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Redactioneel
Evelien Wooning
Ha Scooplezer,
Allereerst een warm welkom, in het bijzonder aan alle nieuwe wis- en natuurkundestudenten van collegejaar 20182019. Voor je ligt de Scoop, het tijdschrift van de studievereniging. Elk kwartaal brengen we een nieuw themanummer
uit met artikelen die soms wel, maar soms ook helemaal
niet over wetenschap gaan.
Deze editie heet de Superscoop. We beginnen het jaar
goed met een hoop interessante artikelen. We praten over
supergeleiding, superwiskunde en entropie. Voor iedereen
die af en toe (nog steeds) een beetje verdwaalt op Science
Park heeft Kaisa een superguide geschreven. Roy geeft een
uitgebreid verslag van het allejaarsweekend eind vorig jaar,
en de vaste lezer kan de fotopagina, puzzel (stuur vooral je
gevonden oplossing in!) en Ask de Scoop ook in dit nummer weer terugvinden.
Al met al zorgt dit thema voor een positieve noot, zo op
het begin van het academisch jaar. En als een goed begin
écht het halve werk is, kan het niet anders dan een superjaar
worden. Geniet ervan.
Liefs,
Evelien.
P.S. Deze editie kun je voor het laatst genieten van het
Science Nieuws geschreven door Nigel. Nigel gaat onze
redactie namelijk verlaten. Namens de redactie en lezers wil
ik hem nog van harte bedanken voor alle leuke en leerzame
stukken. Voel jij je na het lezen van deze Scoop geroepen
om zijn rubriek over te nemen, of onze redactie op een
andere manier te versterken? Stuur ons (vrijblijvend) een
mailtje!
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Activiteiten
Liftweekend
vrijdag 5 tot zaterdag 7
oktober
Het liftweekend is altijd
het spannendste en leukste weekend van het jaar.
Gedurende de drie dagen
worden je emotionele en
fysieke grenzen verlegd
aan de hand van 88 intensieve opdrachten met
de overkoepelende tocht
om zo snel mogelijk naar
locatie te komen. Hier
aangekomen hoor je de
gekste verhalen van iedereen tijdens een kroegentocht waar zowel de
stad als de groep verkend
wordt. Koop dus nog snel
een kaartje want er is een
beperkt aantal plekken beschikbaar.
SPAcie Beerpong
Woensdag 17 oktober
Elk jaar organiseert de
SPAcie een geweldig en
uitdagend beerpong toernooi. Dit is je kans om
in plaats van alleen ‘your
best Beerpong teammate’ te taggen op Facebook, ook echt te gaan
winnen. Schrijf je in en
ga oefenen, want dit is
misschien wel een van de
competitiefste
Science
Park middagen die je gaat
meemaken. Je kan natuurlijk ook alleen meespelen
voor het bier!
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Het woord van de NSA

Inhoud

Tom Konijn

Sciencenieuws4
Een beknopte verzameling van ontwikkelingen in
de wetenschap. Van zeehonden die stromingen van
de oceanen meten tot zeeberen die geen REMslaap nodig hebben!

Het nieuwe collegejaar is weer begonnen luitjes. De vingers
beginnen alweer te trillen voor de koffie, de oogjes gaan al
snel naar de flessen bier in de koelkast en de vraag naar
zoute popcorn komt weer naar boven in de gedachten van
menig NSA’er. Dit betekent een ding: de zomervakantie
is voorbij. Meerdere BN’ers (Bekende NSA’ers) hebben
ons verlaten na het behalen van hun diploma deze zomer.
Maar niet getreurd: er is ook weer een nieuwe lading aan
verse studenten met volle hoop om de wetenschap (en de
NSA) net dat beetje groter te maken aangekomen. Hier
op het pittoreske Science Park zullen ze er achterkomen
dat het leven van een wis- of natuurkundige niet altijd
over rozen gaat. Velen van hen zullen voor het eerst een
Scoop openslaan, de fotopagina bekijken en het allejaarsweekendverslag lezen en zichzelf afvragen waar ze beland
zijn. Geen zorgen, want over een paar weken weten ze niet
beter dan de kamer binnen te lopen, een biertje te poffen
en te genieten van een discussie over tau tegen pi.
We zijn alweer een paar maandjes verder sinds de laatste Scoop is uitgebracht, maandjes waarin er veel dingen
zijn gebeurd. Vele NSA’ers hebben hersencellen verloren
en ervaringen gewonnen bij het AJW en het zeilweekend,
de Fransen zijn onsterfelijk geworden in Rusland en binnenkort zullen twee NSA’ers zich ook onsterfelijk maken
met de winst van het befaamde liftweekend. Naast deze
dingen heeft ons bestuur ook veel meegemaakt, we zijn pas
een half jaar onderweg, maar wel een leven aan ervaringen
rijker.
Tot nu toe heb ik al een ontzettend leuke tijd achter de rug
sinds we het stokje van bestuur 42 hebben overgenomen en
ik weet zeker dat Maaike, Amy, Roy en Demi dat kunnen
beamen. Met de gezonde beginnersfouten achter de rug
zal het komende halfjaar namens ons een vlekkeloos stukje
kunst worden. Maar aangezien dat pittig saai is, en zoals
jullie allemaal weten hou ik niet echt van pittig, hopen wij
dat jullie het canvas mooi bekleden.

ASK de SCOOP
6
Hoe spreek je Scoop uit? Wat te doen met een
crush op Peter Schall? En waarom hebben stadsduiven vaak maar een poot?
De geschiedenis van de natuurkunde:
Supergeleiding
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Sciencenieuws
Nigel van Herwijnen
bij het smelten van de westelijke zuidpool, het
snelst krimpende deel van Antarctica.

Zeehonden meten oceaanstromingen rond
Antarctica
Metingen aan het water in de poolgebieden
waren altijd een lastige opgave die maar zelden tot genoeg nuttige resultaten leidde. In
de winter is het onmogelijk de gebieden te
bereiken en zelfs in de zomer is het lastig
goed meetapparatuur te plaatsen. Dit terwijl
onderzoek naar deze wateren een belangrijke
bron van informatie kan zijn in het onderzoek
naar het smelten van de poolkappen. Onderzoekers van de University of East Anglia en
University of Stockholm bedachten samen
met de Sea Mammal Research Unit van de
University of St. Andrews een manier om dit
effectiever te kunnen doen. Bij veertien zeehonden werd meetapparatuur aan hun kop
gelijmd, dat de temperatuur en het zoutgehalte van het water mat en doorstuurde naar de
onderzoekers. In negen maanden tijd werden
op deze manier 10.000 meetpunten verzameld over een gebied van 150.000 vierkante
kilometer. Meer dan een vervijfvoudiging van
het aantal meetpunten dat in de twee decennia ervoor werd gemaakt. De onderzoekers
vonden op deze manier een donutvormige
stroming in de Amundsenzee die groter, warmer en zouter in de winter is dan in de zomer.
Deze stroming speelt waarschijnlijk een rol
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China start bouw maanbasis met lancering
Met de lancering van de QueQiao satelliet maakt China een start aan zijn plan om
binnen twee decennia een bemande basis op
de ‘donkere’ zijde van de maan te vestigen.
Omdat communicatie met de aarde lastig is
vanaf de ‘achterzijde’ van de maan, zal deze
satelliet rond een gravitationeel stabiel punt
achter de maan schommelen zodat het als
communicatie-relay gebruikt kan worden
voor de basis die op het maanoppervlak geplaatst zal worden. De lancering van de eerste
maanlander binnen dit project staat gepland
voor eind 2018. Het relaystation dat onlangs
is gelanceerd bevat naast communicatieapparatuur ook radioastronomieexperimenten,
allebei
proof-of-principle-experimenten.

