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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 

lnleiding 

De filosofische, wetenschappelijke 
en maatschappelijke gevolgen van 
de natuurkundige ontdekkingen zijn 
groot. Bij deze gelegenheid wil ik 
trachten over te brengen wat mij, 
naast dit feit, in de natuurkunde 
boeit. lk zal mijn rede uiteindelijk 
toespitsen op de lage temperaturen
fysica, het vakgebied waarin ik be
noemd ben, maar ik zal mij daar niet 
strikt toe beperken omdat de natuur
kunde dat ook niet doet. lk zal eerst 
een korte beschrijving geven van de 
ontstaansgeschiedenis van de mo
derne natuurkunde. Hierbij zal ik mij 
baseren op het standaardwerk "De 
Mechanisering van het Wereld
beeld" door E.J. Dijksterhuis [1], en 
het gemakkelijker leesbare ''The 
Sleepwalkers" door Arthur Koestler 
[2] . Daarna zal ik kort een paar ele
mentaire natuurkundige theorieen 
bespreken. Die heb ik nodig om de 
basisprincipes van de lage 
temperaturenfysica uit te leggen. 
Het begrip orde in het natuurkundig 
denken en in de natuurkundige ver
schijnselen zal als een rode draad 
door mijn voordracht lopen. 

De Antieke Mechanica 

De beweging van de zon en de ster
ren is erg regelmatig . Het is betrek
kelijk eenvoudig hun posities op een 
bepaald moment te voorspellen. De 
komst van kometen daarentegen 
kan soms wel, maar vaak ook niet, 
voorspeld worden. Het verschijnen 
van een vallende ster is vrijwel ge
heel onvoorspelbaar. De beweging 
van de planeten is voorspelbaar 
maar grillig. We zullen die beweging 
eens nader beschouwen omdat het 
denken hierover van grote invloed is 
geweest voor de historische ontwik
keling van de natuurkunde. 

De naam "planeet" (zwerfster) duidt 
erop dat de beweging van planeten 
aanvankelijk als willekeurig werd 
ervaren. ledere planeet leek zo zijn 
eigen gang te gaan. Door de oude 
Grieken zijn hiervoor een aantal 
verklaringen geopperd. De meest 
invloedrijke was de zogenaamde 
epicykel-theorie van Ptolemaios. 
Ptolemaios beschouwde de aarde 
als het middelpunt van het heelal 
waar omheen de planeten een com
binatie van een aantal cirkelbewe-
g i ngen uitvoeren. In principe was de 
beschrijving voor iedere planeet 
hetzelfde: de planeetbeweging werd 
met een model beschreven . Dit 
betekende destijds een belangrijke 
ordening in het denken over het 
heelal. Maar toch viel het met die 
ordening wel mee: om de waarge
nomen beweging accuraat te be
sch rijven moest men in totaal zo'n 
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40 verschillende cirkelbewegingen 
aannemen. Het model was erg ge
kunsteld en liet dus nog veel te 
wensen over. 

Een vereenvoudiging werd bereikt 
door niet de aarde in het middelpunt 
van het heelal te plaatsen maar de 
zon. Hoewel deze suggestie al rond 
300voorChri~usdoorAri~amhus 

was gedaan wordt het stelsel naar 
Copernicus (1543) genoemd. In 
zekere zin was de betekenis van 
deze "nieuwe" opvatting niet zo 
revolutionair als nu wel eens wordt 
gedacht. Voor een goede beschrij
ving van de planeetbewegingen was 
nog steeds een groot aantal cirkel
bewegingen nodig. Copernicus had 
er zelfs meer nodig dan Ptolemaios! 
Het is dan ook geen wonder dat er 
destijds weinig overtuigingskracht 
van het stelsel van Copernicus uit
ging en mede hierdoor onderwerp 
was van hoog oplopende menings
verschillen. 

De geboorte van de 
wetenschap 

De periode waarin de omwenteling 
van de antieke natuurkunde naar de 
moderne natuurkunde plaatsvond 
draagt de naam Renaissance. Met 
deze aanduiding, wedergeboorte, 
wordt het belang van deze periode 
tekort gedaan. De ideeen die in de
ze tijd zijn ontwikkeld zijn z6 nieuw 
dat beter van een geboorte kan wor
den gesproken. V66r de Renais-
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sance huldigde men de opvatting 
dat de theorie het prirnaat heeft 
boven het experiment (Plato). De 
werkelijkheid werd gezien als een 
onvolmaakte afspiegeling van het 
wezenlijke. Deze onjuiste gedachte 
heeft de ontwikkeling van de weten
schap vele eeuwen opgehouden. 

