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Orn onderwijs te geven in 
de natuurkunde 

Afscheidscollege op 12 april 1985 

Prof.cir. N.F. Verster 

Hoogleraar in de Natuurkunde aan de 
Afdeling der Technische Natuurkunde 
van de Technische Hogeschool Eindhoven 



Dames en Heren, 

Ruim twintig jaar geleden ben ik benoemd om onderwijs te 
geven in de natuurkunde. Laat mij deze opdracht toelichten. 
Natuurkunde is een nooit eindigend avontuur met meevallers, 
tegenslagen en bovenal vol verrassingen. 
Onderwijs kan dan van alles betekenen: vertellen over avontuur, 
meenemen op avontuur of zelf op avontuur sturen, natuurlijk met 
veel goede raad waar al dan niet naar wordt geluisterd. Hierbij is 
het onmisbaar dat de docenten en hun omgeving regelmatig zelf 
op avontuur gaan, dit is de essentie van het wetenschappelijk 
onderwijs. 

Voordat ik hier kwam had ik de nodige avonturen beleefd op het 
gebied van deeltjesversnellers. In dit vakgebied speelt de 
klassieke Hamiltonse mechanica een belangrijke rol. Een van de 
verrassingen van het latere onderzoek, op een heel ander gebied 
van de natuurkunde, was dat ik herhaalde malen deze vorm van 
de klassieke mechanica weer tegenkwam, in het bijzonder in 
relatie met de quantummechanica. 

In dit afscheidscollege wil ik iets vertellen over onze avonturen 
en hoe ze verweven zijn met het onderwijs. lk zeg opzettelijk 
'onze' omdat dit alles alleen mogelijk was door de enorme 
bijdragen van studenten en medewerkers terwijl mijn eigen rol 
zich geleidelijk aan beperkte tot stimuleren en het doen van 
suggesties. Het is niet mijn bedoeling de namen van de vele 
teamgenoten te noemen, een uitzondering maak ik voor lr. Van 
Steyn die veel heeft bijgedragen aan de eerste opbouw van het 
instrumentarium, de heer Van der Kallen die zowel in de groep 
als bij het college veel heeft geholpen bij het onderwijs en de 
heer Munnecom die steeds mijn wilde ideen voor college
demonstraties wist te realiseren. Het is triest om zulke waarde
volle mensen zo vroeg te moeten missen, ik gedenk hun 
bijdragen met dankbaarheid. 
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Mijn onderwijsactiviteiten begonnen pas echt met de eerstejaars
colleges 'mechanica' en 'thermische verschijnselen' voor Natuur
kunde en Elektrotechniek, te zamen zo'n driehonderd studenten. 
De eerstejaars mechanica gaat direct terug op het werk van 
Newton. Zijn essentiele wetten stonden daarom in het dictaat in 
de oorspronkelijke formulering. 

Bij een college voor driehonderd studenten is enig variete werk 
nodig, daarom began ik het tweede college met het voordragen 
van deze latijnse tekst. Uit de reactie van de studenten, die ieder 
jaar hetzelfde was, bleek dat ze het collegedictaat nog niet 
hadden ingezien en dat ze mijn inspanning waardeerden. 

Belangrijkere aspecten van dit variete zijn de collegeproeven. 
Misschien dragen ze niet veel bij tot de kennisoverdracht maar ze 
laten zien dat ook de eerstejaars natuurkunde vol avonturen zit 
en ze helpen om het gehoor wakker te houden. Twee uur college 
geven is vermoeiend maar twee uur moeten luisteren is veel 
erger. Overigens heb ik deze mechanica voor eerstejaars wat 
onbevredigend gevonden omdat de studenten nog te weinig 
wiskunde kennen. 

Het andere college heette 'thermische verschijnselen' met als 
onderwerpen de kinetische gastheorie en het begrip temperatuur. 
In wezen gaat het om de toepassing van elementaire mechanica 
op een verzameling van heel veel deeltjes. Dit college leverde 
veel fysisch relevante resultaten en nog veel meer relevante en 
onverwachte associaties. lk ga dit met twee voorbeelden 
toelichten. 

Ten eerste de wet pV = constant. Deze belangrijke wetmatigheid, 
die in de 17de eeuw door Boyle experimenteel werd gevonden, 
volgt bijna triviaal (of moet ik zeggen viriaal) uit de toepassing 
van Newton's mechanica-wetten op een verzameling moleculen. 

Het tweede voorbeeld, dat bij het college meer als toegift was 
bedoeld, gaat over de onomkeerbaarheid van de tijd, over de 
vraag waarom het verschil tussen gisteren en morgen zoveel 
grater is dan tussen links en rechts. 