De eerste, mede opgezet door de Radboud
Universiteit Nijmegen, zal metingen verrichten in het lage radiospectrum. Hiermee hopen zij metingen te kunnen doen aan straling
uit de eerste miljard jaar van het universum
met frequenties die niet door de atmosfeer
dringen en lastig te onderscheiden zijn vanwege radiovervuiling. Aangezien de regio
achter de maan relatief stil is, hoopt de onderzoeksgroep daar wel goede metingen te
kunnen verrichten. Het betreft slechts een
proof-of-principle-experiment, dus de groep

is tevreden als de frequenties goed gemeten
kunnen worden, ook al bevat het inhoudelijk
nog geen nuttige data. Dat zou namelijk een
duw in de rug geven bij het opstellen van een
vergelijkbare satelliet waar NASA mee bezig
is.

Nieuw kunstmatig hartweefsel mag getest
worden op mensen
Een onderzoeksgroep in Japan heeft toestemming gekregen om hun methode om schade
aan het hartweefsel te herstellen te testen op
mensen. In deze methode worden stamcellen
van een donor omgezet in cellen zoals ze ook
in embryo’s gevonden worden. Deze kunnen
vervolgens met hulp van de wetenschappers
groeien tot een specifiek type cel, in dit geval
gaat het dus om hartweefsel. Het lapje weefsel, van ongeveer vier centimeter lang, wordt
aangebracht op hartweefsel dat is beschadigd
door bijvoorbeeld een hartaanval. Uit onderzoek op varkens blijkt dat het lapje niet aan
het hart groeit, maar het weefsel eronder wel
voorziet van stoffen die het herstel bevorderen. Het is vrij bijzonder dat dit getest mag
worden op mensen, omdat het slechts de
tweede studie is die deze methode mag toepassen. Dit jaar zullen drie mensen behandeld
worden. Als het een succes blijkt, zullen het
jaar daarop nog tien personen de behandeling
ondergaan. Vervolgens is de onderzoeksgroep
van plan deze methode te verkopen aan private klinieken, omdat de regels voor het aanbieden van een behandeling in een privékliniek
een stuk soepeler zijn dan in een ziekenhuis.
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Dit stuit op een hoop protest onder artsen,
omdat er op dat moment nog weinig getest
is op mensen.
Noordelijke zeebeer heeft geen REM-slaap
nodig
Als zeeberen zich op zee begeven, blijkt dat
ze tot wel twee weken zonder REM-slaap
kunnen leven zonder daar zichtbare klachten
van te krijgen. De REM-slaap is de slaapfase
waarin de hersenen het actiefst zijn en wordt
geassocieerd met het verwerken van herinneringen, het leerproces en de temperatuurregeling van de hersenen. De meeste zoogdieren kunnen niet zonder deze slaapfase, wat
bleek uit experimenten op dieren zoals ratten. Wanneer zij een week uit de REM-slaap
werden gehouden verloren zij gewicht, raakten ze onderkoeld en stierven ze uiteindelijk
zelfs. De noordelijke zeebeer kan daarentegen
blijkbaar onverstoord zonder deze slaapfase.
Onderzoekers plaatsten meetapparatuur op
zeeberen om metingen te kunnen verrichten
aan onder andere de hersenactiviteit, de bewegingen van de ogen en het hart. De dieren
werden in een bad zonder rustplaat gehouden
om een open zee na te bootsen. Tijdens de
metingen bleek dat de dieren een hersenhelft
op inactief kunnen zetten zodat ze kunnen
rusten, maar toch waakzaam kunnen blijven.
Toen vervolgens een platform in het bad werd
geplaatst om een kustlijn na te bootsen bleek
dat ze geen slaap hoefden in te halen, maar
dat ze normaal bleven slapen. Ze hadden
blijkbaar geen vermoeidheid of slaaptekort
opgebouwd!
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ASK de SCOOP
Evelien Wooning & Isis Hobus
Spreek je Scoop uit als skoop (Nederlands) of skoep (Engels)? En nu
we toch bezig zijn, hoe schrijf je het
eigenlijk? Als ‘scoop’, ‘Scoop’, of
‘SCOOP’?
Bedankt voor je vraag, dit is inderdaad
een lastige kwestie. In het algemeen
wordt Scoop uitgesproken op zijn
Nederlands. Om er een beetje meer
flair aan te geven, zou je het ook kunnen uitspreken als ‘skjoep’ (met een ‘j’
erin dus). Ik vind het ook niet zo erg als
je skoep zegt. Scoop wordt geschreven
met één hoofdletter op het begin.

Beste Scoop,
Het meisje op wie ik een crush heb
heeft het sinds thermische fysica opvallend vaak over Peter Schall (gemiddeld twee keer per dag). Telkens
als hij langs loopt komt ze niet meer
uit haar woorden en wordt ze helemaal rood. Hoe zorg ik ervoor dat ik
boven hem uit kan torenen, zodat ze
me ziet staan?
~anoniem
Een heel legitiem probleem, en wij van
Ask de Scoop denken eigenlijk dat je
het over een andere boeg moet gooien.
Als je het allemaal legaal wilt houden,
zal dat uittorenen fysiek onmogelijk
zijn. We kunnen je hier geen antwoord
op geven, maar je wel een beetje op
weg helpen. De truc zit hem in het beter leren kennen van jouw sterke kanten en deze naar voren laten komen.
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Prof. dr. Schall is natuurlijk een bijzonder sympathiek, uniek, enthousiast,
bedachtzaam en bescheiden persoon,
maar in jou zit ongetwijfeld net zoveel
goeds. Als je het moeilijk vindt om te
beginnen, kun je een lijstje maken met
eigenschappen die je crush bewonderenswaardig vindt. Je zult ontdekken
dat je een aantal hiervan al bezit, en
dat je een ander aantal hiervan kunt
ontwikkelen. Met een goed PvA’tje en
een beetje doorzettingskracht zul je
haar uiteindelijk zeker opvallen. Veel
succes!

Hoe komt het dat zoveel stadsduiven
tenen of zelfs een hele poot missen?
Er bestaat een aantal theorieën, maar
de meest aannemelijke hiervan is dat
het door ons afval komt. Andere vogels verplaatsen zich op de grond door
te springen, maar duiven bewegen
zich voort in een soort schuifelgang.
Menselijke haren, touw en andere fijne
draadjes verstrikken daardoor makkelijker om hun voeten. Duiven blijken
ook nog eens slecht met hun bek bij
hun poten te komen. Ze kunnen de
draadjes dus niet lospikken. Hierdoor
stroomt er geen bloed meer naar hun
tenen en sterven ze uiteindelijk af.

