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Het einde der tijden (volgens de wetenschap)
Dorine Schenk

Eindelijk is het zover: 2013. We hebben het einde van de wereld
overleefd en een nieuwe periode van de Maya-kalender is aangebroken. Wat zal het ons brengen? Ineenstorting van de samenleving
door de economische crisis of een herstel hiervan?
Als potentiële wetenschappers geloven wij natuurlijk niet in dergelijke bijgelovige Maya-onzin, maar betekent dit dat we ons helemaal
geen zorgen meer hoeven te maken over een einde van de wereld?
Helaas niet. Het gevaar waar ik het over heb komt niet door een
economische blunder (pleonasme!), het komt van boven. Dagelijks
regent het op aarde namelijk behoorlijk wat kilo’s aan interplanetair
gruis. Gelukkig is het meeste hiervan erg klein en verbrandt het
voordat het ons aardoppervlak bereikt heeft.
Eens per 200 jaar wordt de aarde echter getroffen door een planetoïde van 40-100 meter doorsnede. Dit kan behoorlijk wat schade
veroorzaken, zeker als hij in een grote stad als New York terecht zou
komen, maar het einde van de wereld zal het niet betekenen. Gelukkig is er nog hoop voor doemdenkers: elke twee miljoen jaar krijgen
we namelijk te maken met een planetoïde van meer dan 1000 meter
in doorsnede. Een gevaarte van dergelijk formaat is waarschijnlijk
de oorzaak geweest van het uitsterven van de dinosauriërs. Wanneer
zo’n object in botsing zal komen met de aarde is lastig te bepalen,
omdat de baan van een planetoïde van veel verschillende factoren
afhangt. Zo is er volgens Russische wetenschappers een kans dat
Apophis de aarde raakt in 2036. Andere onderzoekers twijfelen
hieraan, omdat ook de precieze baan van de aarde lastig te bepalen
is. Desalniettemin geeft dit onderzoek aan dat er ook wetenschappelijke manieren zijn om het einde van de wereld binnen afzienbare
tijd te voorspellen. Gelukkig houdt de Amerikaanse overheid interplanetaire objecten van meer dan 140 meter doorsnee nauwkeurig
in de gaten en ze zijn al druk bezig met het maken van plannen om
eventueel ruimtelijk gevaar te vernietigen. Er is dus hoop op leven na
2036.
Hiermee wil ik dit iets wat negatieve redactioneel afsluiten. Geniet van deze Scoop die de leukere kanten van ons universum zal
belichten.
Liefs,
Dorine
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NSA-Agenda
wo 20 maart
Symposium
Crea
Tijd: 17:00 – 22:00
Het NSA symposium komt er
weer aan. Dit keer zullen Paul de
Jong, Peter Stevenhagen en een
nog onbekende spreker ons voeden met kennis. Aan het einde
zal er onder het genot van een
drankje de mogelijkheid zijn om
nog even na te praten
do 28 maart
Post-tentamen party
Na je tentamens lekker met
NSA’ers eten. Vervolgens dezelfde
avond alle stress vergeten door
lekker te dansen.
wo 3 april
Borrel
De tweede borrel van het nieuwe
bestuur. Zoals gewoonlijk in Nota
Bene.
wo 19 april
RoetersEiland VoetbalToernooi
Het jaarlijkse voetbaltoernooi van
UvA. Dit jaar gaan we echt proffesioneel aanpakken met een selectietraining. Dus schrijf je snel in.
wo 19 april
Fysica 2013
Dit jaar is het jaarlijkse congres
van de NNV in Delft. Met als onderwerp de natuurkunde van
2050. Ben je geintreseerd in wat
er momenteel in Nederland aan
natuurkunde wordt gedaan dan
is dit je kans om je algemene kenis te vergroten.

Het woord van de NSA
Milo Stroink
Je kan pepernoten kopen in de Albert Heijn dus moet het ergens
tussen eind november en begin december zijn. Althans dat denk
ik, het kan ook nog gewoon september zijn en zijn ze vrij vroeg
met het verkoop van pepernoten. Mijn verwarring van tijd komt
door het gegeven dat ik vrij weinig buiten ben. Ik breng mijn
dagen door van negen tot acht op Science Park met studeren, praten en vergaderen en als ik buiten ben is het een snelle
fietstocht van a naar b waar mijn concentratie eerder bij de grote
vragen van het leven is, dan bij de bomen die steeds kaler worden
(hoewel een goede bui weer mijn gedachten wakker schudt met
dat het herfst is).
Want er zijn ook grote vragen die er nu zijn. Zo is er een fusie,
wordt er heerlijk bezuinigt en zijn er ook nog de grote vraagstukken van de Wiskunde/Natuurkunde die beantwoord moeten
worden. Ik heb dan ook vandaag (2 december) even met de
relatie een wandeling gemaakt waar ik goed over het onderwerp
van dit stukje kon denken. Het universum! Terwijl de grootsheid
van dit alsmaar uitdijend ‘ding’ over me heen komt begon ik te
bedenken hoe het zou zijn op de rand van het universum. Wat
het zou zijn om op de rand van het ‘ding der dingen’ te staan?
Is er wat te zien? Valt er nog wat te beleven of is er alleen een
restaurant zoals Douglas Adam beweert? Ik stelde me voor hoe
het zou zijn om in een ruimteschip dat grote onbekende ding dat
het ‘ding der dingen’ omhelsd te ontdekken.
Ik bedacht me toen dat wij dat ook doen als wetenschappers.
We springen dagelijks over de rand van ons ‘kennis universum’
en kijken wat daar te beleven is. Met elke sprong die wij doen,
dijt het ‘kennis universum’ uit en blijft dat doen zolang er mensen
zijn die dat willen en proberen te doen.
Ik dacht aan de dingen die we nog mogen ontdekken en merkte
op dat mijn ‘bestuur’s universum’ ten einde komt. Ik keek naar
het grote zwarte niks en ik schrok. Een gedeelte van mijn bestaan zou verdwijnen. Ik zuchtte, keek de geliefde aan en wist dat
het goed kwam. Ik moet alleen maar springen en dat ga ik dan
ook zeker doen. Spring je mee?
Namens het gehele NSA-bestuur 2012-2013,
Milo Stroink
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Science nieuws
Wouter Meinster
De natuurkunde achter de inktdruppels in je
printer.
Onderzoekers van de universiteit Twente hebben
onderzoek gedaan naar luchtbelletjes die worden
ingesloten als een druppel een oppervlak raakt. Dit
gebeurdt onder andere bij inktjetprinters waar je
het juist niet wil. Uit het onderzoek blijkt dat de
druppels keurig de bestaande theorie volgen. De ingesloten luchtbel is afhankelijk van de grote van de
druppel en de snelheid waarmee hij botst. Er bleek
dat de luchtdruppel het grootst is bij een druppel
van 10 micron en een snelheid van 1 m/s precies
het domein waarin inktjetprinters werken.

Doorzichtig goud ontrafeld
Goud is over het algemeen goudkleurig. Zelfs als je
een hele dunne laag hebt maar als je in die goudlaag gaatjes van de grote van een duizendste haar
maakt wordt het opeens doorzichtig. De gaatjes
zelf zijn veel te klein om dit te veroorzaken er was
dus iets anders aan de hand. Na tien jaar hebben
onderzoekers van het AMOLF en universiteit
Leiden het mysterie opgelost. De gaatjes laten het
licht niet alleen door maar buigen ook licht in de
buurt af waardoor het over het goudoppervlak gaat
Als het nog een gaatje tegenkomt wordt het weer
afgebogen. Daardoor gaat er meer licht doorheen
dan je zou verwachten.
Oneindig snel licht
Onderzoekers van het AMOLF hebben een materiaal gemaakt met een brekingsindex van bijna
0. Brekingindex vertelt hoe snel het licht gaat ten
opzichten het vacuüm. Glas heeft een brekingindex
van anderhalf en het licht gaat dus anderhalf keer
langzamer door glas dan door lucht. Een brekingsindex van nul betekend dus een snelheid van oneindig Wat vooral opvalt is dat de fasesnelheid zowat
naar oneindig gaat de groepssnelheid naar nul gaat.
Einsteins limiet wordt hiermee dus niet overschreden want informatie zit in de groepsnelheid en die
word juist heel klein.
4

Verhouding massa proton en elektron in 7
miljard jaar niet veranderd
Een groep aan de VU heeft met behulp van een
radiotelescoop laten zien dat de massaverhouding
tussen het elektron en proton niet meer dan een
duizendste procent zijn veranderd. Dit is gedaan
door te kijken naar alcohol. Alcohol is erg gevoelig
voor een verandering van deze massaverhouding en
zou een andere structuur hebben als deze anders
was. Door te kijken naar galactisch alcohol 7 miljard lichtjaar van ons vandaan is aangetoond dat er
niks veranderd is.

Nieuwe binnenwand JET
JET ( Joined European Torus) de huidige kernfusiereactor heeft een nieuwe binnenwand die voor
wat onverwachte problemen zorgt. De wand zorgt
voor disrupties waarbij plasma weglekt richting de
wand. Hier moet dan gas worden ingespoten om de
hitte gelijkmatig te verdelen. Het grote voordeel ten
opzichte van de vorige wand is dat als het gebeurt
deze wand niet uitgebreid gerepareerd hoeft te
worden.