De basis voor de moderne natuur
kunde werd gelegd door pioniers als 
Galilei, Brache, Kepler en Newton. 
Het ironische is dat met name 
Brache en Kepler zich niet bewust 
waren van het unieke en revolutio
naire van hun werk. Brache ver
wierp het stelsel van Copernicus en 
wilde aantonen dat de aarde stil
staat, dat de zon om de aarde 
draait, en de planeten samen orn de 
zon. Een tussenvorrn dus van de 
stelsels van Ptolemaios en 
Copernicus. Kepler op zijn beurt 
wilde aantonen dat het zonnestelsel 
is opgebouwd uit bollen en regelma
tige veelvlakken (zoals kubus, 
tetraeder, enz.) die in elkaar pas
sen. De planetenbanen zouden zich 
dan op de bollen bevinden. Omdat 
Brache en Kepler als het ware in het 
duister rondtastten, zonder zelf te 
beseffen welke richting ze opgingen, 
noemt Arthur Koestler hen "slaap
wandelaars" [2]. Brache en Kepler 
hadden echter een wezenlijk ding 
gemeen. Zij eisten beiden dat hun 
theorieen of modellen in overeen
stemming zouden zijn met de waar
neming. En zij gingen hierbij tot het 
uiterste. In feite hebben zij beiden er 
hun levenswerk van gemaakt om de 



onjuistheid van hun eigen opvattin
gen te bewijzen. Dit is van grote 
historische betekenis. 

Francis Bacon 

Er waren anderen die zich wel ter
dege bewust waren van de draag
wijdte van wat er gaande was. On
der hen neemt Francis Bacon een 
bijzondere plaats in. Bacon filoso
feerde al rond het jaar 1610 over het 
belang van technologisch onder
zoek. Wie zijn boek New Atlantis [3] 
leest wordt getroffen door zijn hel
dere visie op de toekomst. Hij voor
spelt met verbazingwekkende preci
sie tal van verworvenheden van 
technologisch onderzoek die in onze 
tijd (380 jaar later) actueel zijn zo
als: bio-industrie, de microscoop, 
televisie, geneeskunde, enz. Per
soonlijk word ik steeds weer getrof
fen door de nauwkeurigheid waar
mee hij de LASER voorspelt, al geef 
ik toe dat men de teksten soms wat 
welwillend moet lezen. 

Op een dag als vandaag zou ik 
wensen een dergelijke heldere kijk 
op de toekomst te hebben. Naar 
mijn mening vinden de boeiendste 
ontwikkelingen van dit moment 
plaats op het gebied van de elektro
nica. Een van deze belangrijke ter
reinen is de communicatie, het 
werkgebied van de onderzoek
school COBRA. De gevolgen van de 
elektronische revolutie zijn verstrek
kend voor de wetenschap en de 

maatschappij. De elektronische 
hulpmiddelen worden steeds sneller 
en compacter en ze worden op 
steeds meer terreinen ingezet. Deze 
ontwikkeling zal nog vele jaren 
voortduren. Niet slechts nog tien of 
twintig jaar, maar nog tien of twintig 
eeuwen! We kunnen ons afvragen 
of er een grens is aan de steeds 
sneller en steeds compacter wor
dende elektronische apparaten. Het 
is verleidelijk te speculeren over de 
vraag of er een computer zou kun
nen worden gebouwd die krachtiger 
is dan het menselijk brein. Het is 
interessant daarbij te bedenken dat 
de menselijke hersenen een grote 
handicap hebben: ze werken slechts 
bij 37°C! De mogelijkheid om te 
optimaliseren door de temperatuur 
te varieren is niet aanwezig. Zo kan 
niet door koeling de signaal-ruis
verhouding verbeterd worden. 

Mengkoelers 

Francis Bacon was ook een beetje 
een experimentator. Hij was ge"inte
resseerd in water gebeurt als ijs en 
zout worden gemengd. Het ijs smelt 
dan en vormt samen met het zout 
een vloeibaar mengsel (peke!). Dit 
verschijnsel wordt toegepast om in 
de winter de gladheid op de wegen 
te bestrijden. Maar het ijs smelt niet 
alleen, er treedt ook nog een tem
peratuurdaling op. Daarna warmt 
het geheel weer op door toestroom 
van warmte uit de omgeving. Het is 
dus geen continue koelmethode. 
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We zouden de methode wel continu 
kunnen maken door steeds verse 
sneeuw en zout aan te voeren, deze 
te mengen, en vervolgens de koude 
pekel af te voeren. Dit principe 
vormt in grate trekken de basis voor 
de continue koelmethode waarmee 
zeer lage temperaturen kunnen 
worden bereikt. Men moet dan niet 
ijs en zout, maar twee soorten 
(isotopen) van het element helium 
mengen namelijk 4He en 3He [4). 