Heb je altijd al een dringende vraag willen stellen, maar niet gedurfd? Of het nou
een persoonlijke is of een wetenschappelijke,
je kunt je vraag opsturen naar de Scoop en
dan zullen wij die beantwoorden! Liever
anoniem blijven? Dat kan natuurlijk ook
via de link die je krijgt in het wekelijkse
telegram.
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De geschiedenis van de natuurkunde:
Supergeleiding

Laurens Ligthart
Zou het niet heel gaaf zijn als we over vijftig jaar
allemaal met 600 km/u in een supergeleidende
zweeftrein kunnen stappen, om na een uurtje even
de Eiffeltoren te beklimmen, dan na ongeveer 70
minuten reizen te kunnen zonnen aan de Middellandse zee, waarna we op de terugweg nog kort
een bezoekje doen aan CERN, om op tijd thuis te
zijn voor het achtuurjournaal?
De ontdekking van supergeleiding
In 1911 ontdekte Heike Kamerlingh Onnes,
een Nederlandse natuurkundige, het fenomeen
supergeleiding. Supergeleiding ontstaat wanneer een geleider afgekoeld wordt tot onder
een bepaalde temperatuur. Onder die temperatuur ondervinden de elektronen in het materiaal geen weerstand meer. Dit moet je niet
opvatten als “erg weinig weerstand”, nee: echt
géén weerstand. Het was al langere tijd bekend
dat geleidende materialen een lagere weerstand
kregen wanneer ze kouder waren. Kamerlingh
Onnes kreeg het echter in 1908 voor elkaar om
vloeibaar helium te maken, wat ongeveer 4 K
is. Hiermee onderzocht hij de geleidbaarheid
van zuivere metalen als functie van de temperatuur, waarna hij er in 1911 achter kwam dat
de weerstand van kwik plotseling nul werd bij
4.2 K. De grafiek uit het artikel van Kamerlingh
Onnes is te zien in de figuur. In zijn onderzoek
testte Kamerlingh Onnes ook of de weerstand
daadwerkelijk verdwenen was, of alleen heel
erg klein geworden. Dit deed hij door een
stroom door een supergeleidende ring te leiden
en hiervan erg nauwkeurig het magneetveld te
meten. Na twee dagen was het magneetveld
nog onveranderd, wat volgens hem voldoende
bewijs was om aan te nemen dat de weerstand
inderdaad compleet verdween. Uiteraard heeft

Kamerlingh Onnes voor zijn ontdekking een
Nobelprijs gewonnen.
Hoe werkt supergeleiding?
Een veelgebruikte en redelijk intuïtieve interpretatie van supergeleiding werd in 1957
gegeven door Bardeen, Cooper en Schrieffer
en staat daardoor bekend als BCS theorie. In
hun theorie worden in de supergeleidende
toestand zogeheten Cooperparen gevormd.
Dat zijn twee elektronen, die zich samen gedragen als één boson. Dit kun je inzien door
te bedenken dat een negatief geladen elektron
dat langsvliegt, trekt aan een positief geladen
kern. Voordat de kern weer terug op zijn plaats
is, is het elektron al weg en blijft er dus een
netto positievere lading over dan op andere
plekken, waar een tweede elektron weer door
aangetrokken wordt. Omdat op die manier dus
bosonen ontstaan, en bosonen wél in dezelfde
quantumgrondtoestand kunnen zitten, is het
mogelijk dat alle elektronen ‘condenseren’ naar
de supergeleidende toestand.

De resultaten uit het experiment van Kamerlingh
Onnes, waarbij kwik gaat supergeleiden.
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Supersymmetrie
Laurens Ligthart
Een voor de hand liggend en superinteressant
(pardon the pun) onderwerp voor deze Scoop
is natuurlijk supersymmetrie (SUSY). Veel van
jullie zullen deze term misschien wel eens zijn
tegengekomen, waarna de docent of het boek je
vertelde dat dat een onderwerp is voor later in
je studie. En dat terwijl de basisprincipes van
supersymmetrie best goed te begrijpen zijn.
Symmetrieën in de natuur
Voordat we ingaan op de modellen die achter
SUSY zitten, wil ik eerst bespreken waarom
het überhaupt interessant is om naar
SUSY te kijken.
Wanneer je een
theorie opstelt over
een verschijnsel dat
je wil verklaren,is
het altijd erg belangrijk om naar de symmetrieën van het
model te kijken.
Met elke symmetrie
komt namelijk een
behouden
grootheid. Dit staat bekend als het theorema van Noether en de bekendste gevallen
zijn translatie- en tijdsymmetrie, die
respectievelijk behoud van impuls en energie
veroorzaken. Het theorema van Noether
volgt uit het principe van de minste actie.
Wanneer we een actie hebben die ons systeem
beschrijft, en een zekere verandering van een
of meer van de variabelen ervoor zorgt dat
de actie hetzelfde blijft, dan hebben we een
symmetrie gevonden. Met wat rekenwerk
kunnen we dan ontdekken welke behouden
‘lading’ hierbij hoort. Dit is handig, omdat
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dit soort vergelijkingen ons beperkingen
opleggen, waardoor het duidelijker wordt wat
de theorie voor ons betekent.
Zoals je dus ziet, vertelt een symmetrie ons
direct een hoop over het systeem dat we aan
het bekijken zijn. In het geval van SUSY zijn
we op zoek naar een symmetrie die bosonen
(deeltjes met heeltallige spin) en fermionen
(deeltjes met halftallige spin) aan elkaar kan
koppelen. Het nut hiervan is dat een aantal
nare dingen die tot nu toe nog niet zo goed
verklaard kon worden,
dan wel verklaard kan
worden. Een voorbeeld
hiervan is het hiërarchieprobleem. Dit probleem steekt op meerdere plekken in het
standaardmodel de kop
op en komt erop neer
dat er een significant
verschil is in de grootte
van bijvoorbeeld natuurconstantes of massa’s. Zo is de zwakke
kernkracht
bijvoor24
beeld 10 keer zo sterk
als zwaartekracht. Dit zijn enorme verschillen
die een theorie die alle krachten probeert te
verenigen in de weg zitten.
Supersymmetrie in de deeltjesfysica
Supersymmetrie kan dit probleem echter
oplossen. Uit de theorie volgt namelijk dat
elk deeltje zijn eigen superpartner heeft. Zo
heeft het elektron bijvoorbeeld het selectron
als partner. Dit selectron is, in tegenstelling
tot een gewoon elektron, een boson. Op
dezelfde manier krijgen alle fermionen een

‘s’ voor hun naam, zodat een hele nieuwe set
van deeltjes ontstaat: de sfermionen. Aan de
andere kant van het spectrum kunnen we ook
van bosonen fermionen maken. Deze deeltjes
krijgen nu het suffix ‘-ino’. Het gluon heeft op
die manier als superpartner het gluino.
Nu vraag je je misschien af: hoe helpen
al deze extra deeltjes in godsnaam om
dat hiërarchieprobleem op te lossen? Het
antwoord schuilt in de oorsprong van
het probleem. Het grote verschil komt
namelijk door quantumfluctaties. Maar
laten de superpartners nou precies dezelfde,
tegengestelde fluctuaties hebben! Als ze dus
inderdaad zouden bestaan, zouden ze het
probleem dus direct bij de kern oplossen.
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Type IIA en Type IIB snaartheorie. Binnen
deze subtheorieën zijn er al een aantal
symmetrieën die ons een hoop kunnen
vertellen, maar er zijn ook nog bepaalde
transformaties die de theorieën aan elkaar
linken. Zo worden type IIA en type IIB aan
elkaar gelinkt door T-dualiteit, een symmetrie
die grote en kleine snaren aan elkaar koppelt.
Dit is een interessante dualiteit, omdat het
ons dus vertelt dat grote en kleine snaren in
zekere zin dezelfde fysica vertonen, terwijl dit
verre van intuïtief is.

Tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen
gevonden voor het bestaan van de
superpartners. In de LHC in CERN is tot
nu toe nog geen enkel extra deeltje gevonden
dat past binnen SUSY. Dat betekent dat de
superpartners hele grote massa’s hebben of
dat de theorie niet de juiste beschrijving van
de natuur is. Dat laatste nemen we liever nog
even niet aan, omdat we toevallig ook op zoek
zijn naar extra massa in deeltjes die we nog niet
kennen: donkere materie. Supersymmetrie
zou hier dus ook een kandidaat voor kunnen
geven.

Binnen snaartheorie hebben we ook
supersymmetrie, die fermionen en bosonen
op een elegante manier met elkaar in verband
brengt. Belangrijk is dat SUSY daardoor
een noemenswaardig onderdeel is van
snaartheorie en dat een bewijs ervan een
grote hint zou zijn voor de validiteit van de
theorie. Dit zou een enorme doorbraak zijn,
aangezien snaartheorie voor de rest erg lastig
te testen is. Dat komt doordat de energie die
vereist is om daadwerkelijk snaren te kunnen
‘zien’ ver buiten ons bereik ligt. Het feit dat
snaartheorie op die manier dus erg lastig
wordt om te falsifiëren, is een argument dat
vaak tegen de theorie opgeworpen wordt.
Toch blijven we de theorie doorontwikkelen,
aangezien het de beste, en eigenlijk de enige,
quantumtheorie met zwaartekracht is.

(Super)symmetrie en snaartheorie
Een theorie die veel gebruik maakt van
supersymmetrie en symmetrieën in het
algemeen is snaartheorie. Bij snaartheorie
wordt aangenomen dat er niet alleen
puntdeeltjes zijn, wat nuldimensionale
objecten zijn, maar ook hoger-dimensionale
objecten zoals snaren en branen. Snaartheorie
is eigenlijk niet één theorie. Het bestaat uit
een aantal subtheorieën, die voorspellingen
doen over verschillende delen van de
natuurkunde. Zo heb je bijvoorbeeld Type I,

Supersymmetrie wordt tegenwoordig aangehangen door een significant deel van de
theoretische fysici, maar of het de waarheid
omvat is voorlopig nog niet bewezen. Toch
is het natuurlijk altijd waardevol om na te
blijven denken over de mogelijke verklaringen
van alle rare dingen die in ons heelal gebeuren.
Het zou toch super zijn als SUSY ons daarbij zou helpen. Overigens wil ik afsluiten
met het feit dat ik er een groot voorstander
van was om deze SuperScoop af te korten
tot SuSco.
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Superwiskunde

•
•
•

De minst bekende Avenger

Sebastian Zur
Het klinkt als een term waar menig wiskundedocent op de middelbare school zijn of haar
studenten mee probeert te enthousiasmeren.
Daarnaast is het ook een goed voorbeeld van
waarom je soms de Engelse vaktermen wilt
blijven gebruiken. Supermathematics is namelijk niet de nieuwste Avenger, maar een tak
van de mathematische fysica en past daarom
juist perfect bij de NSA. In deze tak wordt de
wiskunde bestudeerd die gebruikt wordt om
supersymmetrie te beschrijven.
Supersymmetrie
In de theoretische deeltjesfysica stonden natuurkundigen voor een raadsel. Volgens het
standaardmodel hadden aanvankelijk deeltjes
helemaal geen massa. Gezien dit een beetje
tegenspraak opleverde met de realiteit, verzonnen ze het Higgsboson. Dit verklaarde
theoretisch gezien de massa van andere deeltjes en werd later ook nog eens experimenteel
waargenomen. De massa van dit Higgsboson
zou echter erg groot moeten zijn, door de
interactie tussen dit deeltje met de rest van
zijn maten in het standaardmodel. De extra
deeltjes die voortkomen uit de supersymmetrie maken echter een Higgsboson wel mogelijk en dit is daarom een goede motivator
voor waarom deze theorie waar zou kunnen
zijn. De supersymmetrie zegt namelijk dat elk
boson een fermion als superpartner heeft en
vice versa. Deze partnerrelatie is dus (helaas
ook bij mensen) injectief en (helaas niet bij
mensen) surjectief. De specifieke wiskunde
die wordt gebruikt bij deze nieuwe theorie
bestaat uit het bestuderen van Lie-algebra’s.
Om onderscheid te maken met Lie-algebra’s die hun dagelijks brood verdienen in
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de journalistiek, worden deze objecten
Lie-superalgebra’s genoemd.
Lie-algebra
Voor de lezer die natuurlijk nog wel weet wat
een Lie-algebra inhoudt, maar een kleine reminder wel op prijs stelt, is hier alles wat je
moet weten. In essentie kan je het zien als een
wiskundige constructie waarop men mag:
•
•
•

Optellen met elkaar (en aftrekken)
Vermenigvuldigen met elkaar (maar niet
per se delen)
Vermenigvuldigen met scalairen (en ook
delen)

De vertrouwde vectorruimten zijn dus een
voorbeeld van een dergelijke constructie. Nu
stellen we nog wel een extra eis: er moet een
afbeelding (de Lie bracket) bestaan die aan
enkele voorwaarden voldoet. Gezien in Euclidische ruimten de binnenbocht altijd sneller
is dan de buitenbocht, gaan we hier kort door
de bocht door te zeggen dat je deze afbeelding kan zien als de commutator: [X,Y] =
XY - YX = -[Y,X]. In het geval van vectorruimten is deze commutator gewoon 0, maar
bijvoorbeeld ook de verzameling van matrices
vormt een Lie-algebra. Bij een Lie-superalgebra komt niet alleen een strak spandexpakje
te pas, maar krijgt de algebra ook een ‘Z2 grading’. Dit komt er intuïtief op neer dat we elk
element in onze algebra een getal toewijzen,
0 of 1. Dit gebeurt niet compleet willekeurig,
maar er moet gelden dat graad(X)*graad(Y)
= graad(XY) = X+Y. Een bekend voorbeeld is
het complexe vlak. We geven alle reële getallen graad 0 en de imaginaire getallen graad 1.

Scoop september 2018
Re x Re = Re, 0 + 0 = 0
Img x Re = Re x Img = Img, 0+1 = 1+0 = 1
Img x Img = Re, 1 + 1 = 0

Niet geheel verrassend verandert de Lie bracket dan ook in een Lie superbracket. Om de
commutator als voorbeeld te kunnen blijven gebruiken, veranderen we deze naar de

supercommutator:
[X,Y] = XY - (-1)^{graad(X)*graad(Y)}YX =
(-1)^{graad(X)*graad(Y)}[Y,X].
Door nu aan graad 0 de bosonen toe te
wijzen en aan graad 1 de fermionen, kunnen op deze manier wiskundig de bosonische en fermionische velden beschreven
worden.