Kijken door ondoorzichtige oppervlakte
Veel materialen zoals matglas verstrooien licht zo
erg dat het onmogelijk is te achterhalen wat zich
erachter bevind. Althans dat dacht met totdat wetenschapper van de TU Twente een manier ontwikkelde om uit het verstrooide licht alsnog een helder
beeld te krijgen. Dit biedt mogelijkheden voor verschillende mogelijkheden in de spectroscopie. Een
groot voordeel is dat deze techniek niet meer nodig
is het materiaal te beschadigen om erin te kijken.
deze techniek werkt momenteel alleen nog op zeer
kleine schaal. Het zal nog even duren voordat je
kan zien achter welke deur de hoofdprijs zit.
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Is ons universum alleen?
Margot Brouwer

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.” - Albert Einstein
Is ons heelal het enige, of zijn er meerdere, buiten
de grens van het zichtbare deel van ons universum?
Dit is een zeer fundamentele kwestie. Al sinds het
ontstaan van de mensheid vragen mensen zich af
of er andere werelden bestaan, werelden buiten hun
eigen vertrouwde omgeving. Deze vraag heeft in de
menselijke geschiedenis op verschillende manieren
een grote rol gespeeld. De ontdekkingsreis begon
op aarde rond 1500 met de ontdekking van nieuwe
werelddelen zoals Amerika. Columbus bewees hiermee de wereld groter was dan gedacht. Hiervoor
De oude Grieken wisten al dat onze planeet
niet de enige is, maar dat de ‘dwaalsterren’
misschien wel werelden op zichzelf zijn.
wisten de oude Grieken al dat onze planeet niet
de enige is, maar dat de ‘dwaalsterren’ die zich snel
langs de hemel bewegen misschien wel werelden
op zichzelf zijn. Sinds de ontdekking van de eerste
exoplaneet in de jaren ’90 is het zelfs zeker dat ons
planetenstelsel niet het enige is, maar één van de
vele miljarden in onze melkweg. Het was zelfs al
eerder duidelijk dat ons melkwegstelsel niet uniek
is. De filosoof Immanuel Kant deed rond 1800 al
de suggestie dat de ‘nevels’ die door astronomen
werden waargenomen eigenlijk andere ‘melkwegen’
zouden kunnen zijn, wat in 1914 door Vesto Slipher bevestigd werd. Later bleek dat melkwegstelsels
soms wel met duizenden tegelijk in een ‘cluster’
zitten, welke op hun beurt weer in ‘superclusters’
zijn opgedeeld. Nu weten we dat ons melkwegstelsel één van de miljarden, of misschien zelfs oneindig vele is in ons universum. Wat de volgende stap
wordt in deze ontdekkingsreis is duidelijk: Is ons
universum het enige?Is er meer achter de horizon
van ons heelal, die wordt bepaald door de afstand
die het licht sinds het ontstaan van het universum
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heeft afgelegd? Deze grote vraag houdt zowel
theoretici als astronomen bezig. In de loop van de
tijd zijn er veel verschillende theorieën ontwikkeld,
waarvan de ‘inflatietheorie’ nu de meest algemeen
geaccepteerde is. Deze theorie impliceert dat ons
waarneembare heelal niet uniek is, maar slechts één
in een gigantisch ‘multiversum’.
Het multiversum
“Universes that drift like bubbles in the foam upon the
River of Time.” - Arthur C. Clarke
Volgens de inflatietheorie is ons heelal slecht één
van oneindig vele. Dit is gebaseerd op theorieën
uit de hogetemperatuurkwantumfysica, die stellen
dat een zogenaamd ‘scalair veld’ dat zich bij deze
temperaturen voordoet ervoor kan zorgen dat de
zwaartekracht een afstotend effect krijgt. Deze
afstotende kracht zorgde ervoor dat kort na de
oerknal ons heelal een periode van sterke inflatie
doormaakte, waarin het heelal versneld expandeerde (zie figuur 1).

Figuur 1: De expansiegeschiedenis van het heelal. Hoewel het
heelal langzaam blijft expanderen duurt de initiële exponentiele inflatie maar kort.

Dit zou ervoor gezorgd hebben dat een zeer klein
causaal verbonden stukje van het toenmalige universum is geëxpandeerd tot het voor ons zichtbare
deel van universum. Het toenmalige heelal bestond
natuurlijk niet uit slechts één, maar uit veel meer
van dit soort causaal verbonden stukjes, ook wel
‘bubbels’ genoemd. Misschien waren er zelfs oneindig veel bubbels, die elk verschillende gradaties
De eigenschappen van deze verschillende
universa hangen af van de kwuantumfluctuaties binnen hun oorspronkelijke bubbel.
van inflatie ondergingen en nu hun eigen heelallen vormen, ver buiten ons zichtbare universum.
De eigenschappen van deze verschillende universa
hangen af van de kwuantumfluctuaties binnen hun
oorspronkelijke bubbel. Deze kwuantumfluctuaties
worden door inflatie tot macroscopische proporties uitvergroot. Onder deze kwuantumfluctuaties
valt bijvoorbeeld de materiedichtheid van zo’n
bubbel. De macroscopisch geworden fluctuaties
in de materiedichtheid van ons heelal bepalen
hoe de invloed van de zwaartekracht resulteert in
de structuren van ons huidige universum, zoals
clusters, melkwegstelsels, en zelfs planeten (zie
figuur 2). Veel van de andere heelallen, met andere
initiële kwuantumfluctuaties, hebben waarschijnlijk
geen melkwegstelsels en planeten als de onze, maar

andere structuren.
In sommige heelallen stopt de inflatie na een tijdje,
zoals in het onze, en neemt de expansiesnelheid
weer af (zie figuur 1). Maar in sommigen neemt de
inflatie juist toe. De expansie van zo’n kleine bubbel
creëert de mogelijkheid om kleine regionen binnen
deze bubbel op zichzelf ook weer te laten expanderen. Door inflatie worden deze kleine sub-bubbeltjes groter, en deze scheppen op hun beurt weer de
mogelijkheid tot expanderende sub-sub-bubbeltjes
daarbinnenin; enzovoort (zie figuur 3). Deze zogenaamde ‘chaotische inflatie’ gaat tot in eeuwigheid
door, en creëert oneindig veel heelallen waarin zich
oneindig veel verschillende kwuantumfluctuaties
kunnen voordoen, die resulteren in oneindig veel
verschillende werelden. Misschien zit er op dit
moment een exacte kopie van jou deze Scoop te lezen, met als verschil dat deze kopie op dit moment
dodelijk wordt getroffen door een meteoriet. Natuurlijk speelt dit zich allemaal ver buiten het voor
ons zichtbare heelal af, ook wel ons ‘Hubblevolume’
genoemd. Dit is de bolvormige ‘bubbel’ om ons
heen waarbinnen het licht de aarde heeft kunnen
bereiken gedurende de 13,75 miljard jaar dat het
universum bestaat, en daarmee het enige gedeelte
van het heelal dat wij ooit kunnen waarnemen.
Alles wat verder ligt dan 13,75 lichtjaar zal nooit
informatie naar ons kunnen verzenden of invloed
op ons uit kunnen oefenen (en vica versa), en ligt
daarmee in feite ‘buiten ons heelal’. Er valt een zeer
grove schatting te maken van de afstand waarop
een Hubblevolume bestaat dat identiek is aan het
onze (waaronder een duplicaat van jou en mij),
door simpelweg alle quantumtoestanden die binnen
een Hubblevolume mogelijk zijn te tellen. Volgens
het uitsluitingsprincipe van Pauli passen er ongeveer 10115 protonen binnen ons Hubblevolume. Elk
van deze 10115 plekken kunnen bezet of onbezet
zijn, dus het totale aantal mogelijkheden bedraagt:
N=2^10115 ≈ 10^10115 . De geschatte afstand tot het
dichtstbijzijnde Hubblevolume dat identiek is aan
het onze is ongeveer N1/3 ≈ (10^10115 hubbleradii)
≈ (10^10115 meter).