Helium is een element dat eerst op 
de zon is ontdekt en daarna pas op 
aarde. Er bestaan twee stabiele 
isotopen: 4He, dat het meest voor
komt in de natuur, en 3He, dat 
d.m.v. kernreacties moet worden 
gemaakt. Bij kamertemperatuur en 
gewone druk is helium een vrijwel 
ideaal gas. Bij lage temperaturen 
hebben beide soorten helium bij
zondere eigenschappen. Zo warden 
ze bij gewone drukken niet vast 
maar blijven vloeibaar, ook bij de 
allerlaagste temperaturen. 

lk heb gedurende vele plezierige 
jaren in Eindhoven mijn bijdrage 
mogen leveren aan de bestudering 
van de zogenaamde mengkoeling 
en de daarmee samenhangende 
verschijnselen. De temperaturen die 
door menging van 3He en 4He 
warden bereikt zijn heel erg laag: ze 
liggen slechts enkele duizendsten 
van graden boven -273, 15°C. Deze 
temperatuur wordt "het absolute 
nulpunt" genoemd. Hij is z6 laag dat 
hij nooit kan worden bereikt; hij kan 
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slechts dicht warden benaderd. 

De Klassieke Mechanica 

Het werk van Newton, de grondleg
ger van de Klassieke Mechanica, 
resulteerde in een paar eenvoudige 
wetten waarmee de beweging van 
planeten kan warden beschreven. 
De basisvergelijking is de bekende 
wet 

F = ma , (1) 

hierbij is F de kracht op een deeltje, 
m de massa en a de versnelling van 
het deeltje. De zon oefent een 
kracht uit op een massa die naar de 
zon toe is gericht. De grootte van de 
kracht, F, wordt gegeven door de 
vergelijking 

F = Gmm/ r2 
, (2) 

hierbij is G een constante, mz de 
massa van de zon , en r de afstand 
tot de zon. Als gevolg van deze 
twee wetten beschrijven de plane
ten de ellipsvormige baan om de 
zon die door Kepler was gevonden. 
De ingewikkelde beschrijving van 
Copernicus , met haar vele cirkel
bewegingen, is nu vervangen door 
slechts twee vergelijkingen die gel
den voor a/le planeten. Mooier kan 
het haast niet. De beschrijving van 
de beweging van de planeten is in 
deze vorm vrijwel volmaakt. De or
dening heeft hiermee in mijn betoog 
een voorlopig hoogtepunt bereikt. 



Chaos 

Een voorfopig hoogtepunt want he
laas is de beweging alleen zo orde
lijk als het gaat om een planeet en 
een ster. In werkelijkheid zijn de 
systemen altijd ingewikkelder en dat 
leidt tot complicaties. 

Figuur 1 a Berekende baan van een 
pfaneet in het krachtvefd van twee 
vaste sterren. Hoewef de sterren 
getekend zijn als dikke stippen zijn 
ze in de berekening oneindig klein 
verondersteld. 

Figuur 1 b De dichtheid van de pun
ten geeft aan hoe groot de kans is 
om de planeet uit figuur 1 a in een 
bepaald punt aan te treffen. 

Beschouw eens een planeet die 
beweegt in het zwaartekrachtveld 
van twee stilstaande sterren. De 
baan blijkt nu niet ellipsvormig te 
zijn. De beweging is zelfs niet eens 
meer periodiek: de planeet komt 
nooit meer in de beginpositie terug . 
De baan is ziet er wel mooi uit; ze 
heeft de vorm van een waterlelie 
(zie figuur 1 a) . 
De beweging van een planeet in het 
zwaartekrachtveld van twee vaste 
sterren is nog relatief eenvoudig. 
Als volgende stap bekijken we een 
stelsel van drie even zware sterren 
die vrij in elkaars zwaartekrachtveld 
bewegen. Bij een goed gekozen 
beginplaats en -snelheid zullen de 
sterren ellipsvormige banen om hun 
gemeenschappelijk zwaartepunt 
beschrijven. In het ideale geval zou
den ze dat tot in lengte van dagen 
blijven doen. In werkelijkheid zijn er 
echter altijd kleine storingen. Er 
treden eerst kleine afwijkingen van 
de ellipsbaan op, die al snel groot 
worden. In een tussenfase zijn de 
bewegingen chaotisch, maar de 
sterren blijven nog wel in elkaars 
buurt. Ze vormen dan nog steeds 
een stelsel. Uiteindelijk valt het 
groepje van drie sterren echter uit
een in een dubbelster en een enkele 
ster. Een stelsel van drie sterren is 
instabiel. 

De wetten van Newton leiden in het 
algemeen niet tot mooie periodieke 
banen als ellipsen , maar integen
deel tot chaotische bewegingen. 
Kenmerkend is dat uiterst kleine 
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storingen in het begin leiden tot 
grote verstoringen op een later tijd
stip. Daardoor is het onmogelijk in 
praktische gevallen de toekomst 
door berekeningen te voorspellen. 
De beginsituatie is onvoldoende 
bekend, of de berekening is te on
nauwkeurig. De natuurkunde heeft 
niet die voorspellende kracht die 
haar wel eens wordt toegeschreven 
[5]. Dit besef is pas de laatste jaren 
goed doorgedrongen, hoewel een 
kansspel als dobbelen al sinds eeu
wen op dit principe berust. 