Mocht je het woord ‘super’ nu wel genoeg gezien hebben, dan kan je het volgende stukje maar
het beste overslaan. Anders volgen hieronder 24 woorden om je superwiskundebingospeelkaart mee compleet teSuperwiskundebingospeelkaart
maken:

B

I

supermorfisme

superveld

supergroep supertrace

N

O

supermultiplet superruimte superhomotopie

supersnaartheorie superzwaartekracht

superwiskunde supermanifolds

Free!

supermodule superlading

supercommutatief

supermeetkunde

G

superpartner superspinor

superpolynoom

supermetriek

superideaal

superschema superbracket

supercommutator

superalgebra
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Je bent een Boltzmannbrein
Abel Jonen
Dat entropie altijd toeneemt, wisten we al
voordat er precies bekend was wat entropie
nou eigenlijk is. De processen die we zien
gebeuren lopen altijd van orde naar wanorde:
eieren breken, maar worden nooit vanzelf
weer heel. Bier klotst altijd over de rand van je
glas op de grond, maar vliegt nooit spontaan
van de grond je glas in (of dat goed of slecht is
hangt er vanaf aan wie je het vraagt).
Aan het eind van de 19e eeuw beweerde
Ludwig Boltzmann dat hij had ontdekt
wat entropie is: het is een maat voor hoe
waarschijnlijk een bepaalde toestand is. Als
een systeem evolueert in de tijd gebeurt
dat natuurlijk vaker naar een toestand die
waarschijnlijk is dan naar een toestand die
minder waarschijnlijk is. Het feit dat het altijd
toeneemt is dan simpelweg een statistische
wet, die geldt voor systemen met een groot
aantal deeltjes.
Voor onze 21e-eeuwse oren klinkt dat heel
logisch, maar het idee dat gassen uit deeltjes
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bestaan, was in die tijd nog niet zo oud.
Deze statistische interpretatie werd dan
ook niet zonder slag of stoot aangenomen.
Henri Poincaré had niet veel eerder de
zogenoemde ‘terugkeerstelling’ bewezen,
waaruit blijkt dat een mechanisch systeem
dat in een bepaalde toestand begint altijd
terugkeert naar diezelfde toestand, gegeven
genoeg tijd. Op het moment dat het systeem
is teruggekeerd geldt deze stelling natuurlijk
ook, dus impliceert het ook automatisch dat
deze cyclus zich oneindig vaak herhaalt. Als
entropie daadwerkelijk statistisch is, zijn
onomkeerbaarbare processen dus onmogelijk:
voor elke entropiestijging vindt er in de
toekomst een corresponderende entropiedip
plaats, namelijk wanneer het systeem weer
terugkeert naar zijn begintoestand.
Boltzmann kon met zijn theorie natuurlijk
gewoon verklaren waarom de entropie
van een systeem (bijna) altijd toenam, dat
was het probleem niet. Het probleem was
dat men in die tijd nog in een steady state
universum zonder begin of einde geloofde,
en dat het universum dat wij waarnemen
een vrij lage entropie heeft. Als entropie een
maat van waarschijnlijkheid is, betekent dat
dus dat ons universum zich in een extreem
onwaarschijnlijke toestand bevindt. Maar
waarom leven we dan precies in deze toestand,
en niet eentje met een veel hogere entropie?
Boltzmann schoof twee verschillende
theorieën naar voren om zijn statistische
interpretatie te verdedigen. De eerste theorie
was dat het universum ooit was begonnen
in een toestand met lage entropie en dat
we simpelweg nog steeds in die toestand
zitten. Achteraf blijkt dit natuurlijk de goede

Figuur 1: Schematisch overzicht van ons universum.

oplossing te zijn, maar in die tijd ging dit idee
recht tegen alle gebruikelijke opvattingen
in. De Newtoniaanse ruimte en tijd zijn
volledig onveranderlijk, en een ‘begin’ van het
universum past helemaal niet in dit beeld.
Waarom het universum dan ooit begonnen is
met een lage entropie vroeg Boltzmann zelf
zich niet af, en daar zijn we trouwens ook nog
steeds niet achtergekomen.

In de tweede theorie, nu aangeduid als een
‘Boltzmannuniversum’, keerde hij Poincarés
stelling juist tegen hem. Het universum is
inderdaad oneindig oud, en bevindt zich
verreweg het grootste deel van die tijd in de
toestand met maximale entropie. Precies zoals
Poincarés stelling voorspelt kan de entropie
dan tijdelijk zakken door willekeurige
fluctuaties. Boltzmann beweerde dat ons
universum nou juist door zo’n fluctuatie is
ontstaan. De kans dat een volledig universum
op die manier ontstaat is natuurlijk absurd
klein, maar dat maakt helemaal niet uit. Als
je maar lang genoeg wacht gebeurt het wel,
en als je oneindig lang wacht gebeurt het
gegarandeerd.
Waarom nemen wij dan precies zo’n
onwaarschijnlijke toestand waar? Simpel:

omdat dat de enige toestanden zijn waarin er
leven kan ontstaan om überhaupt iets waar
te nemen. En waarom nemen we processen
waar die maar in één richting gaan, terwijl
er voor elk zo’n proces een omgekeerd
proces plaatsvindt dat de entropie weer laat
zakken? Simpel: voor het universum als
geheel is tijd dan wel omkeerbaar, maar een
waarnemer die zich in zo’n lokale entropiedip
bevindt, kan gewoon de toekomst definiëren
als de richting waarin entropie toeneemt.
Boltzmann zelf vergeleek dit met ons concept
van ‘beneden’. Voor het universum als geheel
bestaat er geen specifieke ‘beneden’-richting,
maar op het oppervlak van de aarde kun je dit
gewoon definiëren als ‘naar het midden van
de aarde toe’. Boltzmann had dus al perfect
begrepen dat de ‘arrow of time’ wordt bepaald
door entropie. Daarnaast maakt hij ook als
eerste gebruik van wat we nu een ‘antropisch
principe’ noemen: de reden dat we het
universum in een onwaarschijnlijke toestand
waarnemen, is omdat er alleen in die toestand
waarnemers bestaan.
De redenering van Boltzmann had echter
een fatale fout, die voor het eerst werd
opgemerkt in 1931 door Arthur Eddington.
Het antropische principe vereist alleen dat
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er waarnemers ontstaan, en niet een heel
universum. De kans op een fluctuatie wordt
exponentieel onderdrukt naarmate die
fluctuatie groter is, dus het is helemaal niet
zo ‘natuurlijk’ dat we een heel universum om
ons heen waarnemen. Er zijn namelijk ook
veel kleinere structuren denkbaar waarin
waarnemers ontstaan, en een consistente
toepassing van het antropische principe
vereist dat we de meest waarschijnlijke
daarvan waarnemen. Zo’n 10 jaar geleden
is dit criterium tot zijn logische conclusie
geleid: wat is de kleinst mogelijke structuur
die ervoor zorgt dat er een waarnemer is om
over het universum na te denken? Inderdaad:
een enkel brein.

Een eindeloos universum waarin het grootste
deel van de bevolking bestaat uit losse breinen
die in een soort oersoep ronddobberen? Deze
conclusie is even onverbiddelijk als absurd.
Het is maar goed dat je zelf in een universum
leeft dat met een lage entropie is begonnen,
en niet zo’n brein bent… toch? Maar hoe
weet je dat? Omdat je dat waarneemt?
(Of moet ik op dit punt ‘ik’ gaan zeggen?)
Die waarneming kan ook een illusie zijn,
veroorzaakt omdat de deeltjes in je hersenen
op precies de goeie manier samenkomen.
Natuurlijk is de kans hierop minuscuul, maar
in een eindeloos universum gebeurt dit toch
echt oneindig vaak. Of nog waarschijnlijker:
de waarneming was er helemaal nooit, en
je bent pas een seconde geleden ontstaan,
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inclusief al je herinneringen. Dat is inclusief
de herinnering van het lezen van dit stuk,
maar gelukkig ook van dat huiswerk dat je op
dit moment eigenlijk had moeten doen.
De hypothese dat je een Boltzmannbrein bent
is onfalsifieerbaar. Elk mogelijk bewijsstuk
dat je kunt aandragen om het te ontkrachten
kan namelijk net zo goed een illusie zijn.
Gelukkig geldt dit ook de andere kant op: je
concludeert namelijk dat je waarnemingen
niet echt zijn… op basis van diezelfde
waarnemingen. Wat blijft er dan nog over van
je redenering? Helemaal niets natuurlijk. De
natuurkundige Sean Carroll noemt het idee
dat je zelf een Boltzmannbrein bent dan ook
‘cognitief instabiel’. Het is natuurlijk geen
sluitend bewijs, maar enigszins geruststellend
is het wel.
De Boltzmann maan krater
De naam Boltzmann kan verschillende concepten bij je boven brengen. Het
meest bekende misschien wel de Boltzmann constante wiens naam te danken
is aan Ludwig Boltzmann. Zowel als
de Stefan-Boltzmann wet en constante. Waaraan men misschien niet gelijk
denkt is de maan impact krater bij de
zuidpool. Niet opgewonden raken want
hij is niet te zien vanaf de aarde, wel zeker een dagtripje waard mits je jezelf op
de maan vindt.
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Op stap naar:
Het Magische Allejaarsweekend!