Figuur 2: Uit de kwuantumfluctuaties die een
fractie van een seconde na de plancktijd aanwezig
waren ontstonden na het inflatietijdperk de allereerste dichtheidsverschillen waaromheen zwaartekracht de huidige macroscopische structuren
heeft gevormd, zoals de nu zichtbare clusters van
melkwegstelsels.
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Wanneer de natuurwetten in al deze heelallen hetzelfde zijn is de kans om een kopie van jou tegen te
komen echter veel groter, aangezien onze natuurwetten het bestaan van intelligent leven in de hand
blijken te werken. De schatting wordt dan verlaagd
tot ongeveer 10^1029 meter hiervandaan.

op dit moment meest geaccepteerde theorie bestaan
er dus buiten ons zichtbare heelal nog oneindig veel
meer heelallen, met oneindig veel combinaties van
de verschillende natuurconstanten. Elk van deze
heelallen zal er heel verschillend uitzien, en maar
weinig zullen geschikt zijn voor leven. [1][3]

Elk van deze heelallen zal er heel ver-

Het Antropisch Principe
“Only in certain universes, which happen to include
ours, are the conditions suitable for the existence of life,
and unless that condition is fulfilled there will be no
observers to note the fact.” - Charles Pantin

schillend uitzien, en maar weinig
zullen geschikt zijn voor leven.
Dat de natuurwetten in andere bubbels gelijk zijn
aan die in de onze is echter helemaal geen gegeven.
De snaartheorie voorspelt namelijk ook dat de natuurwetten binnen ons universum slechts een lageenergielimiet zijn van een hogere, elfdimensionale
theorie die de vier natuurkrachten verenigt. Deze
hogere fysische realiteit speelt een substantiële rol
bij zeer hoge temperaturen, en na het ontstaan
van een heelal zal deze tijdens zijn afkoelingsfase
willekeurig in een van de energetische minima (potentiaalputten) van het snaartheoretische landschap
terechtkomen. Deze verschillende energieminima
corresponderen met verschillende symmetriebrekingen in de natuurwetten, bijvoorbeeld de
verschillen tussen de verscheidene natuurkrachten
en elementaire deeltjes. De heelallen kunnen zich
door kwuantumfluctuaties in verschillende minima
bevinden, en daarmee verschillende symmetriebrekingen ondergaan. Hierdoor kunnen de natuurconstanten, de elementaire deeltjes en zelfs het aantal
dimensies per heelal verschillend zijn. Volgens de

Echter, wanneer er een oneindige hoeveelheid heelallen bestaat met verschillende natuurconstanten,
is er een simpele verklaring voor het feit dat ons
heelal wel geschikt is voor het ontstaan van intelligent leven. Deze verklaring wordt gegeven door het
Antropisch Principe, die zegt dat de eigenschappen van het universum dat we waarnemen sterk
verband houden met het feit dat wij deze kunnen
waarnemen. Wanneer het heelal substantieel andere
natuurconstanten had gehad, had er geen intelligent
leven kunnen ontstaan om deze waar te nemen. Wij
nemen per definitie een heelal waar dat geschikt
is voor het ontstaan van waarnemers. Wanneer we
dit principe toepassen op de inflatietheorie zien
we dat het niet uitmaakt hoe onwaarschijnlijk het
is dat een heelal precies de juiste waarden van de
natuurwetten heeft om intelligent leven mogelijk
te maken. Elke mogelijkheid bestaat, en van de
oneindig veel mogelijke heelallen die er beschikbaar
zijn, leven wij in een die perfect staat afgesteld voor
het ontstaan van leven zoals wij.[1][3]

Figuur 3: Chaotische inflatie: Ons universum bestaat uit kleine expanderende bubbels. Wanneer het heelal expandeert ontstaan in
sommigen hiervan weer de omstandigheden voor het ontstaan van expanderende sub-bubbels, enzovoort.
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Testbaarheid van deze theorieën
“Since we are all taught about simple Euclidean space
in school, it can therefore be difficult to imagine how
space could not be infinite, for what would lie beyond
the sign saying ‘SPACE ENDS HERE - MIND
THE GAP’?” - Max Tegmark
Ondanks het feit dat we deze andere universa, die
immers buiten ons zichtbare heelal liggen, niet
kunnen waarnemen, kunnen theorieën hierover
tot op zekere hoogte met observaties aannemelijk
worden gemaakt. De eerste theorie, het bestaan van
oneindig veel heelallen met dezelfde natuurwetten,
heeft eigenlijk maar twee voorwaarden: 1) de ruimte moet oneindig zijn, en 2) de materie erin moet
op grote schaal uniform verdeeld zijn. Wanneer het
heelal aan deze voorwaarden voldoet bestaan er
oneindig veel mogelijkheden voor ‘hubblebubbels’
met dezelfde natuurwetten.
Over de ‘vorm’ van de ruimte is een aantal theorieen. Een ‘vlak’ heelal impliceert dat het ruimte oneindig is, aangezien het logischerwijs niet mogelijk
is dat het heelal een rand heeft. Dit zou namelijk
het kosmologische principe tegenspreken dat het
heelal overal en in alle richtingen gelijk (isotroop)
is, en het zou bovendien in strijd zijn met met het
copernicaanse principe dat het heelal geen ‘unieke’
locaties heeft. In het geval van een eindig vlak
heelal zou de ruimte een middelpunt en een rand

Figuur 4: Het bolvormige ‘gesloten’ heelal, het zadelvormige
‘open’ heelal en het ‘vlakke’ kritische heelal. Van deze drie mogelijke vormen is alleen de eerste eindig.

hebben, wat als gevolg van deze logische principes
niet mogelijk is. Einstein opperde het idee van een
‘gesloten’ heelal, waarin het heelal zou lijken op het
oppervlak van een bol: Wanneer je lang genoeg één
kan op reist, kom je vanzelf weer op hetzelfde punt
uit. In dit geval is het heelal ‘eindig zonder rand’,
wat vanuit deze principes wel mogelijk is.
Wanneer Ω>1 is de dichtheid van het
heelal groter dan de kritische dichtheid van
het heelal, en zal deze uiteindelijk onder
zijn eigen zwaartekracht ineenstorten
Welke vorm het heelal heeft hangt af van zijn
dichtheid in verhouding tot de kritische dichtheid,
ook wel bekend als Ω (zie figuur 4 en 5). Bij een
‘kritisch heelal’ heeft het heelal de kritische dichtheid (Ω=1 ). Dat wil zeggen dat het impulsmoment
dat het universum bij de oerknal meekreeg precies
wordt opgeheven door de zwaartekracht van de
materie die zich in het heelal bevindt. Wanneer
Ω>1 is de dichtheid van het heelal groter dan
de kritische dichtheid van het heelal, en zal deze
uiteindelijk onder zijn eigen zwaartekracht ineenstorten (de Big Crunch). We noemen dit model
het ‘gesloten’ heelal. Wanneer Ω<1 spreken we over
een ‘open’ heelal. Het heelal zal dan eeuwig blijven
uitdijen en uiteindelijk alle materie uiteentrekken
(de Big Rip).
In 2001 heeft de NASA met WMAP (de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) waarnemingen
gedaan aan de kosmische achtergrondstraling. Dit
is de straling die vrijkwam toen de dichtheid van
het heelal voor het eerst laag genoeg was om fotonen door te laten. De fluctuaties in de kosmische
achtergrondstraling vertellen ons veel over de structuur van het heelal op grote schaal, en ook over de
vorm van de ruimte. Wanneer we te maken zouden
hebben met einsteins gesloten universum zouden
deze fluctuaties een doorsnee hebben van ongeveer
anderhalve graad aan de hemel. Een vlak universum
impliceert fluctuaties van ongeveer één graad, en
een open universum een halve graad. WMAP vond
dat de helderste fluctuaties in de achtergrondstraling ongeveer één graad breed zijn, en bepaalde dat
het universum binnen een foutenmarge van 2% vlak
is.
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Het universum is dus zeer waarschijnlijk (bijna)
vlak, en daarmee (bijna) oneindig groot, of in ieder
geval veel groter dan ons zichtbare universum. De
WMAP en andere observaties hebben ons ook
laten zien dat het heelal op grote schaal in zeer
hoge mate homogeen is. We leven dus niet op een
eiland van materie binnen een grotendeels leeg
universum, maar de materie is gelijk over het heelal
verdeeld. Deze waarnemingen steunen de theorie
van ontelbaar veel mogelijke Hubble-bubbels met
dezelfde natuurwetten.
De tweede theorie, oneindig veel heelallen met verschillende natuurwetten, is een direct gevolg van de
inflatietheorie. Deze theorie is de simpelste theorie
die gesteund wordt door de huidige kosmologische
Als het heelal een vier dimensionale
bol is, is het eindig zonder rand.
waarnemingen, en is deel van het CDM-model
(Lambda Cold Dark Matter), het standaardmodel
van de oerknalkosmologie. Dit model probeert de
structuur van de kosmische achtergrondstraling,
de structuur van het universum op grote schaal, de
verdeling van de verschillende elementen in het
heelal, en ook de gemeten versnelde uitdijing van
het heelal te verklaren.

Figuur 5: De geschiedenis van het heelal bij verschillende
dichtheden: Open (Ω<1), kritisch (Ω=1) en gesloten (Ω>1). Ons
heelal heeft een dichtheid van Ω=1.02±0.02.
10

De inflatietheorie biedt een verklaring voor veel van
de problemen waar de oorspronkelijke oerknalkosmologie geen oplossing voor had, waaronder:
R5 Het Vlakke Heelal: Hoe komt het dat het
heelal precies vlak is? De oerknaltheorie laat
zien dat een heelal dat oorspronkelijk niet
precies de kritische dichtheid heeft (Ω=1) met
het verstrijken van de tijd steeds minder vlak
wordt. Het lijkt een ongelofelijk toeval als
ons huidige heelal (bijna) precies de kritische
dichtheid heeft. Inflatie lost dit probleem
echter op door te stellen dat het heelal vlak na
de oerknal zeer snel expandeerde. Een eventuele kromming in het heelal wordt door deze
inflatie uitgerekt tot het in vergelijking met
de grootte van het heelal een verwaarloosbare
kromming lijkt.
R5 Het Horizonprobleem: De kosmische achtergrondstraling is van de ene kant van onze kosmische horizon tot aan de andere kant in hoge
mate homogeen. De temperatuur aan de ene
kant van ons zichtbare universum is dus precies
hetzelfde als aan de andere kant. Volgens de
eerdere oerknaltheorie kan dit niet, aangezien
deze twee gebieden nooit in causaal contact
met elkaar zijn geweest. Het licht kan niet zo
snel reizen, en geen enkele vorm van informatie kan sneller reizen dan het licht. Volgens de
inflatietheorie waren deze gebieden eerst wel
in causaal contact, maar werden deze door de
exponentiële expansie in het inflatietijdperk ver
uit elkaar gedreven.
R5 Het Monopoolprobleem: Volgens de oerknaltheorie moet er onder de omstandigheden in
het begin van het universum een grote hoeveelheid magnetische monopolen zijn ontstaan.
Magnetische monopolen zijn tot nu toe echter
nergens waargenomen, als ze überhaupt bestaan. In de inflatietheorie onstaan ook magnetische monopolen, maar alleen vóór de periode
van inflatie. De dichtheid van de magnetische
monopolen is door de exponentiële uitdijing
van het heelal gereduceerd tot een niet meer
waarneembare hoeveelheid in vergelijking tot
de normale materie.