Laten we nu eens de beweging 
bekijken van elektronen om de kern 
van een atoom volgens de Klas
sieke Mechanica. Een waterstof
atoom bestaat uit een positief gela
den kern en slechts een negatief 
geladen elektron. Omdat het elek
tron geladen is zou het bij zijn be
weging om de kern elektromagne
tische straling uitzenden, maar daar 
zien we van at. Dan wordt de bewe
ging van het elektron bepaald door 
vergelijkingen die precies dezelfde 
vorm hebben als vergelijkingen (1) 
en (2). Daarom beweegt het elek
tron om de kern op precies dezelfde 
wijze als een planeet om een ster. 
Het volgt dus een ellipsbaan en is 
stabiel. Alie andere atomen echter, 
die twee of meer elektronen heb
ben, vertonen een gedrag dat lijkt 
op het stelsel van drie sterren. Ze 
zijn instabiel. De elektronen worden, 
op een na, uit het atoom gestoten. 
En dit gaat zeer snel, binnen circa 
10-15 seconden. Met andere woor-
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den: volgens de Klassieke Mecha
nica zijn alle atomen instabiel. Dit is 
verontrustend want ons eigen 
lichaam bestaat uit atomen. Als de 
Klassieke Mechanica zou gelden 
voor elektronen in het atoom, dan 
zouden wij zelf niet kunnen be
staan. 

De QuantumMechanica 

Dit feit toont op pregnante wijze aan 
dat de wetten van Newton het ge
drag van kleine deeltjes als elektro
nen in een atoom niet juist kunnen 
beschrijven. De mechanica van 
Newton is een goede beschrijving 
voor het gedrag van voorwerpen die 
groter zijn dan atomen. Onder 
"grote" verstaan we hier planeten, 
maar ook voorwerpen waar we in 
het dagelijks leven mee te maken 
hebben, zelfs als die naar de men
selijke maat klein zijn, zoals 0,001 
mm ofwel 1µ (een micrometer). 
Voor objecten op de schaal van 
atomen moeten we een ander soort 
mechanica gebruiken namelijk de 
zogenaamde QuantumMechanica 
(afgekort QM). Deze is in de eerste 
dertig jaar van deze eeuw ontwik
keld. Willen we verder op zoek 
gaan naar ordening in de natuur 
dan zullen we dieper moeten ingaan 
op de QM. 

We gaan daartoe nog een maal 
terug naar de planeet die beweegt 
in het zwaartekrachtveld van twee 
stilstaande sterren. We zouden de 



beweging van de planeet kunnen 
weergeven door niet de hele baan 
te tekenen, zoals in figuur 1 a, maar 
door iedere seconde een puntje 
zetten op de plaats waar de planeet 
zich bevindt. Als we dat geruime tijd 
doen ontstaat figuur 1 b waarin 1604 
punten staan. De baan die de pla
neet gevolgd heeft is hierin niet 
meer te herkennen. In plaats daar
van zien we een puntenzwerm. De 
dichtheid van die punten heeft fysi
sche betekenis. In figuur 1 b is ook 
een vierkantje getekend. Het aantal 
punten hierin is 32. Als we op een 
willekeurig moment een foto van het 
stelsel zouden maken dan is de 
kans dat de planeet in het vierkant 
zit ongeveer gelijk aan het aantal 
punten in het vierkant (32) gedeeld 
door het totale aantal (1604). In ons 
voorbeeld dus 32/1604=0,01995, 
dus vrijwel 2%. De kans gedeeld 
door het oppervlak heet de kans
dichtheid. Dit is de kans per vier
kante meter om de planeet op een 
plaats aan te treffen. Volgens de 
QM nu is het niet zinvol om over de 
plaats van een deeltje te spreken 
maar slechts over de toestand waar
in een deeltje zich bevindt. Met de 
toestand ligt dan de kansdichtheids
verdeling in de ruimte vast (zoals de 
puntendichtheid in figuur 1 b). 
In de Klassieke Mechanica weten 
we waar een deeltje zich bevindt en 
welke snelheid het heeft. In de QM 
komt daar dus een veel vager be
grip voor in de plaats namelijk de 
kansdichtheid. 

Door de geldigheid van de QM wor
den de onzekerheden over de voor
spelbaarheid van het gedrag van de 
materie, die bij de Klassieke Me
chanica al groot waren, nog verder 
vergroot. Al met al is een precieze 
berekening van het gedrag van 
stoffen die uit veel atomen bestaan 
i.h.a. fundamenteel onmogelijk. De 
systemen waar we in het dagelijks 
!even mee te maken hebben bevat
ten altijd grote aantallen deeltjes. 
We noemen ze macroscopische 
systemen. Orn hun gedrag in detail 
te beschrijven schieten de wetten 
van Newton maar ook de basis
wetten van de QM tekort. Er moeten 
nieuwe, aanvullende, wetten worden 
geformuleerd. Deze wetten komen 
vaak door creatieve interpretatie 
van experimenten tot stand en moe
ten vervolgens door verdere experi
menten bewezen worden. Het para
doxale is dus dat we wel de basis
wetten kennen die het gedrag van 
de materie beschrijven, maar dat 
we daar in de praktijk vaak niets 
aan hebben. Dit is de reden dat een 
goede theorie over de hoge -T
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supergeleiders nog steeds niet is 
gevonden. Aan dit, in zekere zin 
onbevredigende, feit ontleent de 
moderne natuurkunde voor een 
belangrijk deel haar bestaansrecht. 