Stel dat we een film maken van een elementair verschijnsel dat 
beschreven wordt door de mechanica-wetten van Newton, b.v. de 
beweging van een slinger of van de manen van Jupiter of de 
paraboolbaan van een bal. Als we deze film achterste voren 
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afdraaien zien we opnieuw goede natuurkunde, omdat de 
basiswetten invariant zijn voor deze tijdsomkering. Maar voor de 
meer complexe verschijnselen uit het dagelijks leven geldt deze 
invariantie bepaald niet. Toch warden ze allemaal beheerst door 
basiswetten die wel invariant zijn. Orn dit toe te lichten doen we 
een gedachten-experiment (Figuur 1). 
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In het begin zit zeer verdund gas in volume A terwijl B vacuum 
is. Op het tijdstip t 0 verwijderen we de tussenwand, na korte tijd 
zit het gas gelijkmatig over beide volumina verdeeld. Als we een 
film van dit experiment achteruit draaien lijkt het onzin want gas 
gaat niet zomaar in het halve volume zitten terwijl de andere helft 
vacuum wordt. Als we op microscopische schaal de tijd omkeren 
moeten we ook de snelheid van alle moleculen omkeren en dan 
stroomt het gas inderdaad allemaal terug, maar die toestand is 
wel erg onwaarschijnlijk. We kunnen uitrekenen hoe lang het 
duurt voordat die toestand uit zichzelf optreedt. We veronderstel
len 1 liter zeer verdund gas met 1019 moleculen die na iedere tijd 
T van b.v. 1 ms volledig nieuwe posities hebben, willekeurig waar 
in het volume. De kans K dat ze dan allemaal in het halve volume 
A zitten is 

K= (_2...) 10 1e = ( _2...) 3 1018 
2 10 

De gemiddelde wachttijd tot dit gebeurt is 

T= ~. T= 10(31018) .10-3s= 10 (uo18) s 

Het doet er blijkbaar niet toe of we voor Teen JJ s of een eeuw 
nemen. Dit is oneindig veel langer dan de leeftijd van het heelal, 
met andere woorden het gebeurt niet. Natuurlijk is hiermee het 
verschil tussen gisteren en morgen nog niet doorgrond, maar het 
is een stap in de goede richting. 

Deze twee voorbeelden behoren tot de natuurkunde van de 
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vorige eeuw en tot de stof van de middelbare school of het 
eerste jaar. lk heb ze genoemd als illustratie van de relatie tussen 
theorie en experiment en van de structuur van de theorie. Bij de 
wet van Boyle ging het om een belangrijke wetmatigheid in het 
gedrag van gassen die experimenteel was gevonden. Veel later 
bleek dit het bijna triviale gevolg van een diepere theorie te zijn. 

In het tweede geval veronderstellen we vrijwel niets meer en 
krijgen we het ingrijpende resultaat van een richting van de tijd 
ofwel de onafwendbare ontwikkeling van orde naar minder orde. 

Men kan zich afvragen of de wetmatigheden van de huidige 
fundamentele natuurkunde ook de trivale gevolgen zullen zijn 
van toekomstig inzicht of dat ze zelfs zullen volgen uit een visie 
waarbij men eigenlijk niets meer hoeft te veronderstellen. lk ga 
niet proberen deze vragen te beantwoorden, hoe boeiend ze ook 
zijn, maar het is mijn overtuiging dat het stellen van dit soort 
vragen en het denken over mogelijke antwoorden evenzeer 
behoort tot de natuurkunde-beoefening als de experimenten en 
berekeningen waar we dagelijks mee bezig zijn. Onze studenten 
hebben het erg druk met het leren van de dingen die ze voor hun 
loopbaan nodig hebben. lk hoop dat er toch nog tijd en rust 
overblijft voor vragen over aard en structuur van de natuurkunde. 
Aan de docenten de taak om hiervoor kennis en stimulans aan te 
reiken, ook door in een college eens wat zijstappen te maken. 

Zelf ben ik destijds begonnen om naast de genoemde grate 
colleges ook de speciale relativiteitstheorie te behandelen. Het 
ging niet om de extra kennis maar om de spelregels van de 
natuurkunde. Het kernpunt is hier dat men met de veronderstel
lingen van de theorie ook alle consequenties moet aanvaarden, 
hoe onverwacht of onbedoeld ze ook zijn. Uiteindelijk berust de 
speciale relativiteitstheorie op de veronderstelling dat de natuur 
zo eenvoudig mogelijk is en vrij van kunstgrepen. Die voor de 
hand liggende veronderstelling blijkt nogal ingrijpende conse
quenties te hebben. Overigens betwijfel ik nu of dat college een 
gelukkige keus was. 

Wat colleges de studenten niet kunnen bieden, of niet alleen, is 
een goed klimaat. Toch is dit laatste erg belangrijk, misschien 
nog wel belangrijker dan al het voorafgaande. Dit klimaat moeten 
de studenten vinden in de onderzoekgroepen. Het blijkt daarom 
van het grootste belang dat de studenten al vroeg in hun studie 
daar terecht komen en een pied-a-terre vinden. 
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Naast en na deze grate colleges hebben we een aantal colleges 
verzorgd die vallen onder de verzamelnaam 'capita selecta'. 
Hierbij gaat het om de stof die direct samenhangt met het 
lopende onderzoek. 

Bij een college 'eigenschappen van eenvoudige moleculen' kon ik 
in belangrijke mate gebruik maken van enkele boeken, het betrof 
standaard golfmechanica. In andere gevallen was het de kunst 
om de noodzakelijke kennis uit boeken en tijdschriften bijeen te 
rapen, te kuisen, uit te breiden en vooral om de soms zeer 
verschillende notaties met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Hierbij moet men onderscheid maken tussen formules die de 
schrijver zelf heeft afgeleid of nagerekend en formules die zijn 
overgeschreven. In het laatste geval is het onderscheid tussen 
plus en min of tussen 2 rr, v'2 of 1 niet altijd even duidelijk. 