Roy van der Linden
Wekkertje gaat af, de ogen gaan moeizaam open
en de realisatie van het AJW slaat toe. De auto
van mijn moeder is het slachtoffer geworden
door als ‘kech-mobiel’ gedoopt te worden. Sorry
mam. De ochtendchaos is groot, er is nog niks ingepakt en de rituele jaarlijkse ‘kut ben bordje en
bestek vergeten’-gedachte komt op wanneer ik de
deur dicht sla. Gelukkig zal er dan geen afwas
zijn. De kech-mobiel is ingepakt, inclusief de fles
Smirnoff Ice. Sorry Tom.

Figuur 1: Credits naar Amy Oppong. Zoek onze
facebook meme pagina op voor meer van dit soort
quality spulletjes.
Vrijdag
Wellerlooi is een prachtlocatie voor een
weekend waarvan de precieze reden eigenlijk niet aan het licht komt. Een NSA-fanaat
vertelt mij dat het hele concept van het allejaarsweekend is ontstaan uit de groeiende
vraag van ouderejaars om mee te gaan met
het befaamde eerstejaarsweekend. Vandaar

de naam. En dus reizen elk jaar grofweg zo’n
honderd wiskunde- en natuur- en sterrenkundestudenten, met wat aanhang, om naast
de jaarlijkse ritueeltjes vooral in de AJW-oase
van de studie te komen.
De opbouw verloopt vlekkeloos, de partytenten staan en de actieve koeling van de bar
staat te ratelen om wat overuurtjes te draaien. Bij aankomst staan Omar en Jildou klaar
om groepen enthousiastelingen muntjes aan
te smeren en ze in te delen in een huis. Het
concept is vaak niet helemaal duidelijk met
als resultaat dat de meesten gewoon samen
bij het eerste het beste huis gaan, afgezien
van die Zwadderichfanatiekelingen natuurlijk. Er worden meer Peter Specials gekocht
dan verwacht. De Peter Special is een constructie waarbij de deelnemer ter waarde van
vijftig muntjes één biertje en negenenveertig
muntjes koopt. Na de muntverkoop liepen er
wat aanhangers van de Peter-lifestyle (een referentie naar het leven geleid door zowel Peter Voerman als Peter Otte) rond met een glas
met bier bovenop een glas zonder bier, maar
dat tot de helft gevuld is met muntjes. Het
was dus goed te zien hoe ver de beste mensen
waren met hun Peter Special. Nadat Marten
Folkertsma naar het ziekenhuis is gebracht
omdat zijn volledige arm verbrand was door
wat misplaatst kokend water, eet de rest zorgeloos en kinderlijk hun maaltijdjes weg. De
maagjes vullen zich langzaam en het duurt
niet lang voordat metertjes bier naar buiten
komen. Ongeacht dat het halve kasteel dat op
het grasveld stond een stormbaan heet, wordt
er vooral veel op gelegen. Een uniek aspect
wat ontdekt is tijdens dit ‘stormbanen’ is dat
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het gras toch wel echt groener is aan de an- wij waren ging er een grote groep vlak na het
dere kant. Als het je nooit opgevallen is, advi- ontbijt gelijk zwemmen in de Maas. Zwemseer ik je volgend jaar even aan de andere kant men op volle maag… en dat is de toekomst
van het hek naar het gras te kijken. Alsof elke van onze wetenschappelijke gemeenschap.
nacht een leger kaboutertjes ontwaakt die Gelukkig was de autoriteit er snel bij en zijn
met scharen de sprieten tot precieze hoogte ze na een tijdje weggestuurd.
knippen. Waarschijnlijk ligt het vooral aan
het feit dat het gras aan onze kant gewoon
zo gehavend is. Genoeg gepraat over gras. Als
lezer verwacht je natuurlijk niks minder van
een Allejaarsweekendverslag dan de roddels
die ontstaan zijn in de brandnetelbosjes. Helaas verwijs ik je dan door naar het respectloze
en afgeperste blad van het ACD. De Scoop is
namelijk de Linda van de roddelbladen. Wij
doen alsof we een morele code hebben, maar
azen toch schaamteloos op het verlangen van Figuur 3: ‘Have we started a fire?’, ‘ Yes the fire rises’.
de lezer naar oppervlakkige drama. Dus zover
onze decaan weet, verliep de nacht rustig en Zoals elk jaar werd de zaterdag gevuld met
beheerst.
de workshops. Het zwerkballen was zwaarder dan verwacht door de hittegolf die even
langskwam. In de gekoelde feestzaal werd
een salsadansworkshop gegeven door Stefanie. Zeker een succes. Kelly en Laurens lieten ondertussen zien hoe je jezelf verdedigt.
Na een tijdje begonnen de wat meer creatieve
workshops. Zo liet Nanne zien hoe je pas echt
een ananas gebruikt. Op een bepaald moment
barstte de spontane workshop Bulgaren los en
werd een soeplepel gebruikt om uit een zak
chips te eten. De chips bleek bier te zijn en zo
Figuur 2: In de hitte van de nacht zochten som- kwam er opeens een soeplepel vol bier uit de
migen, tussen de pilsjes door, de verkoelende grip zak. Tijdens het einde van de middag was de
van de Slush Puppy op. Eventueel gemengd met bekende bierestafette.
wat alcohol.
Terwijl het kampvuur brandde in de avond,
Zaterdag
haalden mensen de laatste IJ-biertjes. Het
De zaterdagochtend begon met de tover- rad werd nog een paar keer gedraaid zodat de
drankworkshop om negen uur gegeven door laatste zakjes chips ook opgingen en de avond
Kelly en Marten. De geruchten over een ging nog even door. Na de productieve zonmogelijke dubbele draak die in een van de dagochtend vol schoonmaken, keken mensen
toiletten is geboren gaan over de tafel en na uit naar komend jaar, het tiende jaar van het
een uurtje, net voor het ontbijt, zit de sfeer er Allejaarsweekend. Het lustrumjaar waarin
weer goed in. Als de buitensporige jeugd die zondag pas het begin van het einde is.
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Puzzel
Nigel van Herwijnen
Deze editie een puzzel met woordgrappen. Eerst een voorbeeld. Een superpositie tussen
rondrijden met en zonder dak: Quantum physicabrio. Stuur een foto van de ingevulde puzzel
in om kans te maken op een fles wijn!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het was een roestig dineetje voor 2
Vriendjes in alle kleuren
Lachen met een zuur gezicht
Hier spelen ze flitsende spelletjes
Actiefilmpjes van waterstof
Chaotisch en warm
Hiermee speel je een schokkend gitaarsolo
Dit lichaamsdeel wordt alleen maar groter
Samenzang op sterrenniveau