Bovendien verklaart de inflatietheorie de macroscopische structuur van het huidige universum door
middel van sterk uitvergrote kwuantumfluctuaties
uit het microscopische heelal, en is deze in overeenstemming met het feit dat het heelal nog steeds
versneld uitdijt.
[4][3]
Deze waarnemingen steunen de theorie
van ontelbaar veel mogelijke Hubblebubbels met dezelfde natuurwetten
Conclusie
“Two things are infinite: the universe and human
stupidity; and I’m not sure about the universe.” - Albert
Einstein
Het bestaan van meerdere heelallen buiten de onze
wordt gesteund door de huidige meest geaccepteerde theoriën in de kosmologie. Natuurlijk bestaat
de mogelijkheid dat de huidige wetenschap op het
verkeerde spoor zit, maar de kans dat er meerdere
heelallen bestaan is groot.

De inflatietheorie die het bestaan van het multiversum impliceert verklaart veel van de huidige
onopgeloste problemen, zoals het vlakke heelal, het
horizonprobleem, het monopoolprobleem, en wordt
gesteund door het CDM-model. Bovendien
verklaart het bestaan van oneindig veel heelallen
met verschillende natuurwetten en -constanten het
feit dat wij in een heelal leven waarin deze precies
geschikt zijn voor het ontstaan van intelligent leven.
Met andere woorden: ik vrees dat zowel jij als jouw
exacte kopie die deze zin 10^1029 meter verderop
leest zullen moeten leren leven met dit onvoorstelbaar krankzinnige idee; beiden sorry daarvoor.
Referenties:
[1] John. D. Barrow 2002, The Constants of Nature
[2] A. Achterberg 1994, Kosmologie: van Oerknal
via niets tot Straling en Stof
[3] Max Tegmark, januari 2003; Parallel Universes
[4] Britt Griswold, mei 2010; NASA website:
WMAP’s Universe
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Enkeltje naar het einde
van het zonnestelsel
Dorine Schenk
In september was in De Volkskrant en NRC te lezen
dat de beroemde ruimtesonde die NASA in 1977
lanceerde, Voyager 1, binnenkort ons zonnestelsel zou
gaan verlaten. Volgens Amerikaanse onderzoekers is
deze uitspraak echter wat voorbarig: voorlopig lijkt de
heliopauze (de uiterste grens van ons zonnestelsel, waar
de snelheid van de zonnewind wordt opgeheven door
de stroming van de interstellaire materie; zie afb. 1)
nog niet bereikt.
Op 5 september 1977 begon de Voyager 1 aan
zijn enkele reis het heelal in. Het is de bedoeling
dat hij en zijn broertje, de Voyager 2, nooit meer
terug zullen keren naar de aarde, zodat ze zo lang
mogelijk informatie over de ruimte die ze doorkruisen kunnen terugsturen naar de aarde. In de
afgelopen 35 jaar hebben de ruimtesondes al veel
nieuwe ontdekkingen gedaan, zoals het bestaan van
zwavelvulkanen op Jupiters maan Io.
In 1990 werden de eerste foto’s van ons zonnestelsel op een afstand van zes miljard kilometer genomen. Inmiddels is de Voyager 1 (die sneller reist
dan zijn broer) het verst van de zon verwijderde
door mensen gemaakte object. Hij bevindt zich op
een afstand van 123 AU (1.840*1013 km) en heeft
de zogenaamde heliosheath (zie afb. 1) bereikt: het
gebied voorbij de ‘Terminaton Shock’, waar de zonnewind subsonische snelheden bereikt.
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Zijn camera is uitgeschakeld om energie te besparen, zodat de Voyager nog zo lang mogelijk nieuwe
informatie kan verzamelen. Dit gebeurt nog steeds,
en er is dagelijks contact met de ruimtesonde om
in de gaten te houden wanneer de grens van ons
zonnestelsel bereikt is. Wetenschappers van het
JPL ( Jet Propulsion Laboratory, in het Nederlands: “Straalvoortstuwingslaboratorium”) meten
met behulp van de apparatuur aan boord het
aantal deeltjes dat onderweg tegen de sonde botst,
de kracht van het aanwezige magneetveld en die
van de kosmische straling. De heliopauze leek in
september bereikt toen de zonnewind niet langer
de gemeten deeltjesstroom overheerste. Echter, om
officieel de grens van ons zonnestelsel bereikt te
hebben dient ook de richting van het magnetisch
veld rond de sonde te veranderen, en dit is tot op
heden nog niet het gemeten.
Contact met buitenaards leven:
In de beide Voyagers bevindt zich een
gouden grammofoonplaat. Hierop staan
geluiden en beelden die een beeld moeten
geven van het leven op aarde. Zo bevat het
gehuil van een baby, gezang van een walvis
en muziek van Mozart. Eveneens staan er
afbeeldingen op van onder andere het zonnestelsel, DNA en de menselijke anatomie.
Bij het samenstellen van de inhoud wilde de
commissie, onder leiding van de astronoom
Carl Sagan, een foto van een naakte man
en vrouw toevoegen. De NASA was het hier
echter niet mee eens en er werd besloten een
afbeelding van enkel menselijke contouren te
plaatsen. Tot op heden lijkt de plaat nog niet
in het bezit van buitenaards leven te zijn.

Geef een ster cadeau
Dorine Schenk
Heb jij het ook helemaal gehad met saaie theemokken,
fotolijstjes en flessen wijn om een jarige cadeau te doen?
Wil jij je vriend(in) verassen met iets wat origineler
is dan een (goedkoop) sierraad? Geef dan een ster! En
dan dus niet een Justin Bieber, Miley Cyrus of ander
kindersterretje, maar een echte grote met kernfusie.

Hierboven zie je het gehele pakket dat je bij je ster krijgt

Hiervoor hoef je heus geen uren aan de telefoon
te hangen met de NASA en je hoeft er ook geen
paar miljoen voor neer te tellen. Tegenwoordig
zijn er online genoeg websites waar je een ster naar
iemand kan vernoemen. Oké, je koopt dus niet echt
een ster, maar je benoemd hem wel en de naam
wordt officieel geregistreerd in het online sterrenregister. Je krijgt dan een pakket thuis gestuurd
met een certificaat, sterrenkaart en een kaartje
waar je een persoonlijke boodschap op kwijt kunt.
Tevens wordt aan de ster een datum gekoppeld die
je zelf kan kiezen. Zo kun je de ontmoeting met je
vriend(in) of een verjaardag in de sterren vastleggen. ’s Avonds loop je dan door de weilanden, hand
in hand, starend naar haar/zijn ster. Of, voor de
stedelingen onder ons, samen achter de computer
turend naar Google Sky. Romantischer kan bijna
niet.
Op internet zijn diverse websites te vinden waar je
voor een toch wel significant bedrag een ster kunt
benoemen. Voorbeelden zijn: koopeenster.nl en osr.
org/nl/.
Wel nog een kleine waarschuwing: het kan natuurlijk gebeuren dat de ster het einde van zijn leven
bereikt of al bereikt heeft, maar dat het licht nog
onderweg was om het moment van aanschaf. Dat
is het risico dat je neemt. Gelukkig leeft een ster
zeker een paar miljoen jaar.