Deze capita colleges zijn de colleges met meer dan tien uur 
voorbereiding per uur voor de klas en met aantekeningen die 
nag heet zijn van het reproductie-apparaat. Als docent leer je erg 
veel van een dergelijk college, voor het onderzoek is het erg 
nuttig om tenslotte alles op een rijtje te zetten en voor iedereen 
toegankelijk te maken. Voor de studenten is het, naar ik meen, 
zinvol om een stukje natuurkundig avontuur van dichtbij mee te 
maken en er zelf min of meer bij betrokken te warden. Na 
hooguit twee jaar moet een dergelijk college vervangen warden 
door iets nieuws of in een veel evenwichtiger vorm warden 
gebracht. Het een en het ander is gebeurd al heb ik zelf weinig 
aandeel gehad in dit laatste. 

Omdat ik u wat flarden van natuurkundig avontuur heb beloofd, 
evenals de verrassing van herhaalde ontmoeting met mijn 
vroegere vak, geef ik een voorbeeld uit het capita college over 
molecuulbotsingen. Het doel van de experimenten was om door 
meting van de verstrooiing van molecuulbundels de 
wisselwerkingspotentiaal van de moleculen nader te bepalen. In 
de theorie volg je de omgekeerde weg, je veronderstelt een 
potentiaal en berekent dan de verstrooiing. 

In figuur 2 ziet u een resultaat. De coordinaten zijn zo gekozen 
dat een deeltje stilstaat in de oorsprong, de banen van het 
andere deeltje zijn berekend met de klassieke mechanica, heel 
elementair volgens de wetten van Newton. Als we hiermee 
globale eigenschappen berekenen, zoals warmtegeleiding, dan 
klopt dit prima maar voor de details die zichtbaar warden bij 
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experimenten met molecuulbundels lijkt het op niets. Hiervoor is 
toepassing van de golfmechanica essentieel hoewel de golflengte 
klein is ten opzichte van de wisselwerkingsafstand. 

De golfmechan ische theorie I eve rt een black box, je stopt de potenti
aal er in, rekent een tijd en dan komt de meetbare verstrooiing er uit. 
Voor de hier getoonde elastische verstrooiing bestaat een erg fraaie 
semiklassieke benadering van deze golfmechanische theorie. Ma
thematisch is dit model erg aanschouwelijk, maar fysisch veel min
der. Het uiteindelijke resultaat komt dicht bij het klassieke beeld 
terug maar wel langs een hele omweg. We hebben daarom een 
andere aanpak geprobeerd waarbij we aan het klassieke beeld de 
golfmechanica in laagste-orde toevoegen door langs de banen de 
golflengte af te passen en dan buiging en interferentie te bekijken. In 
de optiek is dit voor dergelijke situaties de gebruikelijke weg . In 
figuur 3 ziet u hoe dat gaat. 

De eerste berekeningen heb ik gemaakt met een wat primitieve 
computer waarbij ik naast het tekenapparaat zat. Baan na baan 
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verscheen, ieder voorzien van streepjes per 5 golflengten. Na een 
tijdje werd het duidelijk dat de streepjes golffronten vormen die 
loodrecht op de banen staan, Golffronten moeten ook loodrecht 
op banen staan, zodat er in de formule voor de golflengte maar 
heel weinig vrijheid is, de relatie A.v = constant is dwingend, 
anders wordt het onzin. Dit is een hele andere situatie dan bij de 
wet van Boyle, pV = constant, waar onder andere omstandighe
den pV Y constant geldt. 

Het bestaan van deze loodrechte vlakken heeft nog niets met 
golfmechanica te maken. Het eerste vlak hebben we zelf 
loodrecht gekozen; de afstanden tot de volgende vlakken zijn 
omgekeerd evenredig gemaakt aan de impuls of de snelheid. 
Voor deze hele berekening is de middelbare-school mechanica 
genoeg, dat wil zeggen de wetten van Newton, maar om die 
loodrechte vlakken te doorzien is een betere formulering nodig. 
Die bevat weliswaar geen nieuwe fysische veronderstellingen 
maar is wiskundig vele malen krachtiger. Hieraan zijn onder 
andere de namen van Hamilton en van Jacobi verbonden. 
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Dit is een van de verrassende ontmoetingen met mijn vroegere 
bezigheden. lk citeer uit mijn inaugurele rede waar de natuur
kunde werd vergeleken met een grate ontdekkingsreis: 'In de 
17de eeuw kon Newton de later naar hem genoemde belvedere 
van de mechanicaberg beklimmen. Na hem hebben anderen, 
zoals Lagrange en Hamilton, observatiepunten op deze berg 
gevonden waar men veel machtiger kijkers kon opstellen'. 

Niets is zo goed om het hier gevonden resultaat te begrijpen als 
het sublieme leerboek van Lanczos getiteld 'The variational 
principles of mechanics'. Treffend is de inleiding van het 
desbetreffende hoofdstuk (figuur 4). 

THE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION OF 
HAMILTON-JACOBI 

Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon 
thou standest is holy ground. EXODUS 111, 5 

Introduction. We have done considerable mountain climbing. Now we 
are in the rarefied atmosphere of theories of excessive beauty and we are 
nearing a high plateau on which geometry, optics, mechanics, and wave mech
anics meet on common ground. Only concentrated thinking, and a consider
able amount of re-creation, will reveal the full beauty of our subject in which 
the last word has not yet been spoken. We start with the integration theory 
of Jacohi and continue with Hamilton's own investigations in the realm of 
geometrical optics and mechanics. The combination of these two approaches 
leads to de Broglie's and Schroedinger's great discoveries, and we come to the 
end of our journey. 