Antwoorden Scoop mei 2018:
Goedkoop
Klimaatmodellen
Colburn
Fotosensitief
Kwantumfysica
Bonen
Appels
Stappenplan
Schrijven
Decoratief
Transistors
Stemmetjes
Kuifsternen
Overleden
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SCIENCE PARK SUPERGUIDE
Kaisa Schoute
Het nieuwe studiejaar is weer officieel begonnen.
Terwijl de Science Parkrotten langzaam uit
hun zomerslaap ontwaken staat er weer een
verse en frisse lading eerstejaars vol spanning
en verwachting buiten de collegezalen te
wachten. Daarom is er nu de Scoop Science Park
Superguide! Voor alle nieuwelingen en niet-zonieuwelingen die de ins en outs van het Science
Park willen kennen.
Voor de colleges
Als je een beetje pech hebt, begint de dag
van een SP-student om 9 uur met het eerste
hoorcollege van de dag. Dan is de eerste
uitdaging het vinden van de juiste collegezaal!
En eerlijk is eerlijk, vergeleken met menig
middelbare school is de universiteit
gigantisch. Het hoofdgebouw alleen al bestaat
uit 8 delen, A tot en met H. En dan staan er
aan de andere kant van het universum ook
nog eens verschillende onderzoeksinstituten
zoals het Nikhef en CWI. Daar moet je dus
wezen als er ooit ‘CWI, Turingzaal’ op het
rooster verschijnt. En aangezien alle goede
natuurkundigen en wiskundigen van nature
lui zijn, voor het vinden van een lokaal geldt:
de letter staat voor het gebouw, het eerste
getal voor de verdieping, de rest voor de juiste
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zaal. Of volg gewoon de bordjes, die zijn nog
verbazend goed.
Tijdens de colleges
En als je dan eindelijk de juiste hoorcollegezaal
hebt gevonden, kun je plaatsnemen in de al dan
wel al dan niet comfortabele collegebanken. De
leraren heten vanaf nu hoorcollegedocenten
of professoren, en na de middelbare school is
het gedaan met het meneer en mevrouw. Over
het algemeen mag je werkcollegedocenten
gewoon met hun voornaam aanspreken.
De
werkcollegedocenten
zijn
vaak
ouderejaarsstudenten die soms maar een paar
jaar ouder zijn. Stel ook gerust vragen tijdens
de colleges. Het stellen van vragen is een
teken dat er opgelet wordt in de collegezalen,
wat voor iedere docent fijn is. Vooral als je
met een grote groep studenten voor je neus
staat.
De collegezaal is ook de plek waar je een
aantal verstekelingen tegenkomt: de Bètagamma’s. Zij hebben in hun eerste jaar
allerlei vakken gevolgd van wiskunde &
natuurkunde tot sociologie & psychologie,
en hebben vervolgens ervoor gekozen om
in hun tweede jaar zich te richten op de
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schoonheid van de wiskunde of natuurkunde.
De Bèta-gamma is over het algemeen
een sociale studentsoort, voornamelijk in
eerstejaarsnatuurkundecolleges kun je ze
herkennen door het vrolijke gepraat over
hun vakantiebestemmingen van afgelopen
zomer. Vrees niet, ondanks dat de Bètagamma’s al een studiejaar erop hebben zitten
zal hun kennis van natuurkunde en wiskunde
niet groter zijn dan die van een gemiddelde
natuur- of wiskundeeerstejaars (ik spreek uit
ervaring). Neem ze daarom vredelievend op
in jullie rangen, ze willen waarschijnlijk graag
met en van jullie leren.
Tussen de colleges
UvA-roosters doen helaas niet aan
lunchpauzes, dus is het nuttig besteden van
de tijd die je hebt tussendoor essentieel.
Hoorcolleges volgen een schema van 45
minuten les, 15 minuten pauze, alhoewel
lang niet alle docenten even goed zijn in het
aanhouden van dit schema. Daarom is het
handig van tevoren in gedachten te houden
hoeveel tijd het kost om naar de volgende
locatie te komen. De gemiddelde snelheid
van een gezellig pratend groepje studenten is
niet zo snel. Dat met de afstand die het kost
om van A naar G te lopen, de rugtasmassa
in acht nemend, geeft…. nog net genoeg tijd
om fatsoenlijk naar de wc te gaan. En voor
de echte Speedy Gonzales is er misschien ook
nog tijd om te eten.
Onmenselijk zijn de roostermakers nou ook
weer niet, dus is er zelden iedere dag van 9 tot
5 vol college. Dit betekent blokken van 2 uur
of soms zelfs 4 uur pauze tussen verschillende
colleges. Voor de ijverige student zijn er
op het hele Science Park verschillende
studieplekken. Als je in alle rust wilt werken,
ga dan naar de bibliotheek. Of als je juist wil
overleggen of gezellig praten kun je terecht
bij de brainwave of op de eerste verdieping in
A en C. Alle computers zijn vrij te gebruiken,
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wie het eerst komt wie het eerst maalt. En als
er echt nergens meer een plekje is te vinden,
mag je ook alle zalen vrij gebruiken. Op
datanose staat een overzicht met de bezetting
van een week.
Na de colleges
Na de colleges is het tijd om te relaxen.
Gelukkig is er van alles te doen in en rondom
het Science Park. Ben je een sportfanaat?
Dan is het Universum jouw plek! Of als je
liever buiten bent kun je gebruikmaken van
de volleybalvelden. Ook is er genoeg grasveld
om te frisbeeën of te voetballen. Ga je liever
chillen met je vrienden? Ga dan eens langs
bij de Oerknal, de Polder of Maslow voor een
hapje en een drankje. Ook staat Fuad altijd
paraat met zijn kebabkraam om hongerige
studenten te redden. Of ga langs bij de NSAkamer, daar is altijd wel iemand aanwezig om
een praatje mee te maken. Er worden het hele
jaar door leuke evenementen georganiseerd
door meerdere commissies, daarvan wil je
natuurlijk op de hoogte blijven. Misschien
word jij zelfs wel het nieuwste lid van de
Scoop-commissie, de leukste commissie die
er is!
Maar neem vooral ook zelf de tijd om het
Science Park te ontdekken. Met de Super
Speurtocht kun je zoeken naar een aantal
leuke plekken in het hoofdgebouw, maar er
zijn veel meer geheime ruimtes en interessante
plekken te vinden. So go and find them all!
Super(kleine) Speurtocht
Vind in het hoofdgebouw (A,B,C):
· Het olifantenskelet
· De kleedkamer met douches (voor
eventuele aanvaringen met vogels)
· Het dakterras voor zwoele zomeravonden
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Super Sciencefiction:
Wetenschap in de