Puzzel
Margot
Hiernaast zie je vier plaatjes die
elk een begrip uit de kosmologie uitbeelden. Aan jouw
de taak om erachter te komen
welke begrippen dat zijn.
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De koepels van het Science Park
Dorine Schenk
Als je bij het Science Park arriveert is het eerste wat
opvalt de twee koepels die het hoogste punt vormen van
het complex. Velen weten dat zich hierin telescopen bevinden, waarmee door studenten waargenomen wordt.
Maar welke telescopen staan er opgesteld op het Science
Park? Wie is er verantwoordelijk voor deze dure sterrenkijkers? En hoe verloopt een nacht observeren?
Een nacht waarnemen
Woensdagavond, zeven uur.
Bij het sterrenkundig instituut komen eerstejaars
natuurkunde van de VU waarnemen. Tegen alle
verwachtingen in zijn het drie meisjes. Ze hebben
er zin in: boterhammen, druiven, koekjes, doritos,
een zak drop en een fles cola. Het doel van de
avond is het bekend raken met het waarnemen en
uiteindelijk het vastleggen van een aantal planetaire nevels. Dit alles voor het eerstejaarsproject.
Voordat het zover is wordt er kennis gemaakt met
de spiegeltelescoop die zich op de zesde verdieping
bevindt (zie kader: Koepels).
Dr. Rudy Wijnands, die het eerstejaarsproject
begeleidt, legt uit: “in de koepel mag niet gegeten
of gedronken worden, dit omdat er eerder ongelukjes gebeurd zijn”. De tweede begeleider Thijs lacht
moeilijk, hij heeft wel eens een kop thee over een
laptop gegooid: “niet zo heel erg, maar wel duur”.
Daarna laat Rudy zien hoe je de telescoop en de

koepel met behulp van een afstandsbediening kunt
draaien. Het richten en bijdraaien van de koepel
kan ook gebeuren met het computerprogramma
ACP, maar dat blijkt bijna nooit contact te kunnen
leggen met de telescoop. Daarom moet het met de
afstandsbediening.
Rudy schuift met een druk op een knop de koepel
open en de avondlucht waait naar binnen. Het
richten op ingeprogrammeerde sterren en planeten gaat gemakkelijk. De studenten draaien warm
door Jupiter, Venus en Mars op te zoeken en door
het oculair te bekijken. Dan komt Huib Henrichs
binnen. Huib werkt al vijftien jaar aan de telescoop,
hij weet alles van de tientallen kabeltjes die ermee
verbonden zijn en heeft deze keurig gelabeld.
Dankzij hem doet alles het (meestal) naar behoren.
Vanavond komt hij kijken naar de problemen met
het slecht werkende computerprogramma ACP. De
fout blijkt de liggen bij een kabeltje (het lijkt het
neutrino-experiment wel): als deze via een andere
port aangesloten wordt, werkt het programma weer.
Nu kan het waarnemen echt beginnen.
Huib heeft de coördinaten van een nieuwe komeet
opgezocht. De VU-studentes voeren de gegevens
zorgvuldig in. De telescoop en de koepel draaien
met veel herrie in de goede positie. Het is een

De twee koepels die op het dak van het Science Park staan. De linker is de zonnekoepel en de rechter de sterrenkoepel
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bijzondere gewaarwording als het hele dak begint
te draaien. Er te lang naar kijken maakt duizelig.
Als de installatie goed staat kan er geobserveerd
worden. De blonde VU-studente drukt op start en
de meting begint. Gespannen staren we naar de
“De telescoop en de koepel draaien
met veel herrie in de goede positie.”
computer, het laadbalkje loopt af en er verschijnt
een zwart scherm… Even is iedereen stil en dan is
het Huib die met de oplossing komt: “de telescoop
staat nog op het oculair, wie wil de spiegel goed
zetten zodat het licht op de camera valt?” De tweede meting gaat gelukkig beter, de komeet is te zien,
maar het beeld is verre van scherp. De studenten
weten wat ze te doen staat en na wat gefotoshop is
de komeet duidelijk zichtbaar op het beeldscherm.
Naarmate de avond vordert en de drie studentes
meer foto’s maken van de komeet, koelt iedereen
steeds verder af. De koepel staat nu zo ver mogelijk
open om de kijkhoek zo groot mogelijk te maken.
De koude avondwind waait naar binnen. Een van
de studentes voelt zich niet lekker en kruipt steeds
dieper weg in haar paarse jas. Huib ziet haar rillen
en stelt voor dat ze een skipak aantrekt. De studente lacht, maar hij is serieus. Een verdieping lager
liggen twee skipakken en diverse bodywarmers, om
te voorkomen dat waarnemers verkleumen in de
koude koepel. Het meisje slaat Huibs aanbod af,
warmte wint het niet van er elegant uit zien.
Het is inmiddels tien uur en de hemel is pikzwart.
De studentes zijn klaar met de komeet en gaan opzoek naar een planetaire nevel waar op dit moment
een supernova aanwezig is. Terwijl ze ook hier weer
opnames van maken, gaat de intercom aan: “Dames
en heren, dit gebouw gaat over enkele minuten sluiten. Wilt u zo vriendelijke zijn uw werkzaamheden
te staken en het gebouw te verlaten.”. Een halfuur
later volgt de mededeling dat mensen die nog
aanwezig zijn zich in dienen te schrijven op een lijst
bij de bewaking. Huib bedenkt zich dat hij nog niet
ingeschreven staat en loopt snel naar beneden.

Het instaleren van de telescoop was een zeer precies werk.
Hier wordt hij de sterrenkoepen ingetakeld.

De koepels en hun telescopen
Op het dak van het Science park staan twee koepels,
een hoge en een lage. De hoge koepel bevat een spiegeltelescoop waarmee metingen aan sterren en planeten
gedaan kan worden. In de lage koepel staat een telescoop
waarmee waarnemingen aan de zon gedaan kunnen
worden.
Sterrenkoepel:
In de sterrenkoepel staat een spiegeltelescoop van
het type Ritchey-Chrétien. Twee hyperbolisch geslepen spiegels ervoor zorgen dat het beeldveld over
een zo groot mogelijke diameter scherp is, in dit
geval 50 mm. Dit type wordt gebruikt in de meeste
professionele telescopen, zoals o.a. de Hubble Space
Telecope, de ESO Very Large Telescope en de
Gran Telescopio Canarias op La Palma.
In deze telescoop zit ook een koelsysteem om ruis
in de metingen te voorkomen. Het is een krachtige
koeler die van kamertemperatuur naar -40o C kan
in twee minuten. Daarbij maakt hij een wel een
behoorlijke herrie.
Met de spiegeltelescoop zijn al veel goede waarnemingen gemaakt. Prachtige foto’s van sterrenstelsels,
planetaire nevels, planeten en de maan hangen in de
koffiekamer van het Anton Pannekoek instituut.

Terwijl de temperatuur in de koepel steeds verder
daalt wordt het op het Science Park steeds stiller.
De studenten zetten dapper door. Pas om twee uur
zijn de metingen afgelopen.
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De man achter de telescopen: Huib Henrichs
Dankzij een aangenaam interview met de man achter
de telescopen van het Science Park leerden we meer over
hem.
Op zijn zestiende maakte Huib Henrichs kennis
met telescopen. Door zijn vader, die fotografeerde,
leerde hij omgaan met lenzen, waarna hij zelf een
spiegel sleep en een telescoop maakte. Toch duurde
“Het was daar twee weken lang feest.”

Zonnekoepel:
In de zonnekoepel bevinden zich op een speciaal
vervaardigde montageplaat drie telescopen: de 10
cm Polarexrefractor en de 16 cm Seciarefractor
van de voormalige sterrenwacht van de UvA op
het Roeterseiland, en een 20 cm Schmidt-Cassegrainreflector (Meade), waarmee simultaan de zon
bestudeerd kunnen worden. Het zonsbeeld wordt
geprojecteerd op een scherm achter de 16 cmtelescoop. Met een H -interferentiefilter (DayStar)
achter de 10 cm-refractor zijn protuberansen en andere verschijnselen op het zonsoppervlak door het
oculair zichtbaar. Met een zonnefilter dat 100.000
keer verzwakt kan door de 20 cm-telescoop de zon
in wit licht bekeken en gefotografeerd worden.
Deze telescoop kan ook ‘s nachts gebruikt worden
om andere sterren dan onze zon waar te nemen.
bron: http://www.astro.uva.nl

het nog enkele jaren voordat hij inzag dat zijn hart
bij de sterrenkunde lag. Tijdens het studeren van
natuurkunde en sterrenkunde was het Ed van den
Heuvel1 die zijn interesse wekte voor de sterrenkunde. Na zijn afstuderen kreeg Huib drie verschillende promotieplekken aangeboden, waaronder
één bij Ed van den Heuvel. Het bezoek aan een
sterrenkundige zomerschool in Italië met Van den
Heuvel gaf de doorslag. “Het was daar twee weken
lang feest. Er werd gesproken over interessante
onderwerpen, gezwommen in het meer en wijn
gedronken. Iedereen was vriendelijk en er heerste
geen competitieve sfeer zoals bij natuurkunde. Ik
heb sterrenkunde gekozen vanwege de mensen.”
Huib promoveerde en kwam na vier jaar buitenland te werken bij het sterrenkundig instituut van
de UvA waar Ed van den Heuvel van zijn 33ste tot
aan zijn emeritaat in 2005 leiding gaf. De laatste
tien jaar is Huib tevens deeltijdhoogleraar sterrenkunde aan de VU.
“Het Anton Pannekoek
Observatorium is het meest geavanceerde observatorium van Nederland.”
Vijftien jaar geleden kwam er een unieke kans voor
Ed van den Heuvel en Huib Henrichs. Ze mochten
het plan van eisen opstellen voor het nieuwe sterrenkundig instituut gelegen op het Science Park.
Vanaf dat moment begon het ontwerpen van het
vierdelige project bestaande uit een zonnekoepel ,
sterrenkoepel, een waarneemterras met een rij met
statieven voor kleinere telescopen en een heliostaat
die komend voorjaar geplaatst gaat worden.
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Nu, vijftien jaar na de start, is Huib nog niet uitgeklust aan de koepels. De kabeltjes zijn al gelabeld
en de apparatuur is geïnstalleerd, maar nog niet
alles werkt naar wens. Het doel is om de telescopen volledig robotisch te kunnen laten werken. Ze
kunnen nu al op afstand bestuurd worden, maar
zelfstandig beslissen of het weer geschikt is voor
metingen is nog niet goed mogelijk. Verder moet
er nog gedocumenteerd worden hoe de telescopen met hun instrumenten werken. Dit is vooral
belangrijk voor de opvolger van Huib. Het vinden
van die opvolger wordt een zware taak. Zo iemand
moet niet alleen sterrenkundige zijn, maar ook
thuis zijn in elektronica, optica, instrumentbouw, en
hard- en software. Iemand vinden met zoveel kennis op al die gebieden is niet gemakkelijk.
Met behulp van de architect is het meest stabiele
punt van het gebouw uitgekozen om de koepels te
plaatsen. Verder heeft Huib een jaar in Nijmegen
doorgebracht waar eveneens twee koepels staan. Hij
woonde daar naast de telescopen en kon zo goed
onderzoeken wat hij hetzelfde en wat hij anders
zou willen op het Science Park. Tevens keek hij bij
andere professionele sterrenwachten af wat de beste
opstelling zou zijn. Niet het hele proces liep soepel.
Tijdens de bouw, waarbij de werkplaats enorm
geholpen heeft, waren er wat budgetproblemen,
maar deze werden gelukkig verholpen door subsidie