Wanorde 

Als we in de natuurkunde spreken 
over een globale eigenschap van 
een systeem als geheel, zoals bij-
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voorbeeld de temperatuur en de 
druk van een gas, dan spreken van 
een macroscopische eigenschap. 
Spreken we daarentegen over een 
eigenschap die bepaald wordt door 
de toestand van ieder atoom afzon
derlijk, dan noemen we dat een 
microscopische eigenschap. Dit is 
bij wijze van spreken een eigen
schap die we alleen met een micro
scoop kunnen bestuderen . lk zal dit 
uitleggen aan de hand van de ma
nier waarop we kunnen kijken naar 
passagiers in een trein. Als we pre
cies opgeven welke persoon op 
welke plaats zit dan is dat een mi
croscopische beschrijving. Als twee 
passagiers van plaats wisselen ont
staat er een nieuwe microscopische 
toestand . De directie van de Neder
landse Spoorwegen is echter 
slechts ge'interesseerd in het totale 
aantal reizigers. Dit kunnen we ver
gelijken met een macroscopische 
toestand. Over het algemeen cor
respondeert een macroscopische 
toestand met een groot aantal mi
croscopische toestanden. Het aantal 
verschillende manieren waarop 
bijvoorbeeld 200 mensen in een 
trein gezet kunnen warden vormt 
een getal met 375 cijfers. Toch cor
respondeert het met slechts een 
macroscopische toestand. 

Dit getal is wel groot maar aan de 
andere kant valt dat ook wel weer 
mee. Het is nog betrekkelijk een
voudig uit te schrijven. Kijk maar, 
het is: 
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788 657 867 364 790 503 552 363 
213 932 185 062 295 135 977 687 
173 263 294 742 533 244 359 449 
963 403 342 920 304 284 011 984 
623 904 177 212 138 919 638 830 
257 642 790 242 637 105 061 926 
624 952 829 931 113 462 857 270 
763 317 237 396 988 943 922 445 
621 451664240 254 033 291 864 
131227428 294 853 277 524 242 
407 573 903 240 321257405 579 
568 660 226 031 904 170 324 062 
351 700 858 796 178 922 222 789 
623 703 897 374 720 OOO OOO OOO 
OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 
OOO OOO OOO OOO OOO. 

Als er niet 200 maar 400 personen 
in de trein hadden gezeten was het 
een getal geweest van 869 cijfers. 
Hoe meer personen hoe meer cij
fers . Macroscopische systemen 
bestaan uit erg veel atomen. 
Daarom correspondeert een be
paalde macroscopische toestand 
met een uitermate groot aantal mi
croscopische toestanden. 
Een typisch aantal heeft 
200.000.000.000.000.000.000.000 
cijfers. Als we dit getal zouden uit
schrijven, zoals we zojuist deden 
met het getal van 375 cijfers, dan 
werd dat boek van in totaal 
1.000.000.000.000 km dik of 6700 
keer de afstand van de aarde tot de 
zon! 

Nu is het aantal microscopische 
toestanden dat hoort bij een be
paalde macroscopische toestand 
een maat voor de wanorde in een 



systeem . Deze is dus in het alge
meen heel erg groat. Het blijkt dat 
bij afkoelen de wanorde afneemt en 
de orde toe . De thermische bewe
ging wordt minder heftig en daar
door kunnen subtiele effecten op de 
voorgrond treden. Ook kunnen sys
temen gemaakt en bestudeerd war
den die bij hoge temperaturen niet 
eens zouden kunnen bestaan. De 
ordening kan bij daling van de tem
peratuur soms plotseling plaatsvin
den. In die gevallen warden de ei
genschappen van de stof bij een 
bepaalde temperatuur drastisch 
anders. Bekend zijn de overgangen 
van damp naar vloeibaar, vloeibaar 
naar vast, maar er zijn vele soorten 
van overgangen die met ordening 
samenhangen. 

Macroscopische Quantum
verschijnselen 

In het algemeen is de wanorde ook 
bij temperaturen vlak boven het 
absolute nulpunt nog erg groot. Er 
zijn echter drie soorten systemen 
waarbij in bepaalde gevallen een 
zeer bijzondere vorm van ordening 
op kan treden: 

- licht in een LASER 
- elektronen in een geleider 
- vloeibaar helium 

In deze drie gevallen kan het voor 
komen dat er een quantum
mechanische toestand bezet wordt 
door een zeer groot aantal deeltjes. 