Universe

Stefanie Fijma
Super… SuperScoop, supersymmetrie… superhelden? Superhelden! Superhelden vormen altijd
een succesverhaal in de media. Het bereik en de
populariteit van bijvoorbeeld het Marvel Cinematic Universe is ongekend. De nieuwste films,
“Avengers: Infinity War” en “Black Panther,”
hebben op dit moment respectievelijk 2 miljard
en 1,3 miljard euro aan box office opgeleverd.
Animo voor stripboeken en superhelden bestaat
al decennia, maar deze films brengen populariteit naar een ongekend niveau. Als je echter zoekt
naar deze films, zie je gauw dat mensen erg benieuwd zijn naar de werking van deze fictieve
werelden. De wetenschap achter films zoals Iron
Man, Spiderman en zelfs Thor. Deze “super sciencefiction” brengt nieuw licht voor de wereld
van de wetenschap. We gaan nu kijken naar de
geschiedenis van deze sciencefiction, bijzondere
wetenschap in de MCU en hoe deze tot stand is
gekomen, de invloed van wetenschap in de media, en daadwerkelijk onderzoek dat momenteel
wordt gedaan naar superhelden en hun rol in
outreach.
Geschiedenis van (super) sciencefiction
Het begin van het genre sciencefiction is
moeilijk terug te vinden. De geschiedenis van
sciencefiction gaat namelijk hand in hand
met de geschiedenis van de mensheid. Sciencefiction laat zien waar we staan als mensheid, waar we heen gaan en wat er gebeurt
als we er eenmaal zijn. De mensheid vraagt
zich dit al af sinds het begin, maar realiseerde
pas in de negentiende eeuw dat we de technologie hadden om grootse dingen te doen.
Omdat het echte begin zo moeilijk te vinden
is, beginnen we gelijk bij stripboeken, superhelden en Marvel. De eerste sciencefiction-

helden bestonden uit Flash Gordon en John
Carter of Mars. Zij zijn in het begin van de
negentiende eeuw in het leven geroepen en
volgden allebei hetzelfde brede thema: ruimtereizen. Dit was echter slechts het begin, en
sindsdien zijn superhelden en hun aartsvijanden nauw verbonden met technologie uit de
toekomst. Technologie en wetenschap vormen een enorme inspiratiebron voor schrijvers en tekenaars. Stan Lee hoort hier ook
bij. In een interview vertelde hij dat hij de
minst wetenschappelijke persoon was die je
ooit zou ontmoeten. Toch was hij een enorme fan van het gebruiken van wetenschap in
zijn stripboeken. De Hulk was ontstaan door
blootstelling aan gevaarlijke “gammastraling,”
en spiderman ontstond door een beet van een
“radioactieve spin”. Zelf beweerde hij hier niks
van af te weten, maar zei dat het belangrijk
was om deze verhalen met overtuiging over
te brengen aan het publiek. Zo bleef hij altijd
een stap voor op zijn concurrenten. Nu, tientallen jaren later, is het moeilijk om verhalen
terug te vinden die niet hun oorsprong hebben in de wetenschap. Wetenschap maakte de
verhalen geloofwaardiger en voegde een extra
dimensie toe aan een “superverhaal”. Het belang van wetenschap is ook zeer duidelijk te
zien in de nieuwste onderneming van Marvel:
het Marvel Cinematic Universe (MCU).
Verhalen uit de MCU
(pas op, mogelijk spoilers!)
Aangezien het Marvel Universe ontzettend
groot is, houden we het simpel en duiken we
in de wereld van de MCU. De eerste film, Iron
Man, zette gelijk de toon. Tony Stark, zoon
van industriemagnaat en wetenschapper Ho-
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ward Stark, volgt trouw in zijn vaders voetstappen. Hij is een geniale uitvinder die wetenschap en technologie gebruikt om zelf een
superheld te worden. Deze films zijn daarom
volledig gefocust op techniek en wetenschap
om mensen te helpen. Het hoofdpersonage in The Incredible Hulk is de begaafde
dr. Bruce Banner, die later in de MCU wordt
gezien als een van de belangrijkste wetenschappers uit zijn tijd. In zijn verhaal gaat
het helaas de andere kant op, waar een onderzoek vreselijk fout gaat. Door blootstelling
aan gammastraling ontstaat de Hulk, een extreem krachtig, groen alter-ego. Zelfs de film
Thor, die gaat over de zoon van de Noorse
god Odin, heeft een subplot over astrofysica. Het is zeer opvallend dat wetenschap
momenteel een grote rol speelt in de MCU.
Er wordt ook altijd uitvoerig onderzoek gedaan naar onderwerpen die tijdens de films
te pas komen. Marvel vraagt daarom vaak
wetenschappers voor consultatie over lastige onderwerpen. Dr. Clifford Johnson, een
hoogleraar natuurkunde aan de University of
Southern California, werkt vaak samen met
Marvel. Hij heeft onder anderen gewerkt aan
de wetenschap achter Avengers: Infinity War,
Agent Carter en Thor Ragnarok. De meest
interessante wetenschap die behandeld wordt
in de MCU komt terug in meer recente films,
zoals Antman en Black Panther. In de eerste
film worden de Pymdeeltjes geïntroduceerd,
die het vergroten of verkleinen van materie
mogelijk maken. In de tweede film bekijken
we de technologie uit het land Wakanda, die
het supersterke en lichte materiaal Vibranium in alles verwerken. Helaas zijn (bijna) alle
uitvindingen in deze werelden nog fictief, dus
kunnen we er niet te veel op ingaan.
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huidige maatschappij. In het verleden is gebleken dat uitvindingen uit scifi soms werkelijkheid werden. Voorbeelden zijn mobiele
telefoons, oortjes en computers. Dr. Charles
Johnson-Bey liet ook zien dat de magnetische treinen in Black Panther al worden ontwikkeld in Japan en China. Hij sprak zich
ook uit over het implementeren van zulke
superscience in films. "Things that we don't
see today - we can make them happen," zei
hij. "Asking these questions - that's how the
world changes." Daarnaast is er ontzettend
veel belang bij dat wetenschap momenteel
in de schijnwerpers staat. Kinderen worden
op jonge leeftijd betrokken bij bètatechniek,
wat alleen maar aangemoedigd kan worden.
Ook zijn er mensen zoals Barry Fitzgerald,
die momenteel de wetenschap achter superhelden gebruikt als een effectieve manier van
outreach. Hij is momenteel onderzoeker bij
TU Delft, en heeft al verschillende artikelen
gepubliceerd met superhelden in de hoofdrol.
We zien nu dat superhelden en wetenschap
een nauwe samenwerking hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Schrijvers en
filmmakers kunnen effectief gebruik maken
van wetenschappelijke principes om een extra
dimensie aan hun verhaal toe te voegen, en
aan de andere kant kan de wetenschap superhelden weer gebruiken om enthousiasme te
creëren over het vakgebied. Je zou het haast
een supercombinatie kunnen noemen.

Wetenschap in de media
Omdat haast alle uitvindingen in de MCU
nog fictief zijn, is het interessant om te kijken naar de invloed van deze films op onze
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Vuur
Jonne Roland Drost
Samen in het vuur staren
Zodat we even één waren,
de wereld laten varen
en onze hele werkelijkheid,
samen met de tijd
in de felle vlam opgaat
En zonder haat,
of liefde wordt gepraat
over beelden en gezichten
Die als donker tussen de lichten
van de hete kolen zijn verscholen

WHAT WILL BE YOUR
NEXT STEP?
TMC is a unique collection of self-starting, highly skilled and almost self-employed
technical

professionals.

Our

unparalleled

Employeneurship model offers engineers from
all backgrounds the comforts of employment
and the opportunities of entrepreneurship.

Are

you

a

highly

educated,

young

professional with an entrepreneurial
spirit and do you want to be captain
of your own career? Visit our website!
Here you will find more information
about

our

unique

Employeneurship

model and our vacancies.

Heel even wordt het verstand
door de sfeer verbrand
en met de realiteit aan de kant
weet ik dat ik alles kan
Maak ik een plan
Ik word een ander man
en als jij mij helpt, dan
kunnen we ons leven
een nieuw pad geven
Als we nog maar even
in het vuur staren
Voordat de plannen
met de vlammen
weer bedaren.
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