Na een passend bijbelcitaat komen we opnieuw in de bergen. 
lnderdaad zijn meetkunde, optiek, mechanica en golfmechanica 
alle aanwezig, maar de considerable mountain climbing staat ons 
nog te wachten. 'Concentrated thinking and a considerable 
amount of recreation' zijn de essentie van wetenschaps
beoefening en het doel van onderwijs. Zelden is het terrein van 
zo'n klassieke schoonheid als hier. 

Omstreeks 1978 werd het instrumentarium van de groep verrijkt 
met een afstembare kleurstoflaser. Dit was een onderdeel van 
een vernieuwing van het programma dat nu in veel sterkere mate 
werd gericht op de dynamische aspecten van inelastische en 
reactieve atomaire botsingen. lk heb veel genoten van deze 
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nieuwe avonturen. Meer dan ooit waren studenten hierbij 
betrokken terwijl ikzelf dit inspirerende gebeuren wat meer van 
een afstand kon bekijken. We hebben de kennismaking met de 
laser meteen goed op poten gezet met twee aansluitende capita 
colleges. Na de wilde jaren zijn ze nu te zamen gevoegd tot een 
evenwichtiger geheel dat Lasers in Fysische Experimenten heet 
en al een aantal jaren goed wordt bezocht. Met name bij dit 
college bleek het kuisen van de literatuur en het in overeenstem
ming brengen van verschillende notaties een forse opgave. 

Naast wisselwerking van atomen met coherente straling en de 
werking van lasers komt in dit college ook de optiek van 
laserbundels en van lasertrilholten ter sprake. Dit leverde 
opnieuw een onverwachte ontmoeting met mijn vroegere 
ervaring op het gebied van deeltjesversnellers. 

De optiek van laserbundels en de stabiliteitscriteria voor 
lasertrilholten zijn door Kogelnik geformuleerd in een publicatie 
uit 1965. Dit alles is nu welbekend. Opvallend is het verschil 
tussen de waist-op-waist afbeelding en de beter bekende 
punt-op-punt afbeelding in de lichtstralenoptiek (figuur 5). 

In de optiek van stralenbundels, zowel van lichtstralen als van 
deeltjesbanen, treedt deze afbeelding van waist-op-waist evenzo 
op en met precies dezelfde wetmatigheid (figuur 6). 
In dit geval stamt de formulering uit het begin van de jaren vijftig, 
dat wil zeggen tien jaar eerder dan de theorie van laserbundels. 
Verder blijkt dat de stabiliteit van lasertrilholten en van circulaire 
versnellers identieke problemen zijn. 
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Ondanks deze overeenkomst heb ik in de literatuur geen 
aanwijzing gevonden dat deze vakgebieden van elkaars bestaan 
op de hoogte zijn. Ze gebruiken bovendien geheel verschillende 
methoden om de bundels te kenmerken. Kruisbestuiving blijkt 
leuke resultaten te geven zoals ik u met een voorbeeld wil laten 
zien. Klassieke bundels van deeltjes of lichtstralen warden 
beschreven met behulp van ellipsen in een faseruimte (met assen 
x en dx/dz). We kunnen dit oak voor een laserbundel gebruiken 
mits we het invariante ellipsoppervlak gelijk aan een halve 
golflengte kiezen. Omgekeerd is de complexe grootheid waarmee 
een laserbundel wordt beschreven erg handig om deze ellipsen 
te kenmerken. Omdat verder de vergelijking voor een laserbundel 
gelijk is aan de golfmechanische vergelijking voor een deeltje, 
geldt oak hier de overeenkomst tussen een verzameling klassieke 
deeltjes en een golfpakketje. In een faseruimte met de meer 
gebruikelijke cobrdinaten p en x wordt het invariante oppervlak 
gelijk aan 1/ 2h. Voor de middelbare spreiding geldt dan V'p. 6x 2: 
1;2-ti. Door het vele overschrijven is de factor 1/ 2 weggeraakt zodat 
u deze relatie in de vorm 6p. 6 2: n zelfs in de NRC kan 
aantreffen. 

Deze uitweiding heeft bij u misschien de indruk achtergelaten dat 
wij theoretische natuurkunde onderwijzen maar dat is echt niet 
waar. lk ben alleen wat afgedwaald omdat ik het boeiend vind. 
Wei hebben we bij het onderwijs in de experimentele natuur
kunde gewezen op het belang van een goede onderbouwing en 
daarbij hoort wat theorie. 
Overigens zijn studenten gewoonlijk niet bang om een complexe 
theorie toe te passen mits die in een boek of tijdschrift gedrukt 
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staat. Het vraagt veel meer onderwijs voordat een student zoveel 
fysisch zelfvertrouwen bezit dat hij een eigen variant of 
vereenvoudiging durft te formuleren en toe te passen. 

De voornaamste vorm van onderwijs blijft de kennismaking met 
het onderzoek. De laser wordt in ons onderzoek gebruikt om een 
bundel metastabiele Neon atomen te exciteren. Daarom moet de 
laser precies afgestemd worden op de verschillende spectraallij
nen. Precies betekent in dit verband behoorlijk binnen de 
natuurlijke lijnbreedte en dit vereist een nauwkeurigheid en 
stabiliteit van een op de miljard. 
Dit ligt binnen de huidige mogelijkheden van dit vak maar je 
krijgt het niet cadeau. Het vinden van de gewenste spectraallijn is 
moeilijker dan het vinden van een naald in een hooiberg want de 
relatieve breedte is maar een op de vijftig miljoen. Stabiliseren op 
een twintigste van de lijnbreedte betekent dat de effectieve lengte 
van de laser, die ongeveer dertig cm is, binnen een atoomdiame
ter constant blijft. 