Hierdoor kan deze toestand zich 
nadrukkelijk manifesteren. QM
eigenschappen krijgen daardoor 
een klassieke betekenis [6] . De 
effecten warden nog versterkt door
dat de toestand zich uitstrekt over 
grote afstanden (tot kilometers toe). 
Hierdoor treden de QM-verschijnse
len sterk op de voorgrond. Ze heb
ben een macroscopisch karakter: ze 
heten dan ook macroscopische 
quantumverschijnselen. Deeltjes die 
tezamen deze bijzondere macro
scopische quantumtoestand bezet
ten, gedragen zich alsof ze echt op 
het absolute nulpunt zitten. Hun 
wanorde is nul: er is volmaakte 
orde. 

Licht, supergeleiders en helium 
verschillen sterk van elkaar en toch 
vertonen ze alle drie macro
scopische quantumverschijnselen. 
Daarom treden effecten die zich in 
het ene medium voordoen ook op in 
het andere, zij het in een andere 
gedaante. De vertaling van de ver
schijnselen van het ene medium 
naar het andere vormt een grote 
bron van inspiratie [7]. lnterferentie 
van licht achter een dubbele spleet 
is een klassiek voorbeeld van een 
macroscopisch quantum
verschijnsel, hoewel men zich daar 
in het algemeen niet van bewust is. 
Een dergelijke interferentie treedt 
ook op in supergeleiders die op 
twee plaatsen contact maken . He
laas ontbreekt de tijd om dit prach
tige verschijnsel hier te bespreken. 
Het vormde het onderwerp van mijn 
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proefschrift in Leiden. lk ervaar het 
nog steeds als een voorrecht dat ik 
aan dit onderwerp heb mogen wer
ken. 

Superflu'iditeit/wervels 

In supergeleiders beneden hun 
sprongpunt en bij helium beneden 
2, 17 K is stroming zonder weer
stand mogelijk. In supergeleiders 
betekent het dat elektrische stroom 
door een draad kan lopen zonder 
dater spanning over staat. In he
lium kan de vloeistof door fijne po
rien stromen zonder dat daar een 
drukverschil voor nodig is. Ja, tot op 
zekere hoogte stroomt helium juist 
graag door poreuze media. 

Een bijzonder macroscopisch 
quantumverschijnsel is het optreden 
van gequantiseerde wervels. Bij 
deze wervels wil ik graag wat langer 
stilstaan omdat zij van technolo
gisch belang zijn. In supergeleiders 
worden de wervels gevormd door 
cilindervormige elektrische 
circulatiestromen om kernen die alle 
een gelijke hoeveelheid magneti
sche flux (het zogenaamde 
fluxquant) bevatten. De diameter 
van de kern van een wervel is erg 
klein: ruwweg een micrometer. Toch 
is wat zich in en om de kern afspeelt 
indrukwekkend. De elektrische 
kringstromen om de kern lopen in 
een laagje van minder dan een 
micrometer. Toch bedraagt de 
stroomsterkte van die kringstromen 
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bij een wervel van een centimeter 
lang zo'n 1 OOO ampere. De wervels 
in het materiaal hebben de neiging 
zich te ordenen in regelmatige pa
tronen (figuur 2a) [8]. 

Figuur 2a Wervels in een type II 
supergeleider in een uitwendig mag
neetveld. leder stipje correspon
deert met het eindpunt van een 
gequantiseerde wervel. Om iedere 
kern afzonderlijk /oopt een kring
stroom van 1000 ampere per cm. 

Figuur 2b Wervels in roterend 
superflui'de 4He. 



Als in het vlak van tekening een 
uitwendige stroom wordt aangelegd 
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Figuur 3a Verband tussen spanning 
en stroom van een supergeleider in 
een magneetveld. Vanaf een be
paa/de waarde van de stroom is de 
spanning ongelijk nut oak al is het 
materiaal nag supergeleidend. 
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Figuur 3b De temperatuur aan de 
uitstroomkant van een buisje waar 
een 3He-4He mengsel in zit, waarbij 
alleen het 3He stroomt. 
Bij een bepaalde 3He-snelheid ont
staan wervels in het superflui'de 4He 
die voor een extra temperatuur
stijging zorgen. 

dan bewegen de wervels wel in het 
vlak van tekening, maar nfet in de 
richting van de stroom, maar juist 
loodrecht daarop! Deze zoge
naamde fluxkruip heeft tot gevolg 
dat de supergeleider boven een 
bepaalde waarde van de stroom 
elektrische spanning en dus weer
stand vertoont (tiguur 3a). 
Er wordt warmte geproduceerd ter
wijl hij nog in de supergeleidende 
toestand verkeert. Dit verschijnsel 
vormt een belangrijke belemmering 
voor toepassing van supergeleiders. 
Het is daarom een levendig gebied 
van onderzoek. 

De wervels in superflu'lde 4He lijken 
op de wervels in een leeglopend 
bad: de vloeistof circuleert met 
grote snelheid om een kern. Ook in 
helium is de diameter van de kern 
heel klein: zelfs nog meer dan dui
zend maal kleiner dan in super
geleiders: 0, 1 nanometer [9]. De 
snelheid van de vloeistof vlak buiten 
de kern is groat: 100 m/s ofwel 
360 km per uur, orkaankracht. Om
dat heliumatomen niet elektrisch 
geladen zijn, en omdat de wervel
kern zo klein is, is het zeer moeilijk 
de wervels direct waar te nemen. 
Toch is het gelukt [1 O]. In een rot
erend systeem vormen ze net zulke 
mooie patronen als in super
geleiders (figuur 2b). 