1: voetnoot: Een stuk over Ed van den Heuvel is te
vinden in het Scooparchief (Scoop van december
2005): www.science.uva.nl/student/scoop/artikels/
december2005/scoop-december2005-16-17-ontdekking.pdf

“Het doel is om de telescopen volledig
robotisch te kunnen laten werken.”
via de onderwijsgerelateerde instelling het ITS-lab.
Deze goede voorbereidingen hebben ervoor gezorgd dat de koepels en de telescopen met camera’s
en spectrografen nu naar tevredenheid werken en
in staat zijn tot goede metingen, waar veel studenten van kunnen profiteren. Hiermee is het Anton
Pannekoek Observatorium het meest geavanceerde
observatorium van Nederland. ‘First light’ door de
grote telescoop was in oktober 2010.
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Interview met Marcel Vreeswijk
Wouter Meinster

Hoe bent u opleidingsdirecteur geworden?
Toen Jeroen weg ging ben ik gevraagd. Ik heb
vervolgens lange tijd getwijfeld over deze intensieve
functie in het onderwijs. Zowel onderwijs en onderzoek vind ik heel belangrijk. Ik vind mezelf nog
niet zo oude en ik wil ook nog actief meedoen aan
het onderzoek. Uiteindelijk heb ik gekozen voor
het onderwijs en het onderzoek tijdelijk op een laag
pitje te zetten.
Uiteindelijk heb ik
gekozen voor het onderwijs.
Wat wilt u bereiken als opleidingsdirecteur?
Een sterke opleiding neerzetten vanuit onderzoek.
Ik wil de onderzoekaspecten uit de studie versterken en uitbreiden. Verder in het eerste jaar intensievere begeleiding, ook vanwege het BSA(Bindend
StudieAdvies). Dit gebeurt onder andere via het
tutoraat, waar ook de academische vaardigheden
zijn ondergebracht. Ook wil ik het tutoraat gebruiken voor extra werkcolleges op maat. Daarnaast wil
ik op bescheiden schaal moderne onderwijsvormen,
zoals het Studio-Classroom format, invoeren.

Zijn er al problemen waar u tegenaan bent
gelopen?
Ik ben zelf een groot voorstander van het studioclassroom principe. Dit combineert het hoor en
werkcollege. De docent geeft een half-uurtje college vervolgens ga je zelf aan de slag. Daarna wordt
dit een aantal keer herhaald. Op deze manier zijn
studenten veel meer betrokken bij het college dan
Ik wil de onderzoekaspecten uit de
studie versterken en uitbreiden
bij het klassieke hoorcollege. We zijn hiermee een
paar jaar geleden begonnen als experiment maar
werden overvallen door de grote groep studenten
die opeens natuurkunde ging studeren, waardoor
we zijn terug gevallen op de klassieke vormen.
Moet Dit jaar gaan we het weer proberen met trillingen, golven en optica. Het probleem is dat je drie
tot vier “hoofddocenten” nodig hebt. Ik vrees dat
het kostenplaatje hier een probleem kan worden.

Wat heeft u al bereikt?
Ik ben net begonnen, maar extra werkcolleges waar
oude tentamenopgaves worden behandeld zijn
nu ingevoerd vor CalculusI (jaar1), Sterrenkunde
(jaar1) en ED&R (jaar 3). Dit is mogelijk dankzij
de medewerking van docenten en assistenten. Deze
sessies worden overigens zeer goed bezocht.

Het logo van de FNWI, terwijl de natuurkundde van de UVA
zich voornamelijk met de bovenste helft bezig houd focust de
VU zich op de onderste helft
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Wat vind u van het 8-8-4 systeem?
Het heeft een aantal voor en nadelen. Zo loop je
het risico dat als je een week mist je al z’n grote
achterstand hebt dat je bijna niet meer kan inhalen.
Verder heb je geen tijd om stof te laten bezinken.
Dan komt daarbij dat het een leuk idee is om al
de practica in de laatste vier weken te doen. Maar
op het moment dat elke studie dat doet heb je niet
genoeg computer- en practicazalen. Ik ben nu bezig
om laptops op karretjes te regelen voor de derdejaars practica omdat er geen enkele computerzaal
meer beschikbaar is. Maar het feit dat je in de tentamenweek maar twee tentamens in plaats van vier
maakt een heleboel goed. Twee tentamens op een
dag was soms niet te voorkomen en iedereen weet
dat dat niet goed is voor je prestaties.
Nu we het toch over tentamens hebben met
minder tentamens zouden we dus ook minder naar het AMC of World Fashion center
hoeven?
Een van de belangrijkste redenen dat jullie daar
tentamen hebben is omdat er via de FSR en de
SRS naar voren is gekomen dat de tafeltjes in het
Science Park te klein zijn om tentamen op te doen.
Aangezien er via dezelfde kanalen nu wordt geklaagd over de afstand v`n de tentamenlocaties wil
ik de discussie opnieuw beginnen maar ik vrees dat
jullie moeten kiezen tussen kleine tafeltjes of een
flink eind reizen.

Wat vind u van de fusie met de VU?
Zeer goed, momenteel werken we met de projecten
al samen zo wordt dit jaar ook het researchpracticum samen met de VU georganiseerd. Op deze
manier kunnen we meer projecten aanbieden.En
omdat de VU zijn focus heeft liggen op leven en
energie en wij juist op het fundamentele vullen wij
elkaar goed aan. Neem het logo van de faculteit
(zie hieronder). Onze onderzoeksgroepen doen de
bovenste helft van de cirkel terwijl de VU de onderste doet. Samen maken we de cirkel rond.Tevens
betekend de fusie meer docenten waardoor er meer
keuze is en er gekozen kan worden voor kwaliteit.
Wat vind u van verplichte colleges?
Momenteel zijn alleen practica, projecten en het tutoraat verplicht en de rest niet. Het gevaar van aanwezigheidsplicht is dat sommige studenten alleen
komen om aanwezig te (moeten) zijn zonder echt
gemotiveerd te zijn en dat kan de groepsdynamiek
in gevaar brengen. Ik kan me voorstellen dat er wel
strengere regels komen voor studenten die en niet
presteren én nauwelijks naar de colleges komen.

Het is mij opgevallen dat ik in mijn eerste jaar
voornamelijk werkcollege had van PHD’ers nu
zijn het voornamelijk masterstudenten. Wat
vindt u dat het niveau van werkcollegedocenten moet zijn?
Werkcollege docenten hebben altijd grote verantwoordelijkheden. Door de groei van de opleiding
huren we inderdaad veel meer student-assistenten
in. Dat hoeft geen probleem te zijn als de assistenten maar de juiste instructies en training krijgen.
Toen ik begon was er geen didactische training
voor werkcollegedocenten, deze heb ik weer ingevoerd waarvoor ik ook een externe deskundige
Samen maken we de cirkel rond
inhuur. Ik vind het zelf erg vreemd dat ik dat als
opleidingdirecteur zelf moet regelen en dat dat er
geen centrale cursus hiervoor is.
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Het Universum is dichterbij
dan je denkt
Milo Stroink
Je komt er soms langs als je van het ene naar het
andere gebouw loopt op het Science Park: het
Universum. Velen kennen het als de plek waar de
pizza in spieren wordt omgezet in de sportzaal,
anderen weten niet eens wat je in dat gebouw
kan doen. Wat de naam al zegt, het Universum is
allesomvattend!
Sport
Er is dan ook veel te doen in het Universum. Er is
een prachtige klimmuur aanwezig met bijna 200m2
aan klimoppervlak. Verder is er een ruime keus met
het aanbod van zestig verschillende sporten/cursussen. Van klassieke dans tot zaalvoetbal, met een
team of liever alleen, voor elke student is er wel wat
te beleven. Dit allemaal om de stress van de dag te
vergeten en natuurlijk om de kebab van gisteravond
eraf te trainen. Voor de student die wat meer uit
zijn lichaam wil halen, is er het Sport Adviescentrum waar je professionele hulp krijgt om beter te
presteren dan waar je nu alleen nog maar over durft
te dromen.