Dit alles vereist geraffineerde hulpmiddelen die in een hoog 
tempo ontworpen en gemaakt zijn door een groepje enthousiaste 
studenten onder inspirerende leiding. Als vakgenoten uit binnen
en buitenland ons bezoeken zijn zij jaloers op de kwaliteit van dit 
instrumentarium. 

Dit voorbeeld laat u zien hoe essentieel de bijdrage van 
studenten is bij het onderzoek en hoe nauw onderwijs en 
onderzoek zijn verweven. Het gaat hier niet om een voortgezet 
practicum, de studenten zijn betrokken bij onderzoek dat zich 
leent voor publicatie in vaktijdschriften. 

U moet zich wel realiseren dat dit alles binnen twee jaar tot het 
verleden behoort. In de nieuwe structuur van het onderwijs, 
aangekondigd met het eufemisrne 'twee-fasenstructuur', blijft te 
weinig tijd over om dit meest essentiele deel van het onderwijs 
voldoende diepte te geven. Deze vergaande uitholling van het 
wetenschappelijke onderwijs zal op den duur rarnpzalige gevol
gen hebben voor de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap en 
techniek. 

Het is rnijn stellige overtuiging dat de huidige ingrepen in het 
hoger onderwijs een zodanig verlies zullen opleveren voor de 
Nederlandse economie, dat de bedragen die onlangs aanleiding 
gaven tot een parlernentaire enquete, hiermee vergeleken slechts 
een peuleschil zullen blijken. 
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Wellicht denkt U: 'Laat die oude man maar praten, hij droomt 
nog wat over de goede oude tijd, maar onderwijs is tegenwoor
dig heel anders'. 

Oat denk ik zelf ook Wei eens en ik weet dat het onderwijs niet 
overal functioneert zoals ik het heb beschreven maar vaak 
genoeg kom ik deze enthousiaste en essentiele vermenging van 
onderwijs en onderzoek tegen, zowel binnen de natuurkunde
afdeling hier als bij vakgenoten elders in Nederland. En nog 
steeds warden op deze onvervangbare manier waardevolle 
natuurkundigen opgeleid. 

Er is een lichtpunt. Studenten en staf te zamen vormen geen 
papieren constructie maar een levend organisme dat over enige 
veerkracht beschikt. Dit optimisme is maar betrekkelijk. Al vele 
jaren warden aanvallen op deze veerkracht gedaan, de breuk
grens is dichtbij. 

Na deze sombere kijk op de toekomst wil ik u weer meenemen 
op verdere avonturen. 

De eerder genoemde stabilisatie van de kleurstoflaser behoort tot 
het vakgebied van de fysische instrumentatie. Dit aspect van de 
natuurkunde heeft altijd mijn bijzondere belangstelling gehad, 
vooral als de ontwikkeling van instrumenten plaatsvindt in direkte 
wisselwerking met de toepassing, liefst door een en dezelfde 
persoon. 

Een bijzonderheid bij het ontwerpen van instrumenten is de 
theoretische modelvorming. Terwijl men bij het onderzoek van 
verschijnselen gewoonlijk kan terugvallen op de literatuur of in 
het algemeen op de resultaten van de theoretische natuurkunde, 
moet de ontwerper van een fysisch instrument vaak zelf zijn 
theorie maken. Hierdoor krijgt dit vak een eigen charme. 

Naar mijn mening zou de Nederlandse natuurkunde wel varen bij 
wat meer oog voor de fysische inhoud van sommige instrumen
tele realisaties. 

De toekenning van de Nobelprijs aan dr. Van der Meer is ook in 
dit opzicht verheugend. Dit onderstreept de wetenschappelijke 
waarde van zijn unieke prestatie op instrumenteel gebied, 
gebaseerd op eigen theoretische vindingen. 
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Tot het fysisch instrumentarium behoort ook digitale apparatuur. 
In de loop der jaren heeft dit vakdeel steeds meer onze aandacht 
gekregen zodat nu een aparte, kleine, maar zeer levendige groep 
is ontstaan die zich bezighoudt met fysische informatica. Op een 
mogelijke definitie van de term 'fysische informatica' kom ik nog 
terug. 

lk moet me beperken tot enkele hoogtepunten van onze vele 
kostelijke informatica-avonturen, weer in relatie tot het onderwijs. 
Het begon met een bescheiden computer die gekocht was als 
onderdeel van een complex zelfgebouwd meetapparaat. 

Bij onderzoek met molecuulbundels gebruiken we de vluchttijd 
van de individuele moleculen om ze naar snelheid te sorteren. 
Voor het tellen van de zo gesorteerde moleculen is een 
veel-kanaalsteller nodig en om dit apparaat ging het. 

Bij een dergelijk experiment met molecuulbundels, dat vaak de 
hele nacht doorloopt, moet niet alleen worden gemeten, maar het 
hele gebeuren moet ook worden bestuurd en bewaakt. De 
resultaten moeten worden getypt, eventueel in een grafiek gezet 
en geponst of anderszins opgeslagen. Voor al deze taken werd 
die computer natuurlijk ook gebruikt. 

Een poging om dit alles in een meetprogramma onder te 
brengen liep gelukkig al gauw vast, omdat het tempo waarin de 
experimentator nieuwe meetstrategieen bedacht niet was bij te 
benen. 