Ook in helium wordt het stromings
gedrag in belangrijke mate bepaald 
door de wervels. Figuur 3b laat het 
resultaat zien van een experiment 
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Figuur 4 Voorstelling van een wervelk/uwen. De lijnen stellen de draadvor
mige kernen voor van de wervels waar omheen de vloeistof circu/eert. 
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met een buisje dat gevuld is met 
een mengsel van 3He en superflu'ide 
4He waarbij alleen het 3He stroomt; 
er is geen netto transport van 4He 
[11 ]. Het temperatuurverschil over 
het buisje als functie van de 3 He 
snelheid vertoont een sprang bij een 
bepaalde snelheid. Dit is de snel
heid waar de wervels in het 4He in 
beweging komen. De wervelbewe
ging belemmert de stroming van het 
3He, en is daarom zeer hinderlijk bij 
machines voor koeling tot zeer lage 
temperaturen. De studie van de 
wervelbeweging is dus ook hier van 
technisch belang. lk heb in Eind
hoven vele jaren aan het moeilijke, 
maar bevredigende onderzoek van 
de stromingseigenschappen van 
superflu'ide 3He-4He mengsels mijn 
bijdrage mogen leveren. 

Numerieke Simulaties 

Als gezegd is het erg lastig om wer
vels in helium direct waar te nemen. 
We kennen echter de bewegings
vergelijking van de wervels, en 
gelukkig beschikken we over krach
tige computers waarmee we de 
beweging van de wervels numeriek 
kunnen nabootsen. Het is mogelijk 
om zogenaamde computerexperi
menten te doen waarbij het gedrag 
van gecompliceerde wervelstruc
turen kan warden berekend. In de 
groep Lage Temperaturen hebben 
we , in navolging van Klaus Schwarz 
van IBM [12, 13], de afgelopen jaren 
op deze manier onderzoek gedaan 

naar de beweging van ingewikkelde 
wervelstructuren in vloeibaar 
helium. 

Het resultaat van een berekening 
met de computer is in principe een 
zeer grote reeks getallen. Zander 
verdere hulpmiddelen zijn deze zo 
moeilijk te interpreteren dat ze 
vrijwel nutteloos zijn . Een bijzonder 
krachtig middel om computeroutput 
te analyseren is visualisatie. Hier
mee warden de getallenrijen ver
taald in beelden. Figuur 4 is zo tot 
stand gekomen [14] . 
Hij stelt een ingewikkelde kluwen 
voor van de lijnvormige wervel
kernen. Door beelden, die voor 
opeenvolgende tijdstippen zijn 
berekend, als bij een tekenfilm na 
elkaar te vertonen kan de beweging 
op illustratieve en zelfs esthetische 
wijze zichtbaar warden gemaakt. 

Nabij het absolute nulpunt, 
volmaakte orde 

Af en toe komt men het nog wel te
gen: de bewering dat bij het abso
lute nulpunt alles stil staat. Dit slaat 
de plank faliekant mis. Een veel be
tere karakterisering van de fysica bij 
het absolute nulpunt is dat er vol
maakte orde heerst. lk hoop u, met 
de supergeleiding en superflu'iditeit 
als meest sprekende voorbeelden, 
er van te hebben overtuigd dat de 
lage temperaturenfysica juist zo fa
scinerend is door de bijzondere be
wegingsvormen die er mogelijk zijn . 
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Toepassingen 

lk heb tot nu toe vooral gesproken 
over de wetenschappelijke aspecten 
die voor mij de natuurkunde zo 
boeiend maken. Maar het gaat niet 
alleen om de interessante verschijn
selen. De resultaten van fysisch 
onderzoek zijn ook van groot maat
schappelijk belang. De invoering 
van nieuwe technieken lokt nieuwe 
vraag naar produkten uit. Dit is een 
belangrijke motor van de economie. 
De economische macht berust bij 
degene die de technologie in han
den heeft (en die haar ook kan 
exploiteren). Welke rol kan de lage 
temperaturenfysica hierin spelen? 

Welke rol speelt het vakgebied op 
dit moment? Koelkasten tot -30°C 
vindt u in ieder huis. Temperaturen 
beneden -30 °C worden in vrijwel 
alle laboratoria toegepast voor 
wetenschappelijk onderzoek aan 
ordeningsverschijnselen, elektri
sche transporteigenschappen, als 
testmogelijkheid van bepaalde 
theorieen, en onderdrukking van 
thermische ruis en warmtestraling. 
Alleen al om deze reden is het 
vakgebied een onmisbaar onder
deel in de moderne wetenschap. 
Maar er zijn ook toepassingen 
buiten de wetenschap. Denk aan 
transport en opslag van vloeibaar 
aardgas, raketbrandstof, koeling 
van infrarooddetectoren, super
geleidende magneten voor het 
maken van MRl-afbeeldingen, en 
SQUID's voor meting van hart- en 
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hersenactiviteit en andere zwakke 
magnetische signalen. 