Na het sporten of op koude winterdagen is er ook
mogelijkheid tot het bezoeken van een stoombad,
infrarood- of Finse sauna. Deze zijn voor iedereen
toegankelijk met een abonnement bij het USC. Let
wel op, het dragen van badkleding is hier verplicht.
Oerknal
Voor degene die enkel of na het sporten een drankje wil doen, is er de Oerknal. Zoals de Oerknal het
begin van het universum is, is het Oerknalcafé altijd
een goed begin van de avond. Elke maand is er een
open podium en iedere belangrijke voetbalwedstrijd
wordt op een groot scherm getoond, zodat je na een
gestresste dag gezellig met je vrienden niet zover
hoeft te reizen, maar gewoon om de hoek de wedstrijd kan kijken. Voor diegene die nog niet gegeten
heeft of geen zin heeft in Eurestvoer is er voor een
prima prijs een maaltijd.
Dus als je eraan denkt om in vorm te komen of
gewoon even een drankje wil doen na college. Het
Universum heeft altijd wel iets voor jou!
Snelcursus romantisch sterren kijken

Nog niet uitgeteld?
Kom trainen in het Universum!
Probeer 3x GRATIS!
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Check: www.usc.uva.nl

DE SSA voor de sportende student
Nicolien Wellen
Aan mij de eer sportcentrum “Universum” nog iets
meer bij jullie aan te prijzen. Sinds dit jaar ben ik
de voorzitter van Studenten Sport Amsterdam, een
organisatie met als doel de Amsterdamse studenten
aan het sporten te krijgen. Zelf heb ik jarenlang gestudeerd naast het sporten en nu zou ik jullie graag
willen aanraden te sporten naast je studie. Sporten
is gezond, leuk, gezellig en mocht dat niet genoeg
voor je zijn, sporten heeft ook een bewezen positief
effect op je studieresultaten.
Wanneer je studeert op Science Park kun je letterlijk sporten naast je studie en dan ook nog in
een van de mooiste sportscholen van Amsterdam.
Zelf kwam ik er vorig jaar voor het eerst en ik was
enorm onder de indruk van de mogelijkheden.
Gooi al je frustratie er uit tijdens een boxtraining,
leer Jiu jitsu, of ontspan tijdens een les yoga. Je
kunt er los gaan fitnessen, mee doen aan groepslessen en verschillende cursussen volgen. Het lijkt me
duidelijk, er is een hoop te doen en dit alles tegen
een studentenprijs.

Op het Universum wordt er hard gewerkt dit voor
jullie mogelijk te maken, het enige dat jij hoeft te
doen, is er gebruik van te maken.
Het “Universum” is daarnaast ook de thuisbasis van
verschillende leuke studentensportverenigingen,
denk aan basketbal, schermen, stijldansen en volleybal. Een overzicht kun je vinden op onze website;
www.studentensportamsterdam.nl. Studenten
Sport is er op elk niveau, er zijn nationale studentenkampioenschappen in bijna elke sport, maar wij
organiseren bijvoorbeeld ook elk jaar een oliebollen- zaalvoetbaltoernooi in het “Universum”.
Van een wandeling naar het “Universum” zul je niet
fitter worden, dus naar binnen gaan is zeker een
goed idee. Het was overigens aanvankelijk helemaal
niet de bedoeling dat dit een verkooppraatje zou
worden, maar ik ben nou eenmaal, dat moge duidelijk zijn, erg enthousiast. Voor vragen en opmerkingen verwijs ik je door naar onze website, daar vind
je ook onze e-mailadressen. Ik hoop je snel te zien
in USC Universum!

Redactieleden gezocht
Illustrator gezocht

Schrijvers gezocht

Helaas gaat Florien ons verlaten en daarom zijn we per
direct opzoek naar iemand die de nieuwe voorkant wil
ontwerpen. Vind jij het leuk om een themageralateerde
voorkant te maken en die vervolgens driehonderd keer
verspreid over Science Park terug te zien? En kan je omgaan met photoshop? Stuur dan een mailtje naar Scoop@
nsaweb.nl of schiet Wouter Meinster of Dorine Schenk aan.

We zijn dringend op zoek naar mensen die iets willen bijdragen aan de Scoop. Heb je een onderwerp waar je altijd
al een artikel over wilde schrijven? Is jouw bachelor-/master scriptie zo interessant dat je over dat onderwerp ook
iets in de Scoop wil hebben? Of wil je later de journalistiek
in? Dan is de Scoop misschien iets voor jou. Je kan één keer
een artikel schrijven of bij de redactie komen. Tevens hebben wij contact met natuurkunde.nl waar je je artikel als
het een geschikt onderwerp voor middelbare scholieren
is ook kan publiceren. Mocht je intresse hebben stuur een
mailtje naar Scoop@nsaweb.nl of schiet Wouter Meinster of
Dorine Schenk aan.
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Snelcursus romantisch sterren kijken
Isabelle Liesker

Ken jij alle sterrenbeelden die ’s nachts aan de hemel
staan? De Kleine Beer, de Grote Beer, Orion en welke
nog meer? Veel mensen kennen er niet meer dan dat.
En wat is er nou indrukwekkender dan met je geliefde
een avondwandeling maken en hem/haar alle sterrenbeelden aan kunnen wijzen?
Daarom heeft de SCOOP-redactie deze SCOOP een
handleiding geschreven hoe je de sterrenbeelden kunt
herkennen.
Allereerst is het erg belangrijk om te weten dat
de sterrenhemel er ’s winters anders uitziet dan in
de zomer. De aarde draait, dus het uitzicht wordt
anders. Aan de hemel is er één opvallende ster die
we het hele jaar door zien; dit is de poolster. In
tegenstelling tot de andere sterren lijkt deze ster
gedurende de nacht bijna niet van plek te bewegen.
Daarom wordt deze poolster ook wel als middelpunt van sterrenhemel gezien.
Sterrenbeelden die dicht rondom de poolster liggen, zijn vanaf Nederland het hele jaar door aan de
sterrenhemel te vinden (zie figuur 1). Deze sterrenbeelden worden circumpolair genoemd. (intermezzo circumpolair?) De circumpolaire sterrenbeelden
van Nederland zijn: Kleine Beer, Cepheus, Cassiopeia, Giraffe, Kleine Beer, Grote Beer, Andromeda en de Draak. Hiervan staat hieronder van elk
sterrenbeeld een kleine beschrijving waardoor je ze
voortaan beter kan herkennen.
Kleine Beer
De Kleine Beer (Ursa Minor) is een sterrenbeeld,
dat bijna iedereen wel kent. Dit sterrenbeeld heeft
als oorsprong de heldere poolster. Daarom is de
Kleine Beer, ook wel de kleine steelpan, altijd snel
te vinden.
Draco
Achter de kleine beer ligt de Draak (Draco). Dit
sterrenbeeld bestaat uit een vierhoek met een hele
lange staart die om de kleine beer heen gebogen is.
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Cepheus
Het sterrenbeeld dat, als je met de klok mee draait,
naast de Kleine Beer en de Draak ligt, is Cepheus.
Dit sterrenbeeld is vierkant met een driehoek erboven; een soort huisje dus.
Cassiopeia
Als je nog een slag verder kijkt, is daar Cassiopeia. Door de ‘W’-vorm is dit sterrenbeeld erg
herkenbaar.
Giraffe
Nog één slag verder ligt de Giraffe (Camelopardalis). Dit sterrenbeeld lijkt op een giraffe door de
vierhoek met aan de onderkant twee ‘benen’ en aan
de bovenkant (aan de kant van de poolster) een
‘nek’.
Grote Beer
Een slag verder zijn we aan de andere kant van de
Kleine Beer. Hier ligt de Grote Beer, die iets verder
van de poolster af ligt dan de andere circumpolaire
sterrenbeelden. Deze Grote Beer is de grotere
versie van de kleine beer.
Naast deze sterrenbeelden die dicht rondom de
poolster liggen, zijn er nog veel meer sterrenbeelden die we kunnen zien vanaf de aarde. Volgens de
Internationale Astronomische Unie zijn er vanaf de
aarde namelijk maar liefst 88 sterrenbeelden te zien.
Orion
Een voorbeeld van een sterrenbeeld dat we in de
winter kunnen bewonderen, is Orion. Dit sterrenbeeld staat ook wel bekend als de jager en is
één van de sterrenbeelden die veel mensen kennen.
Orion heeft de vorm van een zandloper met in de
hoeken vier heldere sterren. Ben je nieuwsgierig
welke sterrenbeelden je vanavond nog meer kunt
gaan zoeken? Op de internetwebsite Wikipedia
staat een lijst met alle 88 sterrenbeelden inclusief de
periode waarin ze zichtbaar zijn vanuit de Benelux.
Zo kun je de volgende keer als je romantisch sterren gaat kijken ook nog een goede indruk maken.

De dierenriem
Als het gaat over sterrenbeelden wordt er vaak
als eerst gedacht aan de sterrenbeelden uit de
dierenriem. De sterrenbeelden in de dierenriem
liggen in een gordel rond de zon. Vanaf de
aarde zien we de sterrenbeelden stuk voor stuk
in verschillende periodes.
Het sterrenbeeld dat volgens astrologen bij je
hoort, is het sterrenbeeld dat achter de zon lag
ten opzichte van de aarde op het moment van
je geboorte. Het zou dus kunnen zijn dat jouw
geboorte precies tussen de periode van vissen
en tweelingen in zit. Hier hebben de astrologen wat op bedacht. Je kunt namelijk, als je de
precieze tijd en plaats weet van je geboorte, je
ascendant berekenen. Hierbij wordt niet alleen
naar de stand van de zon gekeken, maar ook
naar de stand van de maan en de planeten.
Volgens de astrologie brengt je ascendant vele
karaktereigenschappen mee.