We hebben dit probleem aangepakt met een commando-taal 
waarbij de individuele commando's de verschillende deeltaken 
specificeren. Daarnaast bevat zo'n taal commando's voor herha
lingen en beslissingen. De gebruiker kan nu zelf de voortgang 
van zijn experiment programmeren, terwijl hij besturingscomman
do's ook direct kan laten uitvoeren. Deze werkwijze geeft een vrij 
goede taakverdeling tussen de computerspecialist en de experi
mentator. Uit reacties van studenten is gebleken dat het niet 
nodig is de taal apart te leren. Voor wie de meetapparatuur en de 
bijbehorende meetmethoden begrijpt zijn de commando's ook 
duidelijk. 

Oorspronkelijk was dit alles opgezet voor een experiment maar 
er kwamen al gauw meer belangstellenden. Dankzij de enorme 
inzet van enkele studenten is een systeem ontstaan dat acht 
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onafhankelijke gebruikers tegelijkertijd en zonder onderlinge 
storing ten dienste stond. 

Dit is een heel grappig systeem geworden. Bijna alle onderdelen 
worden als aparte taken beschouwd die min of meer parallel 
worden uitgevoerd metals gevolg dat deze vrij kleine computer 
gewoonlijk met 10 tot 30 van dit soort taken tegelijk bezig is. De 
intellectuele uitdaging zit hierbij in de spelregels die conflicten 
moeten uitsluiten zonder dat dit ten koste gaat van de efficiency 
of de reactiesnelheid. 

Het systeem is tot in het absurde interactief. Zelfs terwijl een 
programma draait mag het gewijzigd warden terwijl men 
bovendien met directe commando's nag extra taken mag starten. 
Orn dit alles te kunnen overzien hebben we een sterk 
antropomorf model gebruikt waarbij de taken als even zo vele 
helpers warden beschouwd. Ze zitten in een wachtkamer in de rij 
en mogen om beurten even de computer gebruiken. 
De besturing van deze wachtkamer kan op drie manieren warden 
aangeroepen zoals ik aan een voorbeeld wil laten zien. Het gaat 
om de verwerking van een commando dat een eenvoudige 
meting specificeert (figuur 7). 

De taak die het commandoprogramma interpreteert start dit 
meetproces door de desbetreffende helper in de wachtkamer te 
plaatsen met de aanroep REQUEST, gevolgd door de naam. 
Deze helper komt vanzelf aan de beurt en initialiseert het 
meetapparaat. Aangezien de meting enige tijd zal duren gaat hij 
terug naar de wachtkamer met de aanroep BAST A = beurt 
afstaan. 
Steeds als hij weer aan de beurt is kijkt hij of de meting al klaar 
is. Zolang dit nog niet het geval is gaat hij meteen weer terug 
naar de wachtkamer tot hij tenslotte ziet dat het meetapparaat 
wel klaar is. Hij werkt de meting af en gaat terug naar HUIS 
waarmee de taak verdwijnt. 

We zien een gelaagde opbouw van de programmatuur (figuur 8). 
De onderste laag bestuurt de wachtkamer en reageert op de drie 
aanroepen REQUEST, BASTA en HUIS. De volgende laag 
interpreteert het gebruikersprogramma en start de desbetreffende 
taken met de aanroep REQUEST. De daaropvolgende laag bevat 
de programma's voor alle ge·implementeerde commando's en 
gebruikt BASTA en HUIS. 
Daar boven komt dan het gebruikersprogramma. Hierin warden 
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uitsluitend de commando's gebruikt. Een experimentator, die het 
systeem een beetje begrijpt en machinetaal kent, kan iets 
toevoegen aan de commandolaag, maar niet dieper. 
U ziet de kracht van deze structuur: iedere laag kan op een 
welgedefinieerde manier gebruik maken van de faciliteiten van de 
onderliggende laag zonder te weten hoe deze ge"implementeerd 
zijn, terwijl omgekeerd geen enkele laag weet wat er boven hem 
gebeurt. 

lk ben hier wat dieper op ingegaan om u iets te laten zien van 
een groot en ver ontwikkeld vakgebied uit de informatica dat ook 
binnen de fysische informatica een rol speelt. De werkelijkheid is 
natuurlijk ingewikkelder terwijl iedere moderne realisatie nog 
weer vele malen ingewikkelder en geraffineerder in elkaar zit. De 
programmatuur tussen de computer en het door de gebruiker 
geschreven meetprogramma wordt gewoonlijk het 'operating 
system' genoemd, men spreekt ook van systeem-programmatuur 
of harde software. 

Tussen de computer en het experiment bevinden zich de 
meetschakelingen of interfaces. Ook hier een gelaagde opbouw. 
De onderste laag definieert het interface systeem, de eigenlijke 
meetschakelingen hebben aileen met deze definitie te maken, 
onafhankelijk van het type van de computer. 

Aanvankelijk hebben we met veel hulp van studenten een 
dergelijk geheel gemaakt. De onderste laag was in achten 
gesplitst voor de acht experimenten, die op het oorspronkelijke 
systeem aangesloten waren. Later is een veel professioneler 
interface-systeem gerealiseerd, dat door velen wordt gebruikt en 
dat bij een recente tentoonsteling in het Rekencentrum uitvoerig 
is vertoond. 
Dankzij enkele bouwdooseigenschappen kunnen allerlei com
plexe meetapparaten worden gerealiseerd, maar ik kan daar nu 
niet verder op ingaan. 

lk ben wat uitvoerig op het acht-gebruikerssysteem ingegaan 
omdat ik het zelf zo leuk vind. Het is nog erg doorzichtig van 
structuur en het heeft vele jaren probleemloos en naar 
tevredenheid gefunctioneerd. 