Toch is de schaal van deze toepas
singen niet te vergelijken met de 
ontdekkingen uit de mechanica, 
elektriciteitsleer, halfgeleiderfysica, 
of materiaalkunde waar we alien 
dagelijks mee te maken hebben. 
Daar zijn twee redenen voor. De 
eerste is dat koeling beneden 
-100°C nog steeds extra zorg ver
eist. Dit feit ontmoedigt toepassing 
van L T-technologieen, en boven
dien ontmoedigt het de ontwikkeling 
van nieuwe technologieen waar 
lage temperaturen bij nodig zouden 
zijn. De tweede reden is dat tech
nieken die lage temperaturen verei
sen, altijd een extra complicatie 
betekenen en slechts zullen worden 
toegepast als het echt niet anders 
kan. Er is in het recente verleden 
serieus onderzocht of het voordeel 
heeft om zeer snelle computers te 
bouwen op basis van het 
Josephsoneffect. Eveneens is 
serieus gekeken naar computers 
die werken bij een temperatuur van 
-200°C. Het is er allemaal niet van 
gekomen omdat er voldoende 
vooruitgang kon worden geboekt 
zonder toepassing van koude. Het 
is echter mijn stellige overtuiging 
dat de lage temperaturen hun (defi
nitieve) intrede zullen doen in de 
elektronica. Het is een taak van een 
technische universiteit als de onze 
om op deze ontwikkeling te antici
peren. 



De ontwikkeling van nieuwe, be
trouwbare koeltechnieken is onont
beerlijk voor toepassingen van lage 
temperaturen op grote schaal. 
Verbetering van de koeltechniek is 
in dit opzicht te vergelijken met het 
vinden van hoge-temperatuur super
geleiders: beide ontwikkelingen 
brengen toepassingen dichterbij . 
Wie de ambitie heeft koelmachines 
te verbeteren doet er goed aan te 
beseffen dat we hier te maken 
hebben met een probleem waar 
velen reeds hun tanden op hebben 
stukgebeten. Hoewel er in het 
verleden belangrijke vooruitgang is 
geboekt, hebben we hier te maken 
met een moeilijk probleem. Na'iviteit 
zal tot teleurstelling leiden. Maar er 
is hoop. De hoop van het verras
sende, het nieuwe, het ongepro
beerde. 

Het gaat hierom: bij vrijwel alle 
koelmachines worden gassen ver
plaatst. In klassieke systemen 
gebeurt dat met zuigers of 
verdringers. Er zijn echter nieuwe 
typen koelmachines in opkomst 
waarbij de verplaatsing van het gas 
door het gas zelf wordt verzorgd. lk 
moet hier volstaan met het noemen 
van de namen: de akoestische 
koeler [15] en de pulsbuis [16]. 
Beide systemen lijken tot betrouw
bare koelers te kunnen leiden. Er 
zijn de laatste tijd goede vorderin
gen gemaakt. De ontwikkeling van 
deze koelers is een technologische 
uitdaging die door de groep Lage 
Temperaturen wordt aangenomen. 
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ruchte zoldertje, te stuiten. 

Een bijzonder woord van dank gaat 
ook uit naar de promovendi waar ik 
in de loop der jaren mee heb mogen 
werken. lk beschouw het als een 

van de plezierige aspecten van mijn 
beroep dat ik mag werken met 
jonge, intelligente, leergierige stu
denten. lk hoop dat jullie evenveel 
van mij hebben geleerd als ik van 
jullie. En niet te vergeten de 
afstudeerders, stagiaires, en andere 
studenten. Wetenschappelijk onder
zoek zonder jullie inbreng mist de 
noodzakelijke levendigheid. 

Wetenschappelijk onderzoek kan 
niet gedijen zonder een grote kring 
van toegewijde medewerkers. lk 
heb zojuist de medewerkers van de 
groep Lage Temperaturen met 
name genoemd. De kring van me
dewerkers die een wezenlijke bij
drage levert is natuurlijk veel groter. 
De beoefening van wetenschappe
lijk onderzoek is het resultaat van 
een organisme waar velen deel van 
uitmaken. lk denk aan de medewer
kers van het vakgroepssecretariaat, 
Noucha en Rianne, de technische 
en administratieve staf van de Fa
culteit, mijn collega's (in de ruime 
zin van het woord) van de vakgroep 
Vaste Stof en daarbuiten. lk heb het 
steeds als een voorrecht en een 
genoegen beschouwd in uw midden 
te mogen werken. 

Tenslotte wil ik mijn bijzondere dank 
uitspreken aan de Faculteit Techni
sche Natuurkunde en het College 
van Bestuur voor het vertrouwen dat 
ze in mij hebben gesteld. 

lk heb gezegd. 
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