keer zo groot. Entropie is een maat
voor informatie en de maximale entropie wordt volgens het holografische principe - maar vier keer
zo groot. In een stukje ruimte kan nooit meer informatie worden opgeslagen dan de oppervlakte
van de rand, althans in zekere eenheden. In wezen
kan alle informatie dus op de rand worden geprojecteerd. Bekenstein zegt hier het volgende over:
"Physicists hope that this surprising finding is a
clue to the ultimate theory of reality." Het lijkt
inderdaad een revolutionair idee, maar, er is niks
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nieuws onder de zon: "To them, I said, the truth
would be literally nothing but the shadows of the
images" -Plato, The Republic (Book VII). Plato
hield zich al bezig met de gedachte dat wat wij zien
slechts een 'schaduw' is van de echte wereld. Hij
filosofeerde over gevangenen die hun hele leven
lang geboeid in een grot zitten. De gevangenen, die
de mensheid voorstellen, zien alleen schaduwen
van de werkelijke wereld op de wand van hun grot.
De AdS/CFT correspondentie

Recent is het holografische principe spectaculair
bevestigd in de snaartheorie. De doorbraak kwam
eind 1997. Een jonge Argentijn, Juan Maldacena,
toonde toen een belangrijke dualiteit aan.
Juan Maldacena. Uitvinder van de AdS/CFT
correspondentie.
Hij begon zijn carrière
als experimentator:
" I learned about the
problems you have when
you really have to test
some theory or really
measure something in
real life. And that was
very interesting. "

Aan de ene kant van deze dualiteit staat een vijf
dimensionale anti-de Sitter (AdS) ruimtetijd. Dit is
een lege ruimte waar de kosmologische constante
negatief is, een samentrekkend heelal dus. AdS
ruimtes zijn de meest symmetrische oplossingen
van de Einstein vergelijkingen met negatieve kosmologische constante. Het vermoeden van Maldacena stelt dat een vijf dimensionale anti-de Sitter
ruimte, beschreven door (super-)snaartheorie,
evengoed kan worden beschreven door een conforme veldentheorie (CFT) op de vier dimensionale
rand van zo een ruimtetijd. Deze 4D-ruimtetijd met
veldentheorie is dus een 'hologram' van de 5D-
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ruimtetijd met snaartheorie. Wezens die in een van
deze twee universa zouden leven, zouden niet in
staat zijn te bepalen of ze in een vijf dimensionaal
universum beschreven door snaartheorie woonden,
of in een vier dimensionale, beschreven door een
quantumveldentheorie van puntdeeltjes. Geen enkel
experiment zou onderscheid kunnen maken tussen
deze twee universa, zelfs in principe niet. De
AdS/CFT dualiteit is eigenlijk zeer verassend.
Twee totaal verschillende werelden worden aan
elkaar gerelateerd. Zo bestaat er in de 5D-ruimtetijd
zwaartekracht terwijl deze er in de duale 4Druimtetijd niet is. Een zwart gat in de 5D-ruimtetijd
is equivalent aan warme straling in het hologram.
En zo zijn er meer voorbeelden. Eigenlijk hebben
we hier te maken met een soort woordenboek: als
je een begrip in de AdS-wereld hebt, vertaalt het
AdS/CFT woordenboek het voor je naar de CFTtaal en andersom. De AdS/CFT correspondentie
wordt als een van de belangrijkste resultaten gezien
die snaartheorie heeft voortgebracht. Het is echter
duidelijk dat wij niet een vijf dimensionale AdS
ruimtetijd leven. Een belangrijke vraag is daarom
of een uitbreiding van deze correspondentie naar
andere ruimtes dan de anti-de Sitter mogelijk is. En
dat dit inderdaad zo is, is door ondere andere
Edward Witten aangetoond. Maar er is nog een
(lange?) weg te gaan voor er een echt realistisch
model is. Er gaat dus nog genoeg gebeuren in deze
spannende tak van de theoretische fysica!
Meer lezen

Wie hier meer over wil weten raad ik “Information
in the Holographic Universe” van J. Bekenstein aan
(Scientific American, Aug 2003). Ook aardig zijn
pagina’s 477-485 van “The Fabric of the Cosmos”
van Brian Greene. Een gedetailleerder artikel is:
“The World as a Hologram”, L. Susskind,
J.Math.Phys.
36
(1995)
6377-6396

20

Puzzels

Puzzles & Riddles
Milo Handel heeft weer gewonnen, zijnde de enige die een oplossing heeft opgestuurd. Is er
niemand die de competitie aan wil/durft? Deze keer is het pseudothema getallen, maar ja de
meeste puzzels gaan uiteindelijk over getallen (of over raakruimtes: “Eigenlijk is alles een
raakruimte”, zoals Henk Pijls een keertje de stand van zaken wist samen te vatten). Voor
nieuwkomers in de Scoop-wereld: alle oude puzzels en oplossingen zijn te vinden op de Scoop
website, http://www.science.uva.nl/student/scoop.
De antwoorden op de puzzels van deze keer kun je tot 1 september mailen naar:
scoop@science.uva.nl. Veel succes! — Paul Friedel en Charles Mathy
**Gefeliciteerd?