Met dit systeem werd door die ene, vrij kleine, computer een 
hoge produktitiveit bereikt maar de hieraan inherente soberheid 
resulteerde in een nogal spartaanse omgeving voor de gebruiker. 
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lk vind dat geen onoverkomelijk bezwaar want een fysicus moet 
ook hard werken als hij bij zijn meetopstelling een grote 
vacuumflens open en weer dicht moet maken. Er is geen knop 
voor open of dicht, nee, hij moet met de engelse sleutel aan het 
werk. Een ieder die grote fysische meetopstellingen kent weet 
dat gebruikersvriendelijkheid daar pas op de laatste plaats komt. 
Bij computerapparatuur is het daarentegen gewoonte geworden 
om de gebruiker te verwennen. De mogelijkheden zijn aanwezig 
en zolang het niet te veel extra kost is het wel terecht. Toch wil 
ik me hier nog wel eens tegen verzetten, maar misschien als Don 
Quichotte die vecht tegen windmolens. 

Na een handvol jaren kon dit acht-gebruikerssysteem de vraag 
niet meer aan. Het is geleidelijk aan vervangen door een opzet 
waarbij iedere gebruiker een eigen computer heeft. Al deze 
computers, het zijn er nu al meer dan vijfentwintig, zijn 
verbonden met een centrale computer voor data- en programma
opslag en algemene voorzieningen. Deze is weer verbonden met 
de centrale TH-computer. lk wil over dit nieuwe avontuur kort 
zijn. Dankzij de uitzonderlijke prestatie en hoge produktiviteit van 
een student en medewerker beschikken we nu over een 
besturing- en programmeringsysteem dat, voor dit soort toepas
sing bij experimenten, zijn gelijke niet heeft. Het levert een 
synthese tussen een numerieke taal zoals Algal of Pascal en een 
commandotaal zoals zojuist beschreven. Het exploreren van de 
mogelijkheden en de verdere uitwerking en verdieping zijn al 
enige jaren een vruchtbaar terrein van onderzoek. 

In de afdeling Natuurkunde wordt de term Fysisch Technische 
lnformatieverwerking, afgekort FTI, gebruikt als overkoepelende 
naam voor een breed scala van activiteiten. Binnen dit geheel wil 
ik het vakgebied 'fysische informatica' zien als het onderdeel van 
de experimentele natuurkunde dat zich bezighoudt met de 
computer-hierarchie, de digitale instrumentatie, de systeem
programmatuur en het experiment en vooral met de manier 
waarop je van al deze bouwstenen een bouwwerk kunt maken. 
Tot deze kunde behoort het begrijpen, het beoordelen en, waar 
nodig, ook het ontwerpen van dit complexe geheel. 

In dit verband citeer ik uit het artikel 'Computers bij experimen
ten in de hoge-eneregiefysica' van Prof. Hertzberger en Dr. 
Dorenbosch in het Decembernummer van het Nederlands 
Tijdschrift voor Natuurkunde. Na de vermelding: 'In het CERN 
experiment UA 1 bevinden zich momenteel ongeveer 200 proces-
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sors, en dit aantal neemt nog toe.' volgt als slot: 'De problemen 
die bij het gebruik van dergelijke grote systemen optreden, liggen 
enerzijds bij het ontwikkelen van efficiente multi-processor
programmatuur, anderzijds bij het bewaken van zoveel proces
sors. Voor het oplossen van deze problemen is naast deskundig
heid op het gebied van experimentele technieken, een grondige 
informaticakennis noodzakelijk. Zo ontstaat een vakgebied dat 
'natuurkundige informatica' kan warden genoemd'. (Einde citaat). 

Slechts weinigen onder ons zijn betrokken bij zulke omvangrijke 
experimenten maar ook op andere plaatsen groeit het aantal 
computers snel en worden steeds ingewikkeldere digitale 
meetmethoden mogelijk. 
U mag ook een andere naam kiezen dan fysische informatica, 
het gaat mij om de inhoud van dit vakgebied. 

Het grootste deel van de vijftien jaar dat we op dit terrein 
werkten waren deze activiteiten informeel. Ze staan niet expliciet 
in een leeropdracht vermeld, het groepje had ook geen eigen 
status, het was gewoon een onderdeel van de experimentele 
natuurkunde. Dit was een groot voordeel, we hadden veel vrijheid 
bij het bepalen wat belangrijk was en bij het zoeken van 
oplossingen. Als dat nodig was hebben wij daarbij eigen 
systeemsoftware en een eigen programmeertaal gemaakt. 

Tot onze verbazing werden en warden wij bij allerlei gelegenhe
den hierop aangevallen. Systeemsoftware en programmeertaal 
mag je wel kopen maar niet zelf maken, dat is ketterij. Dit geloof 
wordt sterk gestimuleerd door de industrie die meer de nadruk 
legt op de honderden manjaren ontwikkelingswerk en de toeters 
en bellen dan op de kwaliteit in de voor ons belangrijke 
toepassingen. 

Reageert men ook zo op een huisvrouw die zelf haar eten kookt 
terwijl bedrijven als lglo en McDonald's dit kant en kiaar leveren. 
Het is duidelijk dat zij met haar primitieve hulpmiddelen nooit op 
kan tegen de laboratoria en keukens van deze grote industrieen. 
En hoe voelt haar zoon zich die moet bekennen dat zijn moeder 
zelf gehakt maakt als de hele klas zingt over kwart-ponders. 