De populaire astrologie die je achterin sommige kranten en tijdschriften vindt, heeft weinig
te maken met de echte astrologie. De eind- en
begindata van de sterrenbeelden zijn namelijk
niet zo exact zoals de echte astrologen zouden
willen. Omdat de baan van de aarde elk jaar iets
verschilt, verandert de periode van een sterrenbeeld namelijk jaarlijks. Volgens de nepastrologen is de periode van een sterrenbeeld
echter elk jaar hetzelfde en duurt de periode
van elk sterrenbeeld even lang. Volgens deze
horoscoop zou je dus ander sterrenbeeld kunnen zijn dan je echt bent. Ben je benieuwd wat
jouw sterrenbeeld echt is? Zoek op google naar
astrology chart generator. Via de eerste paar
zoekresultaten kun je gratis jouw uitgebreide
sterrenbeeld achterhalen.
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Van dichtbij bekeken:
materiaalonderzoek in de hal
Aagje Hendriks

Vanaf de gang in gebouw D kun je bij een grote hal naar binnenkijken. IJzeren stellages dragen
asymmetrische apparaten met slangen eraan, verpakt in zilverfolie. Ernaast wacht een jongeman,
geconcentreerd kijkt hij naar zijn laptop. Kan hij zijn meting starten?
De natuurkundigen in de hal onderzoeken nieuwe, zelfgemaakte materialen. In de toekomst worden
deze materialen zonnecellen, plastics of quantumcomputers, afhankelijk van de eigenschappen. De
eigenschappen worden onderzocht op de schaal van een atoom. Een atoom is ongeveer 1 ångström
(spreek uit: ongstrum) groot. Dit is 10-10 meter, 1000 keer zo klein als een mensenhaar.
Om nieuwe materialen op atoomschaal te bestuderen, heb je apparaten nodig zoals die in de hal
staan. Elk apparaat is een microscoop, die naar een monster van een nieuw materiaal kijkt. Welke
apparaten zie je staan als door de gang loopt, en hoe werken ze?
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De hal
Als je een overzicht van de hal bekijkt, zie je aan de
kant van het hoofdgebouw twee grote apparaten en
een hok. Deze zijn van de onderzoeksgroep ‘harde
gecondenseerde materie’ van het WZI, het Van der
Waals-Zeeman Instituut (www.science.uva.nl/iopwzi). Daarnaast is een leeg stuk hal, hier kunnen
binnenkort studenten zitten voor hun tweedejaars-,
bachelor- of masterproject. Achterin de hal werkt
een andere onderzoeksgroep van het WZI, onder
andere aan quantumgassen.
Tussen de hal en de rest van het gebouw zit een
gleuf van een paar meter diep; de hal heeft een
aparte fundering. Dit is om trillingen te minimaliseren. De gleuf is afgedekt met een zwarte rubberen
strip, die je over de vloer van de hal kunt zien lopen.
Het sportcentrum op het Science Park heeft van de
techniek meegeprofiteerd: zij hebben een trillingsvrije vloer als gewichthefplatform.

Zoals je op de plattegrond kan zien staan FAMoS en de quantumgassen zo ver mogelijk van elkaar vandaan. Dit is omdat ze
bij FAMoS al last hebben van het aardmagnetisch veld (10-4 T en
ze bij quantumgassen magenten van enkele tesla gebruiken )

De FAMoS

Al het alumiumfolie zorgt ervoor dat de FAMoS er haast buitenaards uitziet . Het zit er natuurlijk wel met een reden het
isoleerd namelijk erg goed waardoor hij beter gekoeld blijft

Met de FAMoS (FOM Amsterdam Momentum
Microscope) bekijken de onderzoekers materialen
als de topologische isolator, isolerend binnenin en
geleidend aan de rand. Een monster hiervan wordt
in het centrum van het apparaat geplaatst, in de
meetkamer. Dan worden er röntgen- of UV-stralen
op geschoten. Röntgenstralen dringen door tot
binnenin het monster, UV-licht reageert al op het
oppervlak. De stralen maken elektronen vrij, zoals
beschreven door het foto-elektrisch effect. De
richting en energie van de vrijgekomen elektronen,
verschilt per materiaalsoort. Ze worden gedetecteerd en hiermee achterhalen de onderzoekers de
precieze materiaaleigenschappen in het monster.
De meetkamer is afgeschermd tegen magneetvelden en heeft een ultra hoog vacuum. Dit is nodig
om de meting niet te verstoren. Ultra hoog betekent hier dat het een een vacuum is van 10-11 bar
(de druk in onze atmosfeer is 1 bar). Het kost vier
weken pompen met de vacuumpomp om dat te bereiken. Met drukmeters wordt constant in de gaten
gehouden of het vacuum nog goed is. Bovenop de
meetkamer staat een buis, die de microscoop twee
verdiepingen hoog maakt. Dit is een cryostaat,die
zorgt voor de koeling tot 17 Kelvin. Als de temperatuur niet laag genoeg is, kun je geen goed vacuum
maken.
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De STM
De STM (Scanning Tunneling Microscope) is een
microscoop voor oppervlakken. De oppervlakte van
een monster is, op atoomschaal, gerangschikt in
rijen. De STM scant de atomen rij voor rij. n. Het
scannen gebeurt met een naald, van een elektron
breed, die boven het monster hangt. Net als bij
de FAMoS staat de opstelling in een vacuumkamer. Door stroom op de opstelling aan te sluiten,
kunnen er elektronen door het vacuum op en neer
tunnelen: van de naald naar het monster en terug.
Alleen zo krijg je precisie van een atoom.
Een meting van de STM wordt sterk verstoord
door trillingen. Dat de hal een aparte fundering
heeft, is niet genoeg. Daarom staat het apparaat
in een apart hok. Zo worden trillingen in de lucht
tegengegaan, veroorzaakt door luchtstromen in de
hal. Ook worden metingen ’s avonds gedaan, tegen
storingen door verkeer en langslopende mensen.
Omdat het scannen gebeurt met een tunnelstroompje, is het hok een kooi van Faraday. Er is in het
hele hok maar één ingang voor kabels.

Op het uiteindelijke plaatje zie je de rangschikking van de
atomen op het oppervlak precies terugkomen.

Hier zie je het hok waar de STM in staat om het te beschermen
tegen invloeden van buitenaf zoals trillingen en radiogolven
van de wifi en alle mobieltjes in het gebouw

De combinatie microscoop

Deze combinatie microscoop vkomt van de scheikunde afdeling vandaan
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Het WZI werkt regelmatig samen met de scheikunde-afdeling, en heeft nu een microscoop van
hen overgekocht. Deze combinatie microscoop
gebruikt verschillende technieken om één monster
te analyseren. Dit geeft nieuwe informatie, die niet
anders te verkrijgen is. Je kunt namelijk niet zomaar
een monster van het ene naar het andere apparaat verplaatsen; het monster zou uit elkaar vallen
zonder de vacuumomgeving. Een oplossing waar
de onderzoekers over aan het brainstormen zijn,
is een vacuumkoffer. Die zou je eerst aan kunnen
sluiten op de ene microscoop. Het monster kan in
de koffer worden geplaatst, en in een vacuumomgeving naar de andere microscoop worden gebracht.
Voorlopig is een combinatie microscoop echter de
enige optie. De twee technieken die in dit geval
gecombineerd worden, zijn het foto-elektrisch effect (zoals bij de FAMoS) en tunneling (zoals bij de
STM). Het combinatie apparaat is minder precies
dan de FAMoS of de STM apart.

De mens achter het apparaat
Een onderzoeker die in de hal werkt, is Erik van Heumen. Hij werkt sinds 2009 bij het WZI. Dit betekent
dat hij de apparaten heeft helpen verhuizen, vanaf het J/K gebouw op Roeterseiland. Erik: “Tijdens het
verhuizen van de FAMoS moesten we ons erg concentreren om het apparaat niet te beschadigen. Toen we
de verschillende delen in elkaar zetten hier in de hal, stond de hele gang vol met zwaaiende en wijzende
mensen!”.
De langslopende studenten kunnen dus afleidend zijn, maar toch vindt hij het leuk dat zijn experimenten
zo in de aandacht zijn. Hij heeft een paar posters over de FAMoS opgehangen, die je van bovenaf kunt
zien. “Dat is niet genoeg”, zegt Erik, “het liefst zouden we een groot televisiescherm installeren met een
doorlopende presentatie.”
Erik vertelt hoe het is om in de hal te werken. Het kan er kil zijn, en de vacuumpompen zoemen constant.
Met de knus opgestelde werkplekken maken de onderzoekers er het beste van: de bierflesjes van de laatste
borrel staan nog tussen de papieren.
Rondlopend in de hal, zie je hoe fragiel de apparaten zijn, en hoe nauwkeurig ze moeten worden ingesteld.
Erik: “Je bent lang en aandachtig met een experiment bezig. Je moet er wel bij betrokken raken. Ik heb dat
met de FAMoS. Het is m’n kindje.”

Scoop november 2012 27

28