Je komt binnen in Pathé de Munt, en zo’n kraterkop
(c.q. werknemer) roept dat een vrijkaartje zal worden uitgekeerd aan diegene in de rij wiens verjaardag op dezelfde dag valt als iemand in de rij die al
een kaartje gekocht heeft. Zijnde de neef van de
manager mag jij je op een willekeurig tijdstip op
een willekeurige plaats in de rij invoegen. Stel dat
je niemands verjaardag kent in de rij, en dat verjaardagen uniform gedistribueerd zijn in een jaar
van 365 dagen, welke plek in de rij geeft jou de
beste kans om de eerste dubbele verjaardag te zijn?
**Primetime

Voor welke n > 1 is n4 + 4 n priem?
**“Had ik maar meer wiskundevakken
gevolgd”

Laat zien dat sin(1o), cos(1o) en tan(1o) irrationaal
zijn, dus dat ze niet te schrijven zijn als een geheel
getal gedeeld door een ander geheel getal.
*Geen haarten zonder taarten

De haartenvrouw is haar taarten kwijt! Zij weet
zeker dat de knechten die niet aan de taarten hebben meegegeten de waarheid zullen vertellen, terwijl de schuldige knechten zullen liegen. De knechten worden ondervraagd, en geven als antwoord:

Knecht 1: Een van ons heeft ze allemaal gegeten
Knecht 2: Twee van ons hebben ze gegeten
Knecht 3: Drie van ons hebben ze gegeten
Knecht 4: Vier van ons hebben ze gegeten
Knecht 5: Vijf van ons hebben ze gegeten
Hoeveel van de knechten vertellen de waarheid?
**“...Biertje?” continued

(laat dat thema maar zitten)
Je hebt een normaal glas bij het grofvuil gevonden
(zo’n glas waar je melk uit drinkt bijvoorbeeld). Je
wil zijn gewicht weten, maar je weet alleen het
volgende: het is een cylindrisch symmetrisch glas
(met uniforme dikte). Hij is 12 centimeter hoog en
heeft een straal van 4 cm. Als er water in zit, dan
hangt de hoogte van het massamiddelpunt van het
glas met water af van de hoeveelheid water.
Als je geleidelijk het glas met water vult, zal het
massamiddelpunt eerst omlaag gaan, en dan omhoog. Het massamiddelpunt zit op zijn laagste punt
op een hoogte van 4.5 centimeter. Wat is het gewicht van het glas (zonder water)? Neem de rand
van het glas niet in acht (oneindig dun, dirac-delta
massaverdeling, wat je wil).
Een moeilijkere vraag: kun je een glas maken zodat
het massamiddelpunt nooit omlaag gaat als je er
water bij doet? Het hoeft geen cylindrisch glas te
zijn. Het is een bedrieglijk moeilijke vraag!
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Puzzels
Antwoorden afgelopen keer
*Laat de puzzelsessie maar beginnen

Het probleem is het eenvoudigst op te lossen door
van achter naar voren te werken. We schrijven het
getal k als k = k1 k2 … kn 6. We willen ervoor zorgen dat 6k = 6 k1 k2 … kn. Dus moet kn gelijk zijn
aan 6 (vermenigvuldig de bovenste vergelijking
met 6). Op dezelfde manier kunnen we kn-1 vinden.
Deze is negen, want 66*6 = 396, en zo werk je verder naar voren toe: 966*6 = 5796, dus kn-2 = 7. Uiteindelijk leidt dit tot het volgende magische getal
(dat dit de kleinste k is die het doet, is per constructie duidelijk):
k=101694915254237288135593220338983050847
457 6271186440677966.
Nogal een lang getal dus, het heeft 58 cijfers.
Check zelf als je je verveelt op een papiertje dat we
inderdaad hebben dat
6k=61016949152542372881355932203389830508
47457627118644067796.
**Tada

A laat C, uit het publiek, vijf kaarten trekken. Er
zijn dus altijd minstens twee kaarten van dezelfde
soort (harten, ruiten, klaveren of schoppen). A besluit altijd een kaart van zo’n paar weg te doen. Er
zijn nu vier kaarten over. De kaart van dezelfde
soort als de weggelegde kaart komt vooraan te liggen. B weet nu direct wat de soort kaart is. Er zijn
nog drie kaarten over om de waarde van de gezochte kaart aan te geven. Die drie kaarten kunnen in
volgorde worden ingedeeld, van laag naar hoog, de
goochelaars moeten dan wel afspreken welke soorten hoog en laag zijn (bijvoorbeeld schoppen >
ruiten > harten > klaveren). Nu we een indeling van
laag naar hoog hebben, is het mogelijk om daarmee
te coderen voor 3!=6 getallen, bv:
LMH = 1, LHM = 2, MLH = 3, MHL = 4, HLM =
5, HML = 6.
B, die binnenkomt, bepaalt het getal dat A voor
hem heeft neergelegd en telt door vanaf dat punt.
Een voorbeeld:
C trekt H3,HK,RA,S6 en S10.
A besluit de harten 3 weg te leggen.
De volgorde op tafel wordt dan: HK,S6,S10,RA.
Vraag
Opl. ∈ N
Opl. ∈ R
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2
2
2