Maar in ernst. De stelling dat men alleen mag gebruiken wat de 
industrie aanbiedt is in strijd met de fundamenten van de 
experimentele natuurkunde. Het vak van fysicus is te specialis
tisch om alles kant en klaar uit de winkel te halen en alleen de 
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buitenkant te bedienen. Laten we ook niet vergeten dat het nu zo 
wijd verspreide UNIX operating systeem ontstaan is uit onvrede 
met het fabrieksproduct. 
Kortom, geef het vak fysische informatica, in de hier beschreven 
zin, voldoende ruimte, de experimentele natuurkunde zal er wel 
bij varen. 

Bezig zijn op het gebied van deze fysiche informatica is ook 
belangrijk voor het natuurkunde onderwijs en daar gaat het om 
in dit college. Bij wetenschappelijk onderwijs ben je niet klaar als 
de studenten kunnen omgaan met de huidige industrie
producten, hoe moeilijk dat soms ook is. 

Ze moeten leren dat er ook andere oplossingen bestaan die voor 
specifieke toepassingen andere en misschien betere eigen
schappen hebben. In hun latere loopbaan zullen ze betrokken 
warden bij beslissingen over beleid en aanschaf op dit gebied 
waarbij ze zich voldoende kritisch moeten kunnen opstellen. 

Bij al onze ontwikkelingen zijn studenten intensief betrokken. Het 
is een voorrecht dat zij dit projectonderwijs een goede basis 
kunnen geven met keuzevakken van de afdeling Wiskunde en 
lnformatica en de afdeling Elektrotechniek. 

Zelf verzorgen we een keuzevak 'meten met een computer' en 
sinds twee jaar hebben we een groat aandeel in het verplichte 
tweede-jaars college 'Fysische lnformatica'. Voor de inhoud van 
dit college konden we niet terugvallen op enige traditie, we 
proberen de studenten in zeven maal twee uur enig inzicht te 
geven in de werking vari de computer, het interface systeem en 
enkele speciale meetmethoden. Ook de problematiek van de 
'1024' meetpunten komt ter sprake. Na afloop krijgen ze een 
opgave die ze thuis uitwerken in de vorm van een scriptie. Hierbij 
mogen ze overal kennis vergaren. Op het mondelinge tentamen 
wordt dit besproken. We krijgen daarvan de indruk dat een 
goede stap gezet is in de richting van het beoogde doel. 

Bij dit onderwijs horen ook praktische oefeningen. Helaas 
hebben wij bij de opzet de hiervoor benodigde materiele en 
personele middelen erg onderschat. Deze eigen ervaring wordt 
volledig bevestigd door wat elders gebeurt. Het is essentieel dat 
vooral de personele sterkte snel op peil wordt gebracht. 

Sams hoar ik de mening, dat een groat deel van de praktische 
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oefeningen vervangen zou kunnen worden door het gebruik van 
kleine computers bij het algemene natuurkunde practicum. Uit 
deze mening blijkt gebrek aan inzicht in het fysische informatica 
onderwijs. Als men deze suggestie zou volgen wordt dit 
onderwijs al in een pril stadium verminkt. 

Zelf speel ik met de gedachte dat het genoemde acht-gebruikers
systeem, na enige aanpassing, erg geschikt is voor de praktische 
oefeningen. De toegang is voor de studenten erg gemakkelijk, ze 
kunnen er veel mee doen en toch kunnen ze de samenhang 
tussen wat ze typen en wat er bij het experiment gebeurt 
enigszins doorzien. Bij moderne systemen is dit voor iedereen 
ondoorgrondelijk. 
Realisering vraagt wat mankracht en daar ontbreekt het nu juist 
aan. 

Ook leest men de stelling dat computersystemen binnen 
afzienbare tijd zo perfect warden, of het nu al zijn, dat men ze 
zonder enige verdere kennis kan gebruiken en als 'ideaal' mag 
beschouwen. 
lk wil dit college afsluiten met een voorbeeld (figuur 9). 

lengte 
spiegel 

·--as 

computer .. 

We hebben gezien dat de lengte van een laser binnen een 
atoomdiameter goed moet zijn. Daartoe is de eindspiegel 
gemonteerd op een keramische ring waarvan de lengte een klein 
beetje veranderd kan warden met een elektrische spanning. Deze 
spanning wordt gemaakt met een computer. 
Stel nu dat we de spiegel drie atoomdiameters willen verplaatsen. 
De computer wijzigt daartoe de spanning en omdat hij bijna 
perfect is doet hij dat binnen een microseconde. Hiermee geven 

22 



we de opdracht om de spiegel te verplaatsen met een versnelling 
van 100 keer de zwaartekracht en dat zal geen zinnig 
experimentator bedoelen. Als we een voorzichtige verplaatsing 
programmeren geeft het discretiseren van de spanning toch nog 
venijnige tikken. 

Geachte aanwezigen, 

Het valt niet mee om in een college-uur de avonturen van twintig 
jaar samen te vatten. lk kan u geruststellen dat in een gewoon 
college de stof in rustiger tempo behandeld wordt. 

Tot slot bedank ik alien, niet te vergeten de studenten, die zo 
veel bijgedragen hebben tot deze avonturen en die het mij 
mogelijk hebben gemaakt mijn opdracht te vervullen om 
onderwijs te geven in de natuurkynde. 
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