3
W
W

4
2
1

B komt binnen en ziet dat de gezochte kaart een
hartenkaart is. S6,S10,RA codeert voor het getal
"3", en B telt dus drie plaatsen door vanaf de harten
heer en komt uit op harten 3.
A kan dus niet besluiten de harten heer weg te leggen, want dan zou B tien plaatsen moeten doortellen en daarvoor kun je niet coderen!
Nu voor de echte mannen, 124 kaarten. Als C vijf
kaarten trekt, zijn er 5!=125 mogelijke ordeningen
van de kaarten en dus ruim voldoende mogelijkheden om voor één kaart uit de verzameling te coderen. Probleem is echter dat één kaart moet worden
weggelegd. We gebruiken de modulo-operatie
(waarom komt dat steeds terug in deze maffe puzzelrubriek?) om dit probleem op te lossen. Nummer
de 124 kaarten van 0 t/m 123. De deelnemer neemt
vijf kaarten eruit, met nummers c0 , c1 , c2 , c3 , c4,
met c0 < c1 < c2 < c3 < c4.
Informatietheoreticus A haalt kaart ci eruit, zodanig
dat i = c0 + c1 + c2 + c3 + c4 (mod 5).
Als de som van de kaarten bijvoorbeeld gegeven
wordt door 307 = 2 (mod 5), dan haal je c2 eruit,
dat is dus de derde kaart!
Tel nu de overblijvende 4 kaarten bij elkaar op mod
5. Dat geeft een getal w (mod 5). De kaarten tellen
samen op tot i (mod 5), dus moet ci gelijk zijn aan w + i (mod 5). Hernummer nu de 120 overblijvende
kaarten in het spel kaarten van 0 t/m 119. Je hebt
dan i kaarten weggehaald die kleiner zijn dan ci
(omdat c0 < c1 < c2 < c3 < c4, en de telling bij 0 begint). Dus nu is ci gelijk aan -w (mod 5), binnen die
120 kaarten. Dat geeft 24 mogelijkheden. Deze 24
mogelijkheden kun je van elkaar onderscheiden
met permutaties van de overblijvende vier kaarten.
*Quiz over deze quiz

Vraag één van de quiz bevat direct een belangrijke
hint: als 1 gelijk is aan het totaal van alle numerieke antwoorden, moeten de antwoorden op vraag 2
t/m 10 opgeteld gelijk zijn aan nul. We zien dan
direct dat er negatieve antwoorden moeten zijn, of
alle antwoorden zijn nul, hetgeen niet kan. Vraag 5
moet dus beantwoord worden met “Niet Waar”.
Vraag 6 moet nu gelijk zijn aan (antwoord 1) / (5 of
6), want er zijn 5 of 6 numerieke antwoorden in de
quiz. Verder is het een kwestie van stug doorredeneren en uitproberen. De antwoorden in tabelvorm:

5
NW
NW
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24
4+√15

7
NW
NW

8
-12
-3-√15

9
W
W

10
-16
-4
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**Down, down, down

We lezen van beneden naar boven en definiëren

Scoop is het blad van de studievereniging NSA. Het is gratis voor
alle studenten en medewerkers van
de opleidingen natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Losse
nummers kunnen bij de redactie
worden aangevraagd.

. . . . .
k30 k31 k32 k33
k20 k21 k22
k10 k11
k00
en zo verder naar boven. We hebben de volgende
recursieve relatie:
k i,j = k i+1 , j + k i+1 , j+1 (mod 2).
We gaan nog een rij hoger en kunnen dit dus weer
schrijven als:
k i,j = k i+2 , j + 2 k i+2,j+1 + k i+2,j+2 (mod 2).
De gewichten van de getallen op de hogere rijen
worden steeds groter, ze corresponderen exact met
het aantal paden dat er is om van het onderste cijfer
naar het betreffende cijfer te lopen. Dit is ook een
eigenschap van de driehoek van Pascal, die we herkennen:

Adres
Studievereniging NSA
Nieuwe Achtergracht 170
1018 WV Amsterdam
tel: 020 525 5882
e-mail: scoop@science.uva.nl
www.science.uva.nl/student/scoop
Redactie

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
. . . . . .
We hebben nu de oplossing, want de driehoek van
Pascal is gerelateerd aan de binomiaalformule van
Newton. Als de beginrij n cijfers lang is, is het
antwoord

k 00

oplage:
400
verschijnen: juni 2004

 n −1  n − 1

k n −1,i  mod 2 .
= ∑ 
 i =0  i 